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RESUMO
A celulose é utilizada na produção de diversos materiais em sua forma nativa (celulose
I) ou nas formas modificadas (Celulose II, III1, III2, IV1, IV2) e pode ser obtida através de
muitos processos e matérias primas, sendo os processos de polpação química de madeiras
(hardwood/softwood) os mais utilizados.
A celulose sofre modificações ao longo do tempo associadas a processos hidrolíticos,
térmicos, foto induzidos, bacterianos ou a combinação destes, catalisados ou não por metais
de transição. Estas modificações podem alterar suas propriedades ópticas e mecânicas,
levando a falhas e depreciação dos produtos. O comportamento das propriedades ópticas das
fibras e derivados de celulose é bastante estudado, porém o efeito da degradação nas
propriedades mecânicas ainda não recebeu a mesma atenção. De forma adicional, os
mecanismos, intensidade e o papel dos demais constituintes da polpa celulósica já foram
extensamente discutidos, porém ainda persistem algumas questões. Para a maioria dos autores
os mecanismos de degradação concentram-se na ação de radicais livres com contribuição
importante dos metais de transição. Os metais podem ainda ser fonte direta de cor nas polpas.
O papel de estruturas cromóforas nas modificações das propriedades óticas também é
discutida, sendo atribuído às estruturas oxidadas dos carboidratos, ácido hexenuroxilana
(Hexas) e complexos lignina carboidrato a maior parte do efeito de amarelecimento da
celulose branqueada.
Neste trabalho amostras de fibras de celulose branqueada de Eucalipto foram expostas
à energia térmica em temperaturas variando de 60°C a 100°C e à radiação ultravioleta na
região de 360mn em tempos variáveis. As propriedades ópticas, mecânicas e térmicas foram
avaliadas após os tratamentos demonstrando alterações importantes. Foi experimentado ainda
o tratamento das amostras com sulfato de magnésio hepta hidratado (MgSO4.7H2O) e a
enzima Xilanase a fim de minimizar os efeitos não desejados da exposição ao calor e
ultravioleta prolongando a vida útil dos produtos.
A exposição ao calor provocou maior amarelecimento detectado através da análise de
brancura CIELab e com isso elevação na opacidade. Foi observada também substancial
remoção de compostos solúveis em acetona e nenhuma alteração no teor de pentoses. O
surgimento de estruturas oxidadas foi monitorada pela análise de ultravioleta observando-se o
incremento do teor de carbonilas e carboxilas, a elevação do teor de carboxilas solúveis em
água levou ainda alterações no pH e condutividade das amostras. O grau de polimerização
viscosimétrico foi alterado tanto em função da temperatura quanto pelo tempo de exposição
com maior redução em temperaturas e tempos mais elevados. Os espectros de FTIR
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mostraram alterações importantes na estrutura das ligações de hidrogênio que aliadas ao
incremento na resistência à tração, módulo de elasticidade e tenacidade levou à suposição do
fortalecimento da interação entre as cadeias e fibras de celulose. As análises térmicas (TGA e
DTA) apresentaram alterações nas curvas termogravimétricas indicando redução na
estabilidade térmica.
A exposição à radiação ultravioleta provocou maior redução de alvura comparada à
exposição ao calor. Foi observada também substancial remoção de compostos solúveis
indicando possível alteração na sua estrutura tornando-os insolúveis em acetona. Assim como
na exposição ao calor, não foi observada nenhuma alteração no teor de pentoses. O
surgimento de estruturas oxidadas foi monitorado pela análise de ultravioleta observando-se o
incremento no teor de carbonilas e carboxilas. De forma inesperada o grau de polimerização
viscosimétrico não foi alterado com a exposição à radiação ultravioleta. Foram observadas
ainda nos espectros de FTIR alterações na estrutura das ligações de hidrogênio, porém de
forma menos pronunciada quando comparada à exposição ao calor. Foi observada ainda
drástica redução na resistência à tração, módulo de elasticidade e tenacidade. As análises
térmicas (TGA e DTA) apresentaram alterações nas curvas termogravimétricas indicando
redução na estabilidade térmica.
O tratamento das amostras com sulfato de magnésio (MgSO4.7H2O) não apresentou
nenhum benefício quanto à preservação das propriedades ópticas, mecânicas e térmicas das
fibras. Entretanto a xilanase mostrou-se eficiente quanto à redução da perda de alvura,
amarelecimento e propriedades mecânicas. Os resultados de TGA e DTG mostraram que não
houve alteração da estabilidade térmica da amostra após tratamento com xilanase em
atmosfera de N2, enquanto os resultados em atmosfera de ar apresentaram ligeira elevação na
estabilidade na primeira fase de decomposição e redução na fase final.
Palavras Chave: Celulose, Tratamento térmico, Radiação ultravioleta, Propriedades ópticas,
Propriedades mecânicas, Estabilidade térmica.
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ABSTRACT
Cellulose is used like raw material on many products, it may be found in native form
(cellulose I) or on its modified forms (cellulose II, III1, III2, IV1, and IV2). Cellulose is
obtained by many processes and raw materials being, alkaline pulping of woods
(hardwood/softwood) is most frequent.
In time function cellulose products are modified since hydrolysis, heating, light
exposure, bacterial or mix of all. These degradation mechanisms may be catalyzed for
transition metals and changing its optical and mechanical properties leading failures and
depreciation. Optical properties behavior of cellulose and derivatives during degradation was
fairly studded, however the effects on mechanical properties did not receive same attention.
The role of pulp constituents on degraded processes was intensively investigated but still
some questions. For most authors the degradation mechanisms are concentrated in free
radicals action with important contribution of transition metals. Metals may also be direct
source of pulp color. The chromofores contribution on optical properties changes is discussed
and attributed to oxidized carbohydrates, Hexas and carbohydrate-lignin complexes the main
yellowness of bleached pulp.
In work bleached Eucalyptus fiber samples were exposed to thermal energy at 60°C to
100°C and ultraviolet radiation at 360 nm in many times. Optical, mechanical and thermal
properties were evaluated after exposures showing important changes. It also experienced
magnesium and xylanase treatments aiming to reduce unwanted effects of heat and ultraviolet
exposure extending life cycle of products.
The heat exposure caused more yellowness analyzed by whiteness CIELab and
opacity rise. There was also observed acetone soluble compounds removal and no changing in
pentoses content. The appearance of oxidized structures was monitored by ultraviolet analysis
observing carbonyl and carboxyl increasing, the rise o carboxyl content led to pulp pH and
conductivity changes. Viscosimetric polymerization degree was changed in time and
temperature function with bigger reduction on higher time and temperature. The FTIR spectra
showed important changes on hydrogen bonds that combined to tensile, elastic modulus and
tenacity increase led to assumption of strengthening on cellulose chains and fiber interaction.
Thermal analysis (TGA and DTA) showed changes indicating reduction on thermal stability.
The ultraviolet exposure caused more brightness reduction than heat exposure. There
was also observed acetone soluble compounds removal indicating it structure change making
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them insoluble. Like on heat exposure no change on pentoses content was observed. The
appearance of oxidized structures was monitored by ultraviolet analysis observing carbonyl
and carboxyl increasing. In unexpected way the viscosimetric polymerization degree did not
change with ultraviolet exposure. Were also observed on FTIR spectra changes on hydrogen
bonds but. It was observed tensile, elastic modulus and tenacity reduction ant thermal analysis
(TGA and DTA) showed either thermal stability reduction.
The samples treatment with magnesium (MgSO4.7H2O) showed none benefit on
optical, mechanical and thermal properties preservation of fibers. Moreover xylanase
treatment shown to be efficient on reduction of brightness lost, yellowness and mechanical
properties. Thermal analysis showed no change after xylanase treatment in N2 atmosphere,
while the results on Air showed thermal stability rise on first decomposition step and
reduction on final step.
Key Words: Cellulose, Thermal treatment, Ultraviolet radiation, Optical properties,
Mechanical properties, Thermal stability.
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1 INTRODUÇÃO
A celulose é o polímero natural mais abundante, e pode ser encontrada
comercialmente como polpa não branqueada (UKP) ou polpa branqueada (BKP) na forma
nativa (celulose I) ou nas formas modificadas (celulose II, III1, III2, IV1, IV2). É utilizada em
diversos setores sendo tecnicamente atraente devido a sua resistência, baixa densidade,
biodegradabilidade, alta sustentabilidade e facilidade de conversão em outros produtos
(SCHURZ, 1999; THYGESEN et al. 2005). Segundo Thomson et al. (2007) estas
propriedades têm aumentado o interesse sobre sua incorporação em materiais avançados como
compósitos, nanocompósitos, biomateriais e artigos de engenharia.
Apesar da importância e do número de aplicações a meso e micro estrutura da celulose
não estão totalmente desvendadas, devido em parte à existência de domínios cristalinos e
amorfos. Outro fator importante é a heterogeneidade constitucional já que a celulose está
associada a outras substâncias como as hemiceluloses (HEINER et al. 1995), extrativos e
complexos lignina carboidrato (CLC).
A extração da celulose pode ocorrer através de diversas matérias primas e processos
que se concentram na maioria das vezes, na deslignificação seguida ou não por outras etapas.
Atualmente o processo mais utilizado é o Kraft, seguido de seqüências de branqueamento que
podem variar entre ECF1 e TCF2. Em geral a matéria prima utilizada é de fonte vegetal e
depende da disponibilidade, rendimento e condições favoráveis de plantio para cada região.
Segundo Bellman et al. (2005), existem cerca de 1000 espécies vegetais apropriadas para
extração da celulose. Dentre as principais fontes para produção em larga escala destacam-se
as madeiras de coníferas (softwood) e folhosas (hardwood). O Brasil desponta mundialmente
na produção de fibras curtas de celulose, em especial de Eucalipto (hardwood) que se adaptou
bem ao clima e solo brasileiros.
A exposição a condições ambientais adversas pode modificar as propriedades da polpa
celulósica provocando alterações no seu aspecto, na estrutura de suas ligações intra e inter
moleculares e em alguns casos reduzindo a vida útil. Os mecanismos são, em geral,
oxidativos e ou hidrolíticos induzidos pelo calor, radiação ultravioleta ou ação bacteriana.
As reações ocorridas com a celulose e outros constituintes já foram extensamente
estudadas, com objetivo principal de buscar e aprimorar meios de preservação das
propriedades físicas, químicas e ópticas das fibras e derivados, aumentando a eficiência do
1
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ECF – Sem cloro elementar
TCF – Ausência total de cloro
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produto, processos e reduzindo custos. Estes trabalhos são demandados por instituições que
trabalham na preservação de artefatos históricos, indústria de papel, produtores de polpa
celulósica, produtores de celulose microcristalina e para dissolução e instituições de pesquisa
ligadas ao setor. Apesar de muitos esforços algumas questões ainda não possuem resposta
satisfatória. Neste contexto pretende-se com este trabalho avaliar as alterações nas
propriedades físicas e químicas da celulose em função da exposição ao calor e radiação
ultravioleta em 360nm utilizando-se polpa celulósica branqueada (ECF) de Eucalipto. Foi
testado também o comportamento da polpa quanto ao tratamento prévio com a enzima
xilanase e sulfato de magnésio heptahidratado (MgSO4.7H2O).
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2. OBJETIVOS
2.1. Objetivos gerais
Avaliar o efeito da exposição à radiação ultravioleta (360nm) a 25˚C e calor (60°C
100°C) sobre as propriedades químicas, físicas e ópticas das fibras de celulose de Eucalipto
produzida pelo processo Kraft-O2 e branqueamento ECF [D(EP)DP].
2.2. Objetivos específicos
Verificar os efeitos do tempo e temperatura de exposição sobre as propriedades das
fibras de celulose.
Verificar a influência do tempo de exposição à radiação ultravioleta (360nm) em
temperatura ambiente sobre as propriedades das fibras de celulose.
Avaliar as modificações na estabilidade térmica em função da exposição ao calor ou
radiação ultravioleta.
Avaliar a eficiência do pré-tratamento com sulfato de magnésio heptahidratado e
xilanase sobre a manutenção das propriedades.
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1 CELULOSE
A celulose é um polissacarídeo de cadeia linear que consiste única e exclusivamente
em unidades de β-D-anidroglicopiranose (D’ALMEIDA, 1988; ANDERSSON et al. 2003;
ZHAO et al. 2007). Foi descoberta e isolada a mais de 150 anos por Anselme Payen
(O’SULLIVAN, 1997; BAIRD et al. 1998) e a ligação do tipo glicosídica das unidades
adjacentes nos carbonos 1 e 4 foi discutida por Haworth e Freudenberg em 1921
(ZUGENMAIER, 2001). Sua estrutura organizada e parcialmente cristalina é insolúvel em
solventes orgânicos, água, ácidos e bases diluídas à temperatura ambiente. A cristalinidade na
celulose não é de longo alcance, sendo interrompida a cada 60nm por regiões amorfas. De
acordo com Bardage et al. (2004) citado por Thygesen et al. (2005) a celulose de madeira
pode apresentar cristalinidade de 60-70%.
A compreensão de sua estrutura, ligações, reatividade e formas de interação com as
cadeias adjacentes e outros compostos nas fases cristalinas e amorfas sofreram grandes
modificações desde os primeiros modelos propostos no início do século XX. Ainda hoje estes
modelos são modificados devido a evolução das técnicas analíticas e equipamentos.

3.1.1 SÍNTESE
A biossíntese da celulose nos vegetais ocorre com a sua deposição direta na parede
celular a partir da membrana plasmática em processos bioquímicos complexos. Uma estrutura
hexagonal com diâmetro de 25-30nm denominado grupo terminal complexo (GTC) é
responsável por esta atividade tendo como substrato o nucleotídeo UDP3-glicose. Cada GTC é
dividida em partes, cada uma com seis CESA (Cellulose synthase catalytic subunit)
constituindo um conjunto de trinta e seis unidades formadoras de celulose por GTC. No GTC
são sintetizadas então as fibrilas elementares na forma cristalina meta estável Iα, sendo cada
fibrila elementar constituída das trinta e seis cadeias de celulose disposta em planos semiparalelos. (BROWN et al. 1996; O’SULLIVAN, 1997; PERRIN, 2001, LEROUXEL et al.
2006). De acordo com Sasaki e Taylor (1984) citados por O’Sulivan (1997) as ligações entre
a celulose e xiloglucanas agem como reguladores do tamanho da fibrila.
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UDP – Uridina difosfato
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3.1.2 MODELO MOLECULAR E ESTRUTURA CRISTALINA
A celobiose (Figura 1) é considerada como unidade básica repetidora para estrutura de
celulose devido a rotação de aproximadamente 180° entre as moléculas de glicose adjacentes
(D’ALMEIDA, 1988). De acordo com Sjoström (1981) citado por O’Sulivam (1997) o grau
de polimerização aproximado para celulose I de madeira é de 10000 unidades e para celulose
I de algodão 15000 unidades.
A fórmula estrutural da celulose está descrita na Figura 1, onde podem ser observadas
a ligação glicosídica entre os carbonos 1 e 4, os grupos álcoois secundários em C2 e C3,
primários em C6, C4 e na extremidade não redutora. Na extremidade redutora é observado
ainda o grupo hemiacetal em C1. A Figura 1 mostra também a conformação em cadeira
proposta por Sponsler e Dore em 1926 (ZUGENMAIER, 2001).
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Figura 1 - Estrutura da Celulose
Fonte: Autor, adaptado de D`Almeida, 1988
A celulose foi o primeiro polímero a ser investigado por difração de Raios-X com
resultados que dependem até hoje da metodologia empregada e devem sempre ser amparados
por outras técnicas como espectroscopia molecular (ZUGENMAIER, 2001). Em 1925
Haworth publicou seu trabalho propondo um modelo de duas cadeias por célula unitária e
ligações homogêneas (14) entre as unidades glicosídicas e em 1926 Sponsler e Dore
começaram a elucidar o modelo cristalino da celulose sugerindo uma célula unitária com uma
única cadeia, assumindo a alternação das ligações (11) e (44), porém uma proposta mais
aceitável foi desenvolvida por Mayers e Mark em 1928 com parâmetros cristalográficos
diferentes (O’SULLIVAN, 1997; ZUGENMAIER, 2001). Estes estudos não podiam explicar
5

a ordem periódica inerente a celobiose com sua proposta ortorrômbica, porém serviram de
base para muitos estudos e em 1944 Shiedbold mostrou através de um modelo monoclínico a
ordem de 1,03 nm para celobiose na direção axial (BAIRD et al. 1998; ZUGENMAIER,
2001).
O’Sullivan (1997) descreve que cristalitos de celulose analisados por difração de
Raios-X apresentaram 2-20 nm de largura e 2-17 nm de espessura. De acordo com
Thygensen et al. (2005) os cristalitos de celulose possuem diâmetro entre 2,5-5,0 nm, valores
que podem variar com a técnica utilizada, Andersson et al. (2003) reportam que para coníferas
os cristalitos variam de 2,5-3,6 nm.
Estudos utilizando ressonância magnética nuclear de alta resolução (RMN) com

13

C

mostraram que a celulose I é dividida entre duas formas cristalinas Iα e Iβ (ATALLA et al.
1984; SUGIYAMA et al. 1991; ZUGENMAIER, 2001). Horii et al. (1987) obtiveram
espectros de RMN 13C para as duas formas Iα e Iβ, que correspondiam a ressonância de duas
e oito unidades por célula unitária. Em 1990 Okano e co-autores demonstraram com técnicas
de difração de elétrons a existência das formas triclínica Iα e a monoclínica Iβ na celulose I,
com resultados confirmados por Sugiyama et al. (1991). Larsson et al. (1997 e 1998)
sugeriram também em seus trabalhos a existência de uma forma para-cristalina intermediária
(ZUGENMAIER, 2001).
Não é totalmente clara a razão para a existência do polimorfismo da celulose I, de
acordo com Atalla et al. (1993) e Whitney et al. (1995) citados por Jarvis (2000) duas
hipóteses podem ser consideradas. A primeira é que estas formas são sintetizadas por tipos
diferentes de complexos, e dentro de cada complexo as subunidades catalíticas estão
arranjadas de modo conveniente para cada uma, porém não existe nenhuma evidência para
comprovar esta idéia. A segunda hipótese é que as duas formas resultam dos eventos que
ocorrem após a síntese das cadeias. Coerente com esta alternativa, a relação Iα:Iβ na celulose
bacteriana pode ser alterada experimentalmente pela adição de polissacarídeos não celulósicos
tais como as xilanas. De acordo com Yamamoto e Horii (1994) citados por O’Sullivan (1997)
a presença de carboximetilcelulose e xiloglucanas decrescem o conteúdo da fase Iα. Segundo
Kataoka e Kondo (1999) o fator predominante para a produção de celulose Iα é o stress
provocado na parede primária devido a compressão das células enquanto a seção transversal
ainda está expandindo na síntese e com o fim do crescimento da parede é cristalizada a
celulose Iβ em condições de relaxamento.
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A conformação da cadeia é a mesma nas formas Iα e Iβ, a diferença básica é o arranjo
longitudinal nas ligações de hidrogênio (O’SULLIVAN, 1997; JARVIS, 2000). Durante a
síntese a celulose é empilhada em planos semi-paralelos. Estes planos na celulose Iβ possuem
uma pequena rotação e translação em relação ao outro, constituindo um plano regular paralelo
a direção (200) e outro desemparelhado com translação alternada de 1/4 na direção axial, a
celulose Iα possui a mesma translação, porém em apenas um sentido, não havendo alternação
(HEINER et al. 1995; NISHYAMA et al. 2002; NISHYAMA et al. 2003; MATTHEWS et al.
2006). A Figura 2 mostra a estrutura, organização cristalográfica na celulose Iα e Iβ, onde
estão designados como I, II e III planos equivalentes nas configurações α e β, os planos I e III
em Iβ são semelhantes, enquanto o plano III em Iα está deslocado de 1/2 na direção axial em
relação ao plano II de Iβ.
Iα
α

Iβ
β

I

I

III
II

II
III

Figura 2 - Celulose Iα (esquerda) e Iβ (direita).
Fonte: NISHIYAMA et al. (2003)
O polimorfismo da celulose I sugere uma divisão entre os organismos ricos em
celulose Iα e os ricos em celulose Iβ. Segundo Heiner et al. (1995) a razão entre as formas Iα e
Iβ dependem da origem da celulose, em geral a celulose produzida por organismos primitivos
como bactérias e algas é rica em Iα, enquanto a celulose Iβ é característica de organismos
superiores (YAMAMOTO et al. 1989; SUGIYAMA et al. 1991; HELBERT et al. 1997;
JARVIS, 2000; ZUGENMAIER, 2001; THYGESEN et al. 2005).
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A forma Iβ é termodinamicamente estável enquanto a forma Iα é metaestável, segundo
Heiner

(1995)

dados

termodinâmicos

mostram

uma

diferença

de

energias

de

∆Eαβ=-8,7 kJ mol-1 Celobiose-1. A maior estabilidade da fase Iβ ocorre devido a interações
eletrostáticas entre as unidades de celobiose que provocam um alinhamento mais favorável a
formação de ligações de hidrogênio que estabilizam as cargas da molécula (SUGIYAMA et
al. 1991; HELBERT et al. 1997; O’SULLIVAN, 1997; ZUGENMAIER, 2001; YUI et al.
2006). A existência de uma forma metaestável (Iα) afeta a reatividade da celulose, sendo esta
mais reativa (O’SULLIVAN, 1997).
A celulose Iα pode ser convertida em Iβ com tratamento hidrotérmico em meio alcalino
(YAMAMOTO et al. 1989; SUGIWYAMA et al. 1991); de acordo com Heiner (1995) esta
conversão implica na translação da estrutura com rotação de 10°. Hult et al. (2000 e 2001)
reportam que durante os processos de polpação, em especial processo kraft, a celulose Iα das
madeiras é convertida em Iβ tornando o estudo desta forma de grande importância prática.
Entretanto estudos termodinâmicos têm demonstrado que a temperatura necessária para esta
transformação é de 230-260°C dependendo da matéria-prima (YAMAMOTO et al. 1989;
YAMAMOTO et al. 1993; JARVIS, 2000) e segundo Watanabe et al. (2007) a transformação
pode não ser completa.

3.1.3 FIBRAS DE CELULOSE
A celulose é obtida em escala comercial a partir dos vegetais superiores na forma de
fibras e toda sua estrutura está ligada à síntese celular, que através de processos biológicos
confere características próprias de cada espécie, especialmente aspectos morfológicos que são
importantes na descrição das propriedades mecânicas. Uma forma popular para descrever as
fibras é visualizá-las como micro tubos com paredes construídas por micro fibrilas em
camadas, orientadas em ângulos que dependem da posição em cada camada. Além das fibras
outros elementos morfológicos dos vegetais são constituídos por celulose.
A parede celular não é homogênea sendo uma mistura complexa de polissacarídeos e
proteínas. Os quatro principais constituintes são celulose, hemicelulose, pectinas e lignina
(LEROUXEL et al. 2006; JOSHI e MANSFIELD, 2007). A organização física da celulose
obedece a uma ordem micelar com fibrila elementar, micro fibrilas, fibrilas e finalmente fibra
de celulose. O mecanismo de biogênese precisa levar em conta além do arranjo das moléculas
de celulose nas fibrilas elementares, a orientação das microfibrilas dentro da parede celular.
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As orientações conhecidas para as microfibrilas são: axial, transversal, cruzado, helicoidal e
aleatório e os outros tipos são derivados destas formas básicas (MULDER et al. 2000).
Um grupo de fibrilas elementares em forma de micelas são agregadas para formar as
microfibrilas com largura de 25nm dispersas em uma matriz amorfa de lignina e
hemicelulose, O’Sullivan (1997) sugere 10-20nm de largura para as microfibrilas,
Müller et al. (2002) reportam que em celulose de baixa cristalinidade as microfibrilas
apresentam pequeno diâmetro, 2,5 a 3,5 nm, Jacob et al. (1995) encontraram através de
técnicas de difração de Raios-X 2,5 e 11 nm de diâmetro e comprimento respectivamente para
microfibrilas de Picea Abie na parende secundária (S2) e Bardage et al. (2004) citados por
Tygesen et al. (2005) encontraram através de microscopia eletrônica de transmissão 5 nm para
microfibrila de Norway Spruce. As microfibrilas são agrupadas para formar as fibrilas e por
suas vez as fibras de celulose (D’ALMEIDA, 1988; O’SULLIVAN, 1997). A Figura 3
mostra esquematicamente a distribuição descrita.

Figura 3 - Distribuição da celulose na parede celular
Fonte: Autor, adaptado de D`Almeida (1988)
Na Figura 3 pode-se observar também a estrutura da parede celular nos vegetais
superiores dividida em parede primária, secundária e o espaço interfibra (lamela média). A
lamela média (LM) é constituída de substâncias pécticas, lignina e carboidratos não
celulósicos. A parede primária (P) é bastante delgada e contém uma rede aleatória de
microfibrilas dispersas em uma matriz de pectinas e hemiceluloses. A parede secundária
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compreende praticamente toda parede celular sendo dividida em três camadas, S1, S2 e S3. Na
camada mais externa S1 as microfibrilas estão orientadas de forma cruzada, enquanto na
camada S2 estão orientadas quase que paralelamente ao eixo da fibra, esta camada é a mais
espessa sendo responsável pela maior parte do volume da parede secundária. Na camada S3 as
microfibrilas estão orientadas em forma de hélice na direção transversal. A camada mais
interna da fibra (lúmen) é composta por fragmentos do protoplasma celular (D’ALMEIDA,
1988). Esta distribuição sugere anisotropia nas propriedades mecânicas das fibras.
A proporção, grau de polimerização e distribuição em que a celulose é encontrada na
parede celular dos vegetais varia com a espécie. De acordo com O’Sulivam (1997) existem
evidências que o grau de polimerização na parede primária é inferior ao encontrado na parede
secundária. Outro fato importante é que pelo menos dois tipos de celulose são sintetizados
dentro da planta, de acordo com Kataoka e Kondo (1999), a estrutura cristalina na parede
celular primária e secundária nos traqueídeos de coníferas (Softwood) sofrem mudanças
durante a sua formação. Em termos de distribuição na parede celular pode ser dito que a
estrutura Iβ é característica da parede secundária enquanto a estrutura Iα pode ser encontrada
na parede primária. Müller et al. (2002), através de técnicas de ressonância magnética e
espectrometria em infravermelho com transformada de Fourier observaram que a redução da
fração de celulose Iα ocorre da parede primária para S1 e subseqüentemente para S2.

3.1.4 LIGAÇÕES DE HIDROGÊNO
As moléculas de celulose formam um grande número de ligações de hidrogênio com
as moléculas adjacentes e com outros compostos presentes na polpa, como as hemiceluloses.
Além das ligações de hidrogênio ocorrem também interações eletrostáticas mais fracas
principalmente entre os planos formados no encadeamento das microfibrilas. As ligações de
hidrogênio e as interações eletrostáticas ocorrem devido a presença de grupos hidroxila e
hidrogênios na molécula da celulose. Estas ligações estabilizam as cargas na molécula e são
responsáveis em grande parte por suas propriedades e conformação (O’SULLIVAN, 1997;
NISHYAMA et al. 2002; NISHYAMA et al. 2003; MATTHEWS et al. 2006).
As configurações das ligações são específicas para cada uma das formas cristalinas Iα,
Iβ e fase amorfa, com distâncias mais curtas e ângulos mais próximos de 180° em Iβ. As
ligações de hidrogênio intramoleculares determinam o alinhamento da cadeia sendo as
ligações entre OH(3) e O(5), relativamente fortes em ambas as formas cristalinas Iα e Iβ
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responsáveis pela configuração de fita (Ribon like). Na celulose Iβ a ligação entre OH(3) e
O(5) é alternada entre os planos e as ligações entre OH(2) e O(6) possuem distâncias menores
na celulose Iα e as ligações intermoleculares em OH(6) e O(3) na celulose Iβ são mais curtas
(NISHYAMA et al. 2002; NISHYAMA et al. 2003).
As ligações intermoleculares podem introduzir ordem ou desordem a estrutura
dependendo da regularidade e de acordo com Nishiyama et al. (2002) muitos trabalhos tem
sugerido a inexistência de ligações fortes de hidrogênio entre os planos regular e
desemparelhado na celulose Iβ, sendo estes unidos por ligações fracas (C—H ......O). Segundo
Heiner et al. (1995) todos os grupos hidroxila estão em posição equatorial e todas as posições
axiais estão ocupadas por prótons alifáticos não polares, que significa que os lados da cadeia
são polares e ligados por ligações de hidrogênio, enquanto as partes superior e inferior são
hidrofóbicas. Para Nishiyama et al. (2003) existem mais interações fracas do tipo C—H......O
entre os planos da celulose Iβ do que na celulose Iα, estas interações contribuem para maior
estabilidade de Iβ. As cadeias podem assim se manter unidas em um arranjo cristalino regular
combinando as faces hidrofóbicas em ligações fracas e também as ligações de hidrogênio
(O’SULLIVAN, 1997; NISHYAMA et al. 2002; NISHYAMA et al. 2003; MATTHEWS et
al. 2006).
A rotação do grupo hidroxila no carbono seis (C6) é muito importante na descrição das
ligações de hidrogênio e pode ser demonstrada pelos seus respectivos ângulos. Esta estrutura
possui três conformações de baixa energia designadas como TG(180°), GG(300°) e GT(60°)
(sendo T:Trans e G: Gauche), a primeira letra especifica a posição de O(6) em relação a O(5)
e a segunda em relação a C(4) (O’SULLIVAM, 1997; MATTHEWS et al. 2006;
BERGENTRÅHLE et al. 2007).
As estruturas de difração de Raios-X e dados de
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Nishiyama et al. (2002) da celulose Iβ mostram que a maior parte dos grupos hidroxila em
(C6) está na conformação TG, Bergentråhle et al. (2007) em seus estudos de dinâmica
molecular mostrou também que a 300 K o grupo hidroximetil está na posição TG. Nesta
posição o grupo hidroxila pode fazer ligações de hidrogênio ao longo da cadeia ou com a
cadeia adjacente no mesmo plano (O’SULLIVAM, 1997; MATTHEWS et al. 2006).
Watanabe et al. (2006) mostraram em estudos com celulose de algodão que as
configurações GG e GT começam a aparecer com mais freqüência em temperaturas mais
elevadas, Bergentråhle et al. (2007) encontraram resultados similares. Na conformação GG a
hidroxila em (C6) está essencialmente perpendicular ao plano médio do anel glicosídico.
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Nesta conformação podem ocorrer ligações de hidrogênio entre os planos regular e
desemparelhado em O(6) e O(2). Em condições experimentais normais a celulose não exibe a
tendência de escorregamento relativo entre os planos e a existência de ligações de hidrogênio
estabilizadoras é plausível. A conformação GG é responsável pela pequena inclinação relativa
entre os planos na celulose I cristalina. De acordo com Heiner e Teleman (1997) citado por
Matthews et al. (2006) o ângulo entre o plano paralelo a direção (200) e o plano
desemparelhado é de 9,6°, em seus experimentos Matthews et al. (2006) encontraram 14,8°
(O’SULLIVAM, 1997; NISHYAMA et al. 2002; MATTHEWS et al. 2006).
A fração amorfa da celulose também possui ligações de hidrogênio, que podem
ocorrer de forma aleatória e sofrem interferências de compostos que competem por estas
ligações como as hemiceluloses e os complexos lignina carboidrato. Neste caso também não
existe a relação de interação em uma rede regular. De acordo com Kondo e Sawatari (1996)
podem

ocorrer

ligações

intramoleculares

em

OH(3)......O(5),

OH(6)......OH(2)

e

intermoleculares na hidroxila de (C6).
Uma conseqüência importante da facilidade de formação de ligações de hidrogênio na
celulose é a sua grande afinidade com a água, que pode favorecer mecanismos hidrolíticos.
Na produção de papel ou nas fábricas de celulose não integradas4 há necessidade de secar os
produtos a teores de umidade em torno de 10%, operação que consome grande quantidade de
energia. Park et al. (2007) estudaram através de análise térmica aspectos envolvendo a
remoção da água durante as etapas de secagem nas fábricas de papel.
Grande parte da resistência mecânica desenvolvida nos papéis e celulose está ligada à
interação entre os carboidratos das fibras de celulose através das ligações de hidrogênio e a
presença de umidade é que torna possível a aproximação necessária para que estas ligações se
desenvolvam. El-Hosseiny (1998) descreve o importante papel da hidratação da celulose no
desenvolvimento das propriedades mecânicas.

3.1.5 INTERAÇÃO COM OUTROS CONSTITUINTES DA POLPA CELULÓSICA
As matérias primas utilizadas para produção da celulose possuem um grande número
de outras substâncias e mesmo após os processos de polpação e branqueamento uma fração
destas substâncias permanece ligada a ela, por isso é comum designá-la como polpa de
celulose. As interações acontecem através de ligações de hidrogênio ou forças de Van der
4

Fábricas que não possuem uma linha para produção de papel paralela a linha de produção de celulose.
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Walls e são fonte de boa parte da perda de cristalinidade na celulose. Polpas de Eucalipto
apresentam interações importantes com as xilanas e por sua vez com os complexos lignina
carboidrato (D’ALMEIDA, 1988, SOUZA et al. 2002).
As hemiceluloses e a lignina são as principais substâncias que interagem com a
celulose e possuem estrutura e propriedades variadas de acordo com a origem. As
hemiceluloses são polissacarídeos ramificados de baixa massa molar, alguns estudos têm
demonstrado que elas podem apresentar alguma ordem cristalográfica (principalmente nas
células de parênquima das madeiras hardwood), porém de forma geral são consideradas
heteropolímeros amorfos (KABEL et al. 2006). A grande afinidade da celulose e
hemiceluloses ocorre devido a facilidade de formação de ligações de hidrogênio. A
hemicelulose mais importante para madeiras de Eucalipto é a o-acetil-4-o-metil-glicuronoxilana (Figura 4).
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Figura 4 - Estrutura da o-acetil-4-o-metil-glicurono-xilana
Fonte: Autor, adaptado de Jacobs e Dahlman (2001)
Segundo Vian et al. (1983;1986) citado por Amano et al. (2002) as xilanas estão
localizada principalmente na zona de transição entre as camadas S1 e S2 na parede celular
onde as microfibrilas possuem um alinhamento helicoidal. As xilanas são solúveis em meio
alcalino e após cozimento kraft podem estar co-cristalizadas na superfície das fibras
(RONCERO et al. 2005). Sua presença na polpa de Eucalipto é tecnologicamente importante
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devido a aspectos benéficos, como a redução na energia de refino 5 na produção de papel e
ganhos de rendimento na polpação, porém são consideradas impureza na produção de
derivados de celulose. Outro fator importante são as reações ocorridas no envelhecimento,
principalmente aquelas relacionadas às ramificações de ácido 4-O-metilglucurônico que são
convertidos durante o cozimento a ácidos hexenuroxilana (Hexas) através da β eliminação de
metanol (GELLERSTEDT et al. 1996) e estes são associados por muitos autores a fenômenos
de formação de cor nas polpas branqueadas (EIRAS et al. 2003; COSTA et al. 2003).
A lignina (Anexo-1) é um polímero amorfo heterogêneo composto por unidades de
fenilpropano, (SJOHOLM et al. 2000), o veículo para interação com a celulose são os
complexos lignina-carboidrato através das hemiceluloses, em polpa de Eucalipto ligninaxilana (Figura 5). O papel biológico da lignina nas plantas é formar, juntamente com a
celulose e outros carboidratos da parede celular, um tecido de excelente resistência e
durabilidade. A fração residual remanescente após a polpação deve ser removida para se
atingir a qualidade de mercado, porém os produtos de sua remoção podem ainda causar
transtornos principalmente aqueles relacionados a reversão de alvura. De acordo com
Gellesrstedt (2003) a fração residual destas substâncias nas polpas branqueadas é muito
pequena e ainda segundo Sjostron (1993) e Glasser et al. (1979) citados por
Shevchenko et al. (1996) o residual de lignina nas polpas branqueadas ocorre principalmente
devido aos complexos lignina-carboidrato e apesar da natureza desta estruturas e suas ligações
terem sido bastante estudadas ainda persistem algumas dúvidas. Os complexos lignina
carboidrato são formados in vivo na planta e também durante a polpação kraft (LETUMIER et
al. 2003).

CH2OH
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Figura 5 - Ligação lignina – 4-0-metilglucuronoxilana (CLC)
Fonte: Autor
5

Operação realizada para promover desfibrilamento das fibras de celulose na produção de papel, esta operação
provoca aumentos substanciais na resistência do papel.
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Um grande número de outras substâncias estão presentes em menor proporção nas
polpas celulósicas como material inorgânico ou extrativos orgânicos e sua variabilidade está
ligada principalmente a matéria prima. De acordo com Jordão (1991) as madeiras de
hardwood possuem 2 a 4% em peso de extrativos. Grande parte destes extrativos é eliminada
durante a polpação, porém uma parte “não saponificável” permanece. Esta fração é
constituída principalmente por classes de esteróis, fenóis e hidrocarbonetos de cadeia longa,
podem ocorrer também flavonóides que são importantes do ponto de vista da estabilidade
óptica. Os extrativos orgânicos nas polpas alcalinas branqueadas representam cerca de 0,1 a
0,3% em massa e são importantes porque participam de alguns processos de amarelecimento e
são fonte de problemas de pitch na celulose e no papel (CAUX, 2003).
O material inorgânico pode conter elementos de transição como ferro, manganês e
cobre que são citados por muitos autores como catalisadores de algumas reações de
degradação dos carboidratos ou mesmo como fonte direta de cor na polpa. Estes elementos
podem estar associados também a posições onde são encontrados os Hexas na estrutura das
xilanas (GELLERSTEDT et al. 1996) ou quelados a lignina.

3.2 PROPRIEDADES
A maior parte da celulose produzida no mundo está na forma de fibras, utilizadas na
fabricação de papéis, embalagens, tecidos e compósitos de formas e aplicações variadas.
Outra parte é utilizada na produção de celulose microcristalina, filmes finos, polpa para
dissolução e produção de derivados como acetado e xantato de celulose. Em geral a celulose é
fornecida na forma de polpa e suas propriedades são reflexos de características intrínsecas das
fibras, presença de outras substâncias, matéria-prima a qual foi obtida e processo de produção.
A resistência das fibras está relacionada à características morfológicas, grau de
polimerização, cristalinidade, defeitos, formas de interação e alinhamento das microfibrilas e
cadeias de celulose. Segundo Thygesen et al. (2005) a cristalinidade afeta as propriedades das
fibras de forma que o módulo de elasticidade e a dureza aumentam e a flexibilidade diminui
com sua elevação. Danos mecânicos alteram a distribuição de cargas nas fibras e com isso
afetam drasticamente sua resistência (SETH e PAGE, 1996).
As madeiras são a principal matéria prima utilizada para produção de celulose sendo
divididas entre coníferas (softwood) produtoras das fibras longas (traqueídeos) e folhosas
(hardwood) que produzem fibras curtas. Apesar de sua desvantagem em termos de resistência
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mecânica as madeiras de folhosas possuem grande produtividade florestal e facilidades de
processamento relacionadas a sua branqueabilidade.
Os processos de produção afetam as propriedades e McLeod (1987) citado por
Courchene et al. (2002) reportam que durante a polpação kraft as fibras perdem mais de 30%
de sua resistência. Etapas de branqueamento também modificam as propriedades das polpas,
porém de forma menos acentuada que a etapa de polpação. A viscosidade é severamente
afetada pelo branqueamento principalmente na deslignificação com oxigênio, porém de
acordo com Colodette et al. (2001) as propriedades físico mecânicas não são reduzidas
significativamente.
Desde os primeiros estudos sobre a resistência de papéis e materiais celulósicos
fibrosos é admitido que as hemiceluloses atuam de forma importante no aumento de sua
resistência. Esta associação ocorre devido a suas propriedades hidrolíticas que podem
aumentar o número de ligações interfibras (SHIN e STROMBERG, 2007). De acordo com
Spiegelberg (1966) citado por Shin e Stromberg (2007) as xilanas são as hemiceluloses mais
eficientes para o aumento da interação interfibras e com isso melhorando a resistência dos
produtos. Estudos recentes tem mostrado que xilanas redepositadas na superfície das fibras no
final da polpação são mais eficientes do que as localizadas nas interfaces da parede celular
(SHIN e STROMBERG, 2007), porém elas podem provocar efeitos negativos sobre as
propriedades ópticas (SHALATOV et al. 2008; RONCERO et al. 2000 e 2005).
Fatores conformacionais, arranjo e anatomia das fibras na produção do corpo de prova
são de grande importância na avaliação das propriedades mecânicas e influenciam no estado
trópico. O alinhamento das fibras é importante na avaliação de papéis, pois as direções
avaliadas podem representar a direção de produção e a direção transversal nas máquinas de
papel com resistências distintas. Fatores geométricos relacionados às fibras, distribuição
homogênea da resistência ao longo do comprimento e danos mecânicos como dobras e
colapsamento aliados aos fatores conformacionais devem ser avaliados, pois alteram a
distribuição de esforços durante os ensaios (AGARWAL e GUSTAFSON, 1995; SETH e
PAGE, 1996; SHIN e STROMBERG, 2007; BRÄNNVAL e LINDSTRÖM, 2007).

3.2.1 RESISTÊNCIA A TRAÇÃO
O ensaio de tração é muito utilizado na avaliação das propriedades das fibras de
celulose, sendo definido na norma Tappi T494 om-96, como a força de tração no instante
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anterior a ruptura do corpo de prova. Nesta norma os resultados são expressos como força por
unidade de largura do corpo de prova. É muito comum a utilização dos valores de índice de
tração que são obtidos pela divisão do resultado de resistência a tração pela gramatura do
corpo de prova.
De acordo com Seth e Page (1996) os resultados deste ensaio são reflexos da
resistência das fibras e força de ligação entre elas. A resistência das fibras é afetada por sua
vez pelas fibrilas de celulose, ângulo microfibrilar, cristalinidade, grau de polimerização,
danos químicos ou mecânicos e defeitos nas fibras que podem ser intensificados de acordo
com a forma de processamento utilizada, polpação, branqueamento ou refino (AGARWAL e
GUSTAFSON, 1995; SETH E CHAN, 1999; SHIN e STROMBERG, 2007; BRÄNNVAL e
LINDSTRÖM, 2007).
Variações deste ensaio como a tração com espaçamento zero (Tensile Zero-Span)
também são interessantes para determinação de algumas propriedades e a relação entre este
último e o índice de tração fornece informações sobre a interação interfibras. Entretanto
Carlson et al. (2005) ressaltam que este ensaio está em forte contradição com o princípio de
Saint-Venant além de ser influenciado pelo escorregamento da amostra entre as garras da
máquina de ensaio. O tensile zero-span informa a resistência à tração no momento do
rompimento do corpo de prova produzido por fibras orientadas aleatoriamente (TAPPI T231
cm-96). Seth e Chan (1999) citam o tensile zero-span como um bom parâmetro para avaliação
da resistência das fibras e em seu trabalho não foi encontrada nenhuma relação com a
viscosidade das polpas.
Para estudo da resistência em papéis foram desenvolvidas duas teorias principais, a
teoria molecular e teoria estrutural. De um ponto de vista molecular o módulo de elasticidade
é afetado pela densidade e característica das ligações de hidrogênio entre as fibras, esta teoria
teve início na década de 1950 e no final da década de 1980 foi modificada com a utilização de
potenciais energéticos mais precisos para as ligações de hidrogênio. A teoria molecular sugere
a expressão descrita na Equação 1 para o módulo de elasticidade, onde N é o número de
ligações de hidrogênio por unidade de volume envolvidas em interações interfibras e <kR> é o
valor médio da força constante atuando sobre as ligações de hidrogênio por unidade de
distância (NISSAN et al. 1997). De acordo com Nissan et al. (1997) N corresponde a 2/3 das
ligações de hidrogênio da celulose no papel na fase cristalina, porque os outros 1/3 estão
envolvidos em ligações intermoleculares, valor próximo daqueles apontados por
Nishiyama et al. (2002) para ocupação dos sítios de ligações de hidrogênio na celulose Iβ.
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Esta teoria, porém não leva em consideração as características anatômicas das fibras, área
relativamente ligada e ignora a estrutura em rede do papel.
E = N 1/ 3 < k R >

Equação 1

A interação interfibras possui um papel importante nos mecanismos de resistência de
papéis a resistência à tração em folhas de papel é apenas 1/3 da resistência encontrada em
uma única fibra. Esta resistência pode ser reduzida drasticamente com o aumento da umidade
que afeta diretamente as ligações de hidrogênio e com isso as ligações interfibras que
possuem apreciável resistência ao cisalhamento e agindo em cooperação podem superar a
tensão de fratura das fibras (PAGE, 1969, NISSAN et al. 1997).
Para Batten e Nissan (1987) citados por Zauscher et al. (1996) o papel é um sólido
dominado por ligações de hidrogênio. Com isso suas propriedades são governadas
primeiramente pelas características destas ligações. Sob carregamento uniaxial constante
pode-se calcular o módulo de elasticidade no papel través da Equação 1. O valor de <kR> para
ligações de hidrogênio em papéis é 18,42 N/m e N é dado pela Equação 2 onde, Na é o
número de Avogadro, ρ é a densidade aparente da celulose (1540 kg/m3), β é a fração de
ligações de hidrogênio usadas em ligações intermoleculares (2/3), 6 número de ligações de
hidrogênio por celobiose, 3 é a fração de ligações de hidrogênio orientadas ao longo dos três
eixos ortogonais e 0,324 massa molar da celobiose em kg/mol.

N=

(6 × N a × ρ × β )
(3 × 0,324)

Equação 2

Nos papéis as ligações de hidrogênio têm origem durante a secagem onde as fibras são
aproximadas e unidas devido a pressão exercida para remoção da água graças a ação de
tensões superficiais. A magnitude destas ligações depende da força das ligações, da área
ligada nas fibras e da resistência ao cisalhamento por unidade de área ligada. Qualquer
aumento nestes fatores significa aumento na resistência a tração (Seth e Page, 1996;
EL-HOSSEINY, 1998). Park et al. (2007) utilizaram recentemente analise térmica para
avaliar a retenção de água em papéis e propor modelos para secagem de fibras de madeiras
hardwood e Zauscher et al. (1996;1997) estudaram a influência da umidade sobre o módulo
de elasticidade como uma extensão da teoria das ligações de hidrogênio.

18

O módulo de elasticidade é descrito pela teoria estrutural em função da distribuição
espacial das fibras com publicações iniciais na década de 1950 e grande desenvolvimento por
Page (1969) que descreveu uma expressão semi-empírica demonstrada na Equação 3 (PAGE,
1969; SETH e PAGE, 1996; NISSAN et al. 1997).
1 9Z  12 Aρg 
=
+
T
8  bPL (RBA) 

Equação 3

Onde T é a Resistência a tração expressa como comprimento da fratura, Z tensile zerospan, A: área de seção transversal, ρ: densidade de parede das fibras, g: aceleração da
gravidade, b: resistência ao cisalhamento por unidade de área ligada, P: perímetro de fibras na
seção reta, L: comprimento de fibras e RBA: área ligada relativa. Esta equação assume,
porém boa formação de folhas e ausência de defeitos, fatores que afetam a distribuição de
esforços no ensaio.
Carlsson e Lindstrom (2005) demonstraram grande contribuição da RBA nos
mecanismos de resistência de papéis que pode ser obtida através do espalhamento de luz, que
é independente do tamanho das fibras, onde:

RBA =

(S o − S )
So

Equação 4

Sendo:
S  Espalhamento de luz na folha
So  Espalhamento de luz na ausência de ligações interfibra
O valor de So pode ser determinado pela interpolação da Equação 2 assumindo-se constantes,
K1 (9/8Z) e K2 (P, b, g, r, A) como pode ser visto na Equação 5, determinado na seqüência
RBA (KOUBAA E KORAN, 1995; SETH e PAGE, 1996), porém Warren et al. (2005)
relatam pouca aplicabilidade prática deste método em sua utilização nas máquinas de papel e
propõe um método baseado na densidade do papel e parâmetros anatômicos das fibras.
 K2 
1
= K1 + 

T
 L(So − S ) 

Equação 5
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Page (1969) propõe a avaliação da interação interfibras através do índice β descrito na
Equação 6, onde são admitidos constantes parâmetros morfológicos e de formação do corpo
de prova e assumindo-se o Tensile Zero-Span como uma estimativa da resistência intrínseca
da fibra. Mais tarde Seth e Page (1996) criticaram em seu artigo estas considerações alegando
de extrema importância a soma de defeitos estruturais e mesmo a morfologia das fibras, além
do fato da interação entre fibras ser afetada pela secagem dos corpos de prova. Porém Seth e
Chan (1999) utilizaram com sucesso o mesmo modelo para análise das interações interfibras
em seu trabalho, sugerindo a ineficiência da viscosidade em fornecer informações sobre a
resistência das fibras.

β=

8ZT
bPL( R.B. A)
=
(8Z − 9T )
12 Aρg

Equação 6

O estudo do processo de falha em papéis foi melhor desenvolvido nas pesquisas de
Feldman et al. (1996) e Karenlampi (1995) citados por Calrsson e Lindstrom (2005) através
de técnicas computacionais pelo método de Monte-Carlo, porém o modelo proposto por Page
(1969) é mais simples tem melhor aplicabilidade no dia-dia.
Tryding et al. (2000) utilizaram propriedades de fratura na tração também para
caracterização de papéis kraft, papéis de impressão e paperboards. A energia na fratura
também pode ser obtida pela integração da curva do ensaio de tração conforme demonstrado
por Koubaa et al. (1995).

3.2.2 RESISTÊNCIA AO RASGO
O índice de rasgo é relatado como resistência intrínseca da fibra, mas também esta
muito relacionado as ligações interfibras. Neste ensaio é medida a energia necessária para
fraturar o corpo de prova com esforço aplicado em ângulo de 90˚ (SHIN e STROMBERG,
2007; Tappi 414 om-04). Porém da mesma forma que no Tensile Zero Span a energia
envolvida no arrancamento de fibras deve ser levada em consideração.
Operações industriais geralmente associadas ao aumento da resistência a tração podem
provocar efeitos não lineares nas propriedades de rasgo, por exemplo quando a polpa
(softwood) é refinada para aumentar as ligações interfibra, resulta em aumento do índice de
tração e redução na resistência ao rasgo (SHIN e STROMBERG, 2007; Tappi 414 om-04),
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sendo este um provável efeito sobre a resistência intrínseca das fibras. Page e MacLeod
(1992) relatam a inexistência de relação direta entre o índice de rasgo e o índice de tração.
Page e MacLeod (1992) descrevem a energia para rasgo de acordo com a expressão
mostrada na Equação 7, onde W é a energia para rasgo, Z tensile zero span, β índice de
ligação (Equação 6) e K constante.
W = kZ 2 f ( β )

Equação 7

3.2.3 PROPRIEDADES ÓPTICAS
Em geral a degradação da celulose manifesta-se de forma rápida e pronunciada sobre
suas propriedades ópticas sendo importantes no controle de qualidade dos produtos. A
avaliação das propriedades ópticas é de estrema importância para produtores de papel e para
indústria farmacêutica fornecendo informações a respeito da cor, grau de brancura, opacidade
e espalhamento de luz.
De acordo com Malesic et al. (2005) a absorção de energia na região de ultravioleta
pela celulose é mais intensa que na região visível, entretanto fenômenos relacionados a
degradação podem favorecer a formação de ligações duplas em pares conjugados deslocando
a absortividade para a região do espectro visível da luz. De acordo com Bikova e Treimanis
(2004) a degradação dos polissacarídeos durante o processamento leva a formação de grupos
carboxílicos, cetonas e aldeídos, estes grupos cromóforos absorvem energia com
comprimento de onda na faixa de 210-320nm.
O modelo de Kubelka-Munk (Equação 8), desenvolvido em 1931, é utilizado
frequentemente para a interpretação de resultados de refletância difusa em papéis. Este
modelo considera a interação entre dois fluxos de luz difusa com o plano paralelo,
espalhamento de luz e absortividade do meio, porém Granberg e Edstrom (2003) discutiram o
desvio causado neste modelo no caso da avaliação de papéis com grande absorção de luz. De
acordo com Granberg e Edstrom (2003) as medidas de fator de reflectância difusa não devem
ser interpretados apenas como um fenômeno causado pela reflectância volumétrica, mas sim
como resultado de fatores de superfície, espalhamento volumétrico e interplanar
(TAPPI 1214 sp-98).
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f ( R∞ ) =

(1 − R∞ ) k
=
2 R∞
s

R∞ = [k + s − k + 2ks ] , k : absorção de luz e

s espelhamento de luz

Equação 8

Equação 9

Alguns conceitos importantes na avaliação das propriedades óticas são; (1)
Reflectância, que significa a relação entre o feixe refletido e incidente; (2) Fator de
Reflectância, é a razão entre a reflectância de uma superfície e a reflectância de um difusor
perfeito sob condições de iluminação e observação; (3) Fator de Reflectância Difusa,
determinado sob iluminação difusa e observação perpendicular a superfície do corpo de
prova; (4) Fator de Reflectância Intrínseco, é o fator de reflectância em condições de
independência da gramatura do corpo de prova; (5) Fator de Reflectância Difusa no Azul
(Alvura), é o fator de reflectância intrínseco medido a 457 nm (D’Almeida, 1988).
A Alvura é medida em 457nm de comprimento de onda em equipamento capaz de
fornecer iluminação difusa e as observações são feitas em termos da reflectância absoluta. As
medidas de reflectância em luz azul são originalmente utilizadas como indicativo do grau de
branqueamento adquirido pela polpa celulósica, portanto muito importante no controle de
qualidade dos produtos (TAPPI T525 om-52, ISO 2569, ISO 2470). O ensaio de alvura é
especialmente indicado para análise de materiais brancos é de fácil execução e fornece
resultados rápidos e precisos, por isso é muito utilizada no monitoramento nas linhas de
produção de celulose e papel. Este ensaio pode ser utilizado de forma satisfatória no
monitoramento da degradação da celulose e sua estabilidade é freqüentemente estudada
(COSTA, 2001; COSTA et al. 2003; EIRAS et al. 2003; GELLERSTEDT et al.2003).
Entretanto a alvura não é completamente apropriada para análise das propriedades
ópticas de corpos coloridos em especial aqueles coloridos artificialmente. A norma
Tappi T524 om-02 traz o procedimento para análise de cor em papéis através dos
componentes das cores primárias no sistema RGB obtidos em colorímetros ou
espectrofotômetros com geometria direcional 45/0 e CIE (International Commission on
Illumination) e iluminante C. Neste método os valores tristimulares X(vermelho), Y(verde) e
Z(azul), são calculados a partir de medidas de reflectâncias Rx, Ry e Rz. A avaliação da cor
com os parâmetros da análise de brancura CIE Lab (“L” representa a brancura em uma escala
de 0 a 100, “a” representa escala de vermelho quando positivo e verde quando negativo e “b”
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escala de amarelo quando positivo e azul quando negativo) são utilizados frequentemente. A
diferença de cor ∆E é dada pela expressão descrita na Equação 10 (TAPPI T524 om-02).
∆E = (∆L2 + ∆a 2 + ∆b 2 )1/ 2

Equação 10

A opacidade é uma propriedade óptica fundamental para papéis e está associada a
quantidade de luz que passa pelo papel sendo influenciada pela espessura, aditivos e grau de
branqueamento. O principio deste método é baseado no fato da reflectância do papel sobre
fundo branco ser maior que quando ele está sobre fundo negro (TAPPI T425 om-01). A
degradação das fibras de celulose nos papéis pode afetar drasticamente a sua opacidade, este
fato é especialmente importante no caso de papéis para impressão (D’Almeida, 1988).
A interação da celulose com a radiação eletromagnética na região de ultravioleta e
infravermelho é muito utilizada no estudo de modificações em estruturas funcionais, sendo
reportado

em

diversos

estudos

as

modificações

moleculares

características

(BUSLOV et al. 1999; ZHBANKOV et al. 2002; BUSLOV et al. 2001; ZHBANKOV et al.
2004; SCHWANNINGER, et al. 2004; ÅKERHOLM et al. 2004; BIKOVA e TREIMANIS
2004; NIKONENKO et al. 2005; YILDIZ et al. 2007; ŁOJESKA et al. 2007).

3.3 ESTABILIDADE NAS PROPRIEDADES DA POLPA CELULÓSICA
A degradação da polpa celulósica provoca alterações em propriedades importantes
relacionadas às cadeias, fibras e derivados e ocorre por mecanismos químicos em especial
oxidativos e hidrolíticos (ŁOJWESKA et al. 2005; ŁOJWESKA et al. 2007). Todos os
mecanismos de degradação envolvem, além da celulose, os demais constituintes da polpa
alterando a forma como eles interagem.
As alterações nas propriedades da celulose ocorrem desde as primeiras etapas na
polpação, branqueamento e continua após estocagem e pós-beneficiamento (produção de
papel e derivados). Em geral a degradação da celulose nas fábricas é monitorada ao longo do
processo através da análise de viscosidade, que reflete de forma indireta o grau médio de
polimerização (LOVEL et al. 1944; CHEN E LUCIA, 2003). A viscosidade pode ser
transformada no grau de polimerização viscosimétrico (GPv) através da equação de
Mark-Howink-Sakurada:
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[η]= k(GPv)α

Equação 11

Onde [η] é a viscosidade intrínseca em dL/g, k e α são constantes que dependem do solvente
e do tipo de polímero. Estas constantes podem variar drasticamente e a norma
ASTM D 4243-99 recomenda a utilização de α=1 e k=7,5 x 10-3 para solvente
cuproetilenodiamino e polpa de celulose kraft enquanto a norma ASTM D 1795-96 (revisada
em 2001) mostra que boa aproximação para GPv pode ser obtida pela multiplicação da
viscosidade intrínseca por 190. (ALI et al. 1996; BIGGER et al. 1997; BEER et al. 1999;
HEYWOOD et al. 2000; MOREIRA et al. 2004; CALVINI, 2005; JOHANSSO et al. 2005;
ZERVOS et al. 2005; DING et al. 2007; PICOUT et al. 2007).
Através do GPv podem ser determinados o número de cisões na cadeia CSN (Chain
Scission Number) e a unidade de fração de cisões da celulose - SFCU (Scission Fraction of
Cellulose Unit) esta última representa o número de ligações que foram quebradas em um
determinado tempo. As duas formas são mostradas na Equação 12 e Equação 13 onde GPv0 e
GPv representam o grau de polimerização antes e após da degradação respectivamente.
GPvo
−1
GPv

Equação 12

CSN
1
1
=
−
GPv GPv GPv 0

Equação 13

CSN =
SFCU =

Também podem ser utilizadas propriedades químicas, físicas ou mecânicas no
monitoramento da degradação da celulose. Dentre estas propriedades podem ser citadas
alvura, cor, opacidade, coeficiente de dispersão de luz, pH, condutividade, resistência ao
rasgo e índice de tração e Tensile Zero-Span. Estes parâmetros assim como a viscosidade não
fornecem informações sobre os mecanismos moleculares de degradação e a utilização de
espectros vibracionais tem ajudado a elucidar a estrutura e as modificações sofridas nas fases
cristalinas,

amorfas

e

nas

ligações

de

hidrogênio

(ŁOJWESKA

et

al.

2005;

ŁOJWESKA et al. 2007). De acordo com Sugiyama et al. (2006) a espectroscopia em
infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) é uma poderosa técnica para análise
ultraestrutural da celulose, porém de acordo com Olsson e Salmém (2004) a presença de água
adsorvida na celulose provoca um aumento na banda de absorção de (OH) oferecendo
informações pouco precisas em FTIR. Outro aspecto importante é a pluralidade constitucional
das polpas comerciais que pode trazer grande complexidade aos espectros em infravermelho.
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O estudo da cinética da degradação também é muito importante devido a sua
utilização em posições estratégicas em diversos setores. A utilização de papéis kraft
prensados como material isolante juntamente com óleo mineral em transformadores elétricos
de alta voltagem é um exemplo. Nesta aplicação o tempo de vida do transformador é
determinado pelas folhas de celulose (ALI et al. 1996; HEYWOOD et al. 2000;
DING et al. 2007).
Para Ding et al. (2007) a cinética da degradação da celulose possui três etapas, a
primeira consiste na caracterização de uma variável para medir a degradação, porque ela não
pode ser medida diretamente. A segunda etapa é a descrição de uma equação de evolução da
degradação para a variável definida. As duas primeiras etapas estabelecem a relação
constitutiva da celulose com os defeitos. A terceira etapa consiste na utilização das relações
obtidas para predição da degradação da celulose. Emsley e Esteves (1994) citados por
Ding et al. (2007) representaram a cinética da degradação em função do tempo utilizando o
SFCU.

3.3.1 INFLUENCIA DO PROCESSO DE PRODUÇÃO SOBRE AS PROPRIEDADES DA
CELULOSE
Os processos para obtenção da celulose evoluíram muito ao longo de sua história,
atingindo melhores resultados ambientais, redução nos custos e melhoria na qualidade da
polpa. Um dos processos químicos de polpação mais importantes atualmente é o Kraft, que
utiliza como licores de cozimento o hidróxido de sódio associado ao sulfeto de sódio podendo
sofrer algumas modificações de acordo com a tecnologia dos equipamentos ou incorporação
de aditivos. A maior parte da celulose é comercializada na forma branqueada e para isso são
utilizados agentes químicos para remoção de compostos ou grupos funcionais específicos.
Tanto os processos de polpação quanto de branqueamento são responsáveis por grande
degradação na celulose que é refletida principalmente na redução do grau de polimerização e
formação de grupos funcionais provenientes de oxidação.
As propriedades das fibras de celulose são modificadas também devido ao
colapsamento, dobras e fragmentação que ocorrem durante seu transporte nas tubulações e
passagem em bombas. Estes fatores durante a formação da folha na produção do papel são
importantes devido principalmente a irregularidade de distribuição de esforços ao longo da
fibra (SETH e PAGE, 1996).
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3.3.1.1 EFEITO DO PROCESSO DE POLPAÇÃO - KRAFT
Comparado a processos de polpação química mais antigos no processo kraft é obtido
maior preservação da polpa celulósica em especial das hemiceluloses que são importantes na
produção de papel e podem significar uma parcela significativa no rendimento. Entretanto
McLeod (1987) citado por Courchene et al. (2002) reportam que durante a polpação kraft as
fibras perdem mais de 30% de sua resistência
Os carboidratos são afetados na polpação devido às altas temperaturas e elevada carga
alcalina utilizada, que favorecem as reações de despolimerização e dissolução. As xilanas
dentre as hemiceluloses são especialmente mais resistentes a esta reação e os grupamentos de
ácido 4-o-metilglucurônico e galacturônico já foram cogitados como responsáveis por sua
maior estabilidade, porém ambos são hidrolisáveis em condições extremas de temperatura e
carga alcalina. Recentemente foi proposto que as xilanas são protegidas pela transformação do
grupamento ácido 4-o-metilglucuronico em ácido hexenuronoxilana (Hexas) em temperatura
superior a 120°C (COSTA, 2001). De acordo com Shin e Stromberg (2001) o montante de
xilanas degradas é pequeno nas etapas iniciais de cozimento (antes de 140°C), porém com a
elevação da temperatura a taxa de hidrólise das ligações glicosídicas, incluindo a ligação com
ácido 4-o-metilglucurônico, aumenta.
De acordo com Agarwal e Gustafson (1995) três formas distintas de perda de
carboidratos podem ser identificadas durante o cozimento. Uma etapa inicial de dissolução de
carboidratos de baixa massa molar onde existe extrema dependência da carga alcalina e o
principal efeito é sobre o rendimento da polpação. Uma segunda etapa de início de
despolimerização e finalmente as reações de quebra da cadeia com rápida redução do grau de
polimerização e efeitos significativos sobre a resistência das fibras.
Em geral a produção de polpas menos degradadas, está associada a maior número
kappa (#k)6 na saída dos digestores. Porém o número kappa elevado significa também maior
custo de branqueamento, de forma que uma boa relação deve ser desenvolvida para menor
degradação dos carboidratos e melhor branqueabilidade da polpa.
De acordo com Vikkula et al. (2007) polpas com melhor branqueabilidade são
produzidas em condições de polpação com concentração elevada de íons HS- em comparação
com a cozimentos com alta concentração de OH- e baixo HS-, fato que sugere menor
formação de ligações de complexação lignina-carboidrato. Os íons HS-, nucleófilos fortes, nas
6

Parâmetro utilizado para controle de qualidade da polpa, está relacionado ao conteúdo de material oxidável na
polpa não branqueada.
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etapas iniciais de cozimento restringem a condensação da lignina e carboidratos. A fração
destes complexos formados durante cozimento ocorre porque os grupos terminais eletrofílicos
formados durante a despolimerização alcalina reagem com as ligninas fenólicas que são
nucleofílicas.
Parte dos Hexas formados na polpação estão associados a complexos com a lignina
(COSTA, 2001), estas estruturas serão muito importantes em processos posteriores e são
frequentemente relacionadas a branqueabilidade e formação de cor na polpa celulósica após o
processamento.

3.3.1.2 EFEITO DO PROCESSO DE BRANQUEAMENTO
Após a polpação a celulose pode passar por etapas de branqueamento onde são
utilizados agentes oxidantes, redutores, hidrolíticos e de solubilização. O dióxido de cloro
(ClO2), peróxido de hidrogênio (H2O2), oxigênio (O2) e ozônio (O3) são os principais
oxidantes utilizados e podem agir de forma eletrofílica (ClO2, O3) ou nucleofílica (O2, H2O2)
sob condições rígidas de controle. O ácido sulfúrico (H2SO4) pode ser utilizado com agente
hidrolítico e para controle de pH, enquanto o hidróxido de sódio (NaOH) é utilizado como
agente de solubilização e controle de pH. Processos mais elaborados utilizam agentes
redutores com o dióxido de enxofre (SO2) ou boridreto de sódio (NaHB). Os agentes de
branqueamento devem ser combinados formando seqüências ECF ou TCF. Atualmente existe
a tendência de utilização de enzimas auxiliares como as xilanases, que possui um papel
específico atuando diretamente nas xilanas de forma a elevar a acessibilidade dos reagentes
químicos de branqueamento à lignina em especial aquelas complexadas com carboidratos
(RONCERO et al. 2000, RONCERO et al. 2005, SHALATOV et al., 2008,
COLODETTE et al., 2008).
Durante o processo de produção da polpa branqueada os carboidratos sofrem reações
típicas de oxidação e hidrólise em condições extremas de pH e temperatura, na presença de
reagentes deslignificantes e alvejantes. O grupo terminal aldeído e os grupos hidroxilas das
cadeias de carboidratos são atacados em meio oxidativo, formando carboxilas e carbonilas
(EIRAS et al. 2003).
A etapa alcalina de deslignificação com oxigênio é muito utilizada atualmente e
promove grande remoção de lignina, alvejamento, saponificação de extrativos e dissolução de
carboidratos não celulósicos de menor massa molar (COLODETTE et al. 2001). Esta etapa é
a que concentra maior redução de viscosidade dentre os estágios usuais de branqueamento,
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não causando interferência sobre o conteúdo de compostos leucocromóforos, como as
unidades de ácido hexenurônico (Hexas) (COLODETTE et al. 2002). Durante a
deslignificação com oxigênio ocorre a formação de radicais hidroxila que atacam os grupos
álcoois nos carbonos 2, 3 e 6 na molécula da celulose, com a formação de uma carbonila e
liberação de um novo radical e fragmentação da cadeia de celulose e hemiceluloses
(GRATZL, 1990 citado por COLODETTE et al. 2001). Chen et al. (2003) mostraram
crescimento linear do SFCU para polpa de hardwood e softwood em função da carga alcalina
neste estágio e Caux et al. (2005) demonstrou também maior perda de viscosidade para polpa
de Eucaliptus SSP com incremento na carga alcalina. De acordo com Colodette et al. (2001)
as propriedades físico mecânicas das polpas branqueadas não sofrem significativa alteração
com a utilização do estágio de deslignificação com oxigênio mesmo com a redução na
viscosidade.
Os estágios que utilizam peróxido de hidrogênio também podem provocar degradação
na polpa celulósica com reflexos significativos em sua viscosidade. A degradação em estágios
de peroxidação ocorre também pela formação de radicais que pode ser intensificada pela
presença de metais de transição em estados intermediários de oxidação, a presença destes
metais do ponto de vista da degradação também é problemática na deslignificação com
oxigênio. Dentre as alternativas utilizadas atualmente para minimização dos efeitos
degradativos estão a lixiviação ácida da polpa precedente ao estágio, quelação dos metais com
aditivos como EDTA (ácido etilenodiaminotetracetico) e utilização de sulfato de magnésio
que são efetivos na preservação da viscosidade da polpa.
Estágios de hidrólise ácida também podem promover extensiva redução na viscosidade
e tem sido utilizados para remoção de grupos Hexas na polpa e lixiviação de metais, porém
sua utilização como tal é um pouco questionada devido hidrólise de parte das hemiceluloses,
fato que provoca ligeiro aumento na energia necessária ao refino da polpa nas fábricas de
papel. O estágio ácido associado a utilização de dióxido de cloro é uma alternativa
interessante configurando estágios como A/D, (AD) ou Dht, que são capazes de remover
grande quantidade de Hexas e ao mesmo tempo deslignificação aumentando a relação custo
benefício desta tecnologia. Comparado a estágios de dioxidação convencionais ocorre uma
ligeira redução da alvura devido a oxidação da celulose formando grupos carbonílicos e
carboxílicos conjugados, que são facilmente removidos com estágio de peroxidação.
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3.3.1.3 EFEITO DO PROCESSO DE SECAGEM
A operação de secagem da celulose e papéis utiliza sistemas de pensas associadas a
um sistema de troca térmica por convecção de ar, o objetivo é que o produto final com teor de
umidade em torno de 10%. Durante esta etapa podem ser desencadeados processos de
degradação ligados a hidrólise devido a acidificação da polpa e lixo iônico que será
concentrado a medida que o papel ou a celulose secam. A partir desta etapa a degradação será
função de condições ambientais, composição química e tempo.
Durante a secagem é que são desenvolvidas as ligações de hidrogênio interfibras, a
remoção da água provoca tensões superficiais que aproximam as fibras facilitando o
surgimento de tais ligações (EL-HOSSEINY et al. 1998). Porém fibras de celulose que
passaram por processo cíclicos de secagem apresentam um fenômeno de histerese
(hornification) que dificulta a hidratação e com isso pode ocorrer substancial redução na
resistência da folha.

3.3.1.5 EFEITO DA AÇÃO MECÂNICA
Durante todo processamento as fibras de celulose são impostas a esforços mecânicos
que podem modificar sua estrutura com arrancamentos, dobras ou colapsamento. Estes fatores
são muito importantes na determinação das propriedades mecânicas, pois alteram toda a
distribuição de esforços sobre as fibras.

3.3.2 ESPÉCIES QUIMICAMENTE ATIVAS ENVOLVIDAS NAS MODIFICAÇÕES DAS
PROPRIEDADES DA CELULOSE
Os processos de polpação e branqueamento levam a formação de pentoses, hexoses e
ácidos hexenourônicos, e estes aos derivados de fenol, enol e furano, que foram demonstrados
por Theander (1987) como precursores de cor. De acordo com Bikova e Treimanis (2004)
durante o processamento da celulose são formados grupos carboxílicos, aldeídos e cetonas.
Ácidos de baixa massa molar são sempre encontrados como produto de degradação de papéis,
estes compostos são geralmente analisados por técnicas cromatográficas e recentemente
Dupont et al. (2007) utilizou CZE (Capillar zone electroforese) com resultados similares a
cromatografia porém com sensibilidade relatada maior a compostos de baixa massa molar
(GELLERSTEDT et al. 2003).
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De acordo com Buchert et al. (1997) citado por Eiras et al. (2003) a perda de alvura é
proporcional ao

conteúdo

de

ácidos

hexenurônicos

(Hexas)

na

polpa.

Porém,

Gellerstedt et al. (2003) citam que nem os ácidos hexenurônicos (Hexas), nem as estruturas
oxidadas tipo não-ligninas (carboxilas e carbonilas na celulose) contribuem, na sua origem,
para a cor da polpa. Mas, significativa mudança pode ser observada no conteúdo destes
componentes durante o branqueamento, sendo essas mudanças talvez responsáveis pela perda
de alvura. Gellerstedt et al. (2003) demonstraram que os grupamentos de Hexas participam de
processos importantes na formação de cor através de seus produtos de degradação. Outro fato
importante em relação ao grupamento de ácido Hexenurônico é sua associação a metais de
transição que podem ser envolvidos em mecanismos geradores de radicais livres.
A formação de Hexas durante o cozimento ocorre com a transformação do grupamento
ácido 4-O-metilglucurônico nas condições alcalinas de cozimento pela β-eliminação do grupo
metoxila que ocorre tipicamente entre 110 e 150°C (GELLERSTEDT et al. 1996;
COSTA, 2001). Os Hexas podem ser degradados durante o cozimento e sua formação passa
por um ponto de máximo, esta degradação está associada principalmente à carga alcalina e
temperatura (COSTA, 2001).
Segundo Gellerstedt et al. (2003) polpas químicas branqueadas possuem residual
muito pequeno de lignina e recentemente foi mostrado que tanto para polpas branqueadas de
folhosas (hardwood) como para coníferas (softwood) em altas alvuras com sequências ECF ou
TCF a lignina remanescente na polpa em termos de número kappa é da ordem de 0,8 unidades
de número kappa. Outras estruturas oxidadas podem, no entanto resultar em uma contribuição
muito mais substancial em termos de número kappa, especialmente em folhosas. Os produtos
de degradação das ligninas são em geral percebidos na forma de compostos aromáticos,
ácidos vinílico e furóico (GELLERSTEDT et al. 2003; DUPONT et al. 2007).
Apesar da importância das hemiceluloses para fabricantes de papel e para os
produtores de celulose, elas são indesejadas na produção de polpa para dissolução e estão
intimamente ligadas a formação de cor nas polpas branqueadas. As hemiceluloses em especial
a o-acetil-4,O-metilglucuronoxilana através de seus produtos de degradação podem aumentar
a acidez do papel e com isso favorecer mecanismos hidrolíticos dos carboidratos, além de sua
associação aos complexos lignina carboidrato (BUCHERT et al. 1997).
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3.3.3 ESTABILIDADE DAS PROPRIEDADES ÓPTICAS E MECÂNICAS
Após a produção as modificações nas propriedades da polpa celulósica continuam por
mecanismos que podem ser induzidos pelo calor, radiação ultravioleta ou ação bacteriana,
catalisados ou não pela presença de metais de transição e na maior parte das vezes associado a
presença de umidade. Reflexos diretos são observados na alvura, cor, grau de polimerização e
propriedades físico-mecânicas. De acordo com Brännval e Lindström (2007) a degradação
química tem sido apontada como a principal razão da perda de resistência das fibras e não
pode ser relatada em termos de redução na viscosidade.
Mecanismos oxidativos e hidrolíticos estão associados a modificações das
propriedades da polpa celulósica. A oxidação provoca a formação de duplas ligações no anel
glicosídico e dependendo da posição destas ligações a oxidação pode se estender a ácido
carboxílico conduzindo a despolimerização ou abertura do anel tornando a molécula mais
suscetível ao ataque de ácidos ou bases. A oxidação provoca redução nas propriedades
mecânicas apenas a longo prazo (PIANTANIDA et al. 2005).
Para Eiras et al. (2003) a perda de alvura é induzida pelo calor e luz e a intensidade
depende de fatores ambientais, da natureza química da polpa e processos de fabricação e
ainda segundo Forsskåhl et al. (2000) citado por Eiras et al. (2003) o amarelamento da polpa
está relacionado a reações da lignina residual e carboidratos, sendo a contribuição dos
cromóforos derivados de carboidratos importantes para as polpas químicas branqueadas e a
lignina residual importante para polpas mecânicas. De acordo com Costa et al. (2003) a
estabilidade de alvura depende de grupos residuais na polpa branqueada, como: lignina
residual, ácidos hexenuronoxilana (Hexas), carboidratos oxidados, extrativos e metais de
transição.
De acordo com De La Chapelle et al. (1998) citado por Eiras et al. (2003) os grupos
carbonilas são considerados responsáveis pela reversão de alvura da polpa quando exposta ao
calor ou à luz. Já os grupos carboxilas, em especial os localizados no carbono seis, causam
reversão quando expostos ao calor. Contudo segundo Chirat et al. (1999) citado por
Eiras et al. (2003) o efeito do grupo funcional específico, quer seja carbonila ou carboxila
(cetona ou aldeído) na estabilidade de alvura ainda não é bem conhecido, concordando com
Costa et al. (2003), que acrescenta ainda que a literatura especializada trata a causa deste
fenômeno como uma matriz de variáveis.
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3.3.3.1 EFEITO DA EXPOSIÇÃO AO CALOR
O envelhecimento natural da celulose ocorre de forma lenta e estudos em elevadas
temperaturas são sempre utilizados monitorando-se o grau de polimerização ou propriedades
ópticas e mecânicas. Muitos trabalhos tem demonstrado que polpas celulósica de madeiras
hardwood possuem maior tendência ao amarelecimento comparadas a polpas de madeira
softwood (EIRAS et al. 2003).
De acordo com Alvarez e Vasquez (2004) a degradação térmica de polímeros é muito
complexa e evolve muitas reações com difícil obtenção de parâmetros cinéticos exatos e um
dos modelos mais utilizados para extrapolação do envelhecimento de papéis é a equação de
Arrhenius:

k = Ae

(−

Ea
)
RT

Equação 14

Onde k é a taxa de reação, Ea a energia de ativação em J/mol, R a constante universal dos
gases (8,314 J/mol.K), T a temperatura absoluta e A constante pré-exponencial.
De acordo com Zervos et al. (2005) o teste mais aceitável para envelhecimento de
papel é descrito na norma ISO 5630-3, onde são utilizados temperatura de 80°C e umidade
relativa de 65% em estufa de circulação de ar. Nestes experimentos a atmosfera da estufa é
sempre renovada e os produtos voláteis da degradação são removidos e o percentual de
mudança

nas

propriedades

óticas

e

mecânicas

são

lineares

com

o

tempo

(ZERVOS et al. 2005; DING et al. 2007). Recentemente tem sido experimentada a utilização
de vasos selados, baseado no fato de que na maior parte das vezes os produtos de degradação
são retidos no espaço próximo a material. Os produtos de degradação são supostamente
ácidos e agem de forma catalítica na degradação (ZERVOS et al. 2005).
A degradação térmica na madeira ocorre na seguinte ordem: hemicelulose, celulose e
lignina. As hemiceluloses e celulose amorfa são degradadas enquanto ocorre o aumento da
cristalinidade na celulose em temperaturas abaixo de 200°C. A relação Iα/Iβ também é
modificada com o aquecimento com predominância de Iβ (YILDIZ et al. 2007). As fibras
naturais em análise termogravimétrica (TGA), apresentam dois picos de decomposição, o
primeiro em 300°C correspondente a decomposição das hemiceluloses e das ligações
glicosídicas da celulose e o segundo em 360°C referente a decomposição da α-celulose. Os
picos para lignina aparecem entre 200°C e 500°C com máximo em 350°C. As propriedades
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organolepticas aumentam com a degradação da celulose como, o cheiro e cor, outros efeitos
são as mudanças nas propriedades mecânicas, perda de massa, modificação na cristalinidade,
produção de CO2 e água (ALVAREZ et al. 2004). Segundo Sabaa et al. (1991) citado por
Alvarez et al. (2004) é possível aumentar a estabilidade térmica das fibras através do
tratamento com acrilonitrilas.
A mudança nas ligações de hidrogênio em função da temperatura foi estudada por
Watanabe et al. (2006), que observaram a quebra gradual das ligações intermoleculares
OH(3)......O(5) e OH(2)......O(6) na faixa entre 30°C e 200°C e drástico colapso das ligações
próximo a 220°C sendo detectada uma nova estrutura com ligações fracas.

3.3.3.2 EFEITO DA EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA
De acordo com Malesic et al. 2005 a ação da radiação ultravioleta é uma das maiores
fontes de degradação dos carboidratos e geralmente envolve a formação de radicais livres,
contudo segundo Urreaga e Orden 2006 é menos intensa que a degradação térmica.
A radiação ultravioleta emitida pelo sol está compreendida na faixa de 100nm a 400nm sendo
dividida em UV-A (315nm-400nm) que corresponde a maior fração desta radiação,
UV-B (280nm-315nm) e UV-C (100nm-280nm), sendo que a radiação UV-C é absorvida na
atmosfera terrestre e não atinge a crosta. A degradação foto induzida possui uma conotação
especial para materiais poliméricos envolvidos na produção de tecidos, em especial aqueles a
base de algodão (CZAJKOWSKI et al. 2006).
A celulose possui maior absorção de energia na região de ultravioleta próximo do que
na região visível do espectro e esta absorção pode iniciar processos degradativos nos
carboidratos. A energia ultravioleta está disponível de forma natural para estes mecanismos na
faixa de 280 a 400nm. Segundo Malesic et al. (2005) a degradação foto induzida não pode
ocorrer diretamente na celulose em comprimentos de onda superiores a 340nm, porém a
absorção de energia por substâncias fotossensíveis pode ser transferida para iniciadores
resultando na formação de espécies reativas.
Phillips et al. (1966) citado por Malesic et al. (2005), estudando as propriedades da
celulose de algodão na faixa espectral compreendida entre 325nm e 400nm demonstraram que
maior quantidade de radicais era formada em 360nm e Hon (1976) encontrou maior
quantidade de radicais em experimentos com presença de oxigênio entre 330nm e 349nm.
Andray e Torikai (1999) citados por Konoma (2000) mostraram que a foto degradação em
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polpa mecânica é reduzida de forma logarítima com o aumento do comprimento de onda da
radiação. Muitos estudos demonstraram que na presença de oxigênio há formação de radicais
peróxidos e hidroperóxidos que são formados pela abstração do hidrogênio. A absorção de
ultravioleta em 360nm resulta na decomposição homolítica dos hidroperóxidos formando
radicais hidroxílicos extremamente reativos (MALESIC et al. 2005).
De acordo com Malesic et al. (2005) as reações foto oxidativas resultam no aumento
do teor de carbonilas, carboxilas, grupos hidroperóxidos e redução no grau de polimerização.
Estas alterações devem ser medidas durante ou imediatamente após a exposição à radiação,
para que o efeito de armazenamento da amostra não interfira nos resultados.
Malesic et al. 2005 acrescentam ainda que a despolimerização da celulose acontece de forma
gradual e não randômica e mostrou experimentalmente que o tratamento da celulose com
carbonato de magnésio pode reduzir os feitos degradativos.

3.3.3.4 EFEITO DA PRESENÇA DE METAIS DE TRANSIÇÃO
Os mecanismos de degradação da celulose são influenciadas pela presença de metais
de transição em estados de oxidação intermediários (CHAMBERLAIN, 2007; ŠELIH et al.
2007). Estes metais agem de forma catalítica desencadeando reações que produzem radicais
altamente reativos, provocando a despolimerização e oxidação dos carboidratos, a taxa de
produção destes radicais é característica de cada metal (ŠELIH et al. 2007).
De acordo com Chamberlain (2007) um dos principais íons identificados como
catalizador para degradação em papéis é o cátion Al3+ e segundo Šelih et al. (2007) as reações
que ocorrem com os metais em polpa celulósica podem ser comparadas com um sistema
pseudo-Fenton, no qual é produzido um radical hidroxil.
Para produção de radicais é necessário que os metais estejam em estados
intermediários de oxidação (e.g.: Cu+, Fe2+). Šelih et al. (2007) utilizaram íons metálicos em
estados estáveis de oxidação e foram observadas reações radicalares que influenciaram os
processos degradativos estudados, uma explicação sugerida é que o grupo terminal redutor
aldeído da celulose pode reduzir os metais a estados intermediários de oxidação, relatam
ainda que o íon Cu2+ necessita de um redutor relativamente mais forte que àquele necessário
ao Fe+3, porém a presença de cloreto é capaz de reduzir esta diferença para níveis
equivalentes.
Os Anexos 2 e 3 mostram a formação de radicais orgânicos na celulose.
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3.3.3.4 HIDRÓLISE
Um fator de grande importância nos processos de hidrólise da celulose é a presença de
água residual. A celulose é higroscópica e a presença de água facilita a ionização de
eletrólitos que aceleram o processo hidrolíticos. A hidrólise dos carboidratos pode ocorrer em
meio ácido ou alcalino e levam a fragmentação da cadeia e formação de ácidos orgânicos que
por sua vez tornam o meio mais propício para que as reações continuem. Por este motivo
alguns papéis possuem em sua composição substâncias com a finalidade de neutralizá-lo ao
longo do tempo. É importante ressaltar que a neutralização não impede que as reações de
hidrolise ocorram, mas sim controlam sua taxa (PIANTAMIDA et al. 2005).
Em meio ácido a hidrólise provoca a cisão das ligações β-glicosídicas da celulose. A
hidrólise pode ser homogênea e heterogenia dependendo da solubilidade da celulose no meio
hidrolítico. Quando o meio é capaz de solubilizar a celulose a hidrólise ocorre de forma
homogênea caso contrário de forma heterogênea. No caso da hidrólise heterogênea a taxa
decresce com o tempo sendo hidrolisadas mais rapidamente as regiões amorfas e em seguida
em uma taxa menor as regiões cristalinas. Este fenômeno pode ser utilizado para o estudo da
cristalinidade da celulose. Na degradação homogênea a reação é de ordem zero e, portanto
independente no tempo. A Figura 6 mostra esquematicamente a quebra das ligações
glicosídicas em uma unidade de celobiose.
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Figura 6 - Hidrólise ácida da celulose
Fonte: Autor
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4 PARTE EXPERIMENTAL
4.1 AMOSTRAGEM
Neste trabalho foi utilizada polpa celulósica de Eucalipto produzida pelo processo
Kraft-O2 e branqueamento ECF coletada na linha de fibras da Celulose Nipo-Brasileira Cenibra S/A após o branqueamento7 e antes da linha de secagem.

4.2 PREPARO DAS AMOSTRAS
Após amostragem as fibras foram classificadas aproveitando-se somente aquelas
retidas na peneira de 60 mesh. Após classificação a amostra foi lavada para lixiviação de
metais em água desmineralizada em temperatura ambiente e pH ajustado com ácido clorídrico
para 2,5 em três etapas intercaladas com lavagem em água desmineralizada com pH=7. Após
lixiviação dos metais a amostra foi neutralizada e centrifugada até aproximadamente 30% de
consistência e seca ao ar sobre abrigo de luz em sala climatizada (25˚C) até 90% de
consistência e armazenada em freezer a 5 ˚C.
A amostra coletada e acondicionada foi dividida em duas partes:
A – amostra coletada no processo e centrifugada a 30% de consistência.
B – Amostra “A” lavada, classificada em peneira de 60 mesh com tratamento para
lixiviação de metais.
Após tratamento foi determinado na amostra teor de pentoses, extrativos solúveis em
acetona, viscosidade, alvura, índice de amarelecimento “b”8, coeficiente de dispersão de luz,
opacidade, resistência a tração, índice de tração, tensile zero-span, índice de rasgo,
espectrometria na região do infravermelho (FTIR) e UV-VIS e análise termogravimétrica
(TGA e DTA).

4.3 CORPOS DE PROVA
As folhas para análise das propriedades físicas e ópticas foram confeccionadas de
acordo com a norma Tappi T205, com pH da suspensão de polpa ajustado para 7,0.

7
8

ECF [(OD(Ep)DP)]
Proveniente da análise de brancura CIELab
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4.4 ENSÁIOS FÍSICO-MECÂNICOS
Para os ensaios físico mecânicos de tração, índice de tração, índice de rasgo e tensile
zero-span foram utilizados os equipamentos, Instron 3343 e TMI Tearing Tester. As normas
utilizadas estão descritas no Quadro 1. A partir da Equação 6 foi calculado o índice de
interação interfibras (β).
Quadro 1 - Normas para ensaios físico-mecânicos
Ensaio

Norma

Preparo dos corpos de prova

Tappi T205 sp-02 e Tappi T220 sp-01

Índice de Tração

Tappi T494 om-01

Tensile Zero Span

Tappi T231 cm-96

Índice de Rasgo

Tappi T404 cm-92

4.5 GRAU DE POLIMERIZAÇÃO VISCOSIMÉTRICO
As análises de viscosidade foram realizadas em viscosímetro capilar usando
etilenodiaminocuprico como solvente de acordo com a norma Tappi T230 om-04. A
viscosidade intrínseca foi calculada de acordo com a norma ASTM D 1795 -96 (revisada em
2001) onde:

η rel − 1 = [η ]ce k [η ]c

Equação 15

Sendo a constante k=0,3, c a concentração que para o teste foi de 0,005g/mL, [η] a
viscosidade intrínseca e [η]c o valor encontrado na Tabela 3 da norma ASTM D 1795-96
(Anexo-6) a partir da viscosidade relativa (ηrel) , que é dada pela fórmula:

η rel =

η
Cρt
Cρt
=
=
η sol Cρ sol t sol 1,3

Equação 16

Sendo η viscosidade da solução, ηsol a viscosidade do solvente, C constante do viscosímetro
capilar, ρ densidade em g/mL (1,052 g/mL cuproetilenodiamino com concentração de
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0,005g/mL de celulose) e t o tempo de escoamento em segundos. A viscosidade do solvente
cuproetilenodiamino é 1,3 mPa.s.
Substituindo a Equação 16 na Equação 15 e adicionando-se as constantes obtem-se:

 η

200
− 1 = [η ]e 0,3[η ]c
 η sol


Equação 17

Os valores tabelados [η]c (Anexo-6) foram ajustados para concentração de 0,005g/mL
onde obteve-se a seguinte relação em função da viscosidade da solução em mPa.s no intervalo
de 6,5 a 19,5 mPa.s:

[η ]c = 1,7718 ln(η ) − 1,2215

r2=0,9998

Equação 18

Substituindo-se a Equação 18 na Equação 17 obtem-se:

 η

[η ] = 288,6η −0,53 
− 1
 η sol


Equação 19

Reformulando para viscosidade do solvente igual a 1,3 mPa.s:
[η ] = 221,8η 0, 47 − 288,5η −0,53

Equação 20

Foi utilizada a equação de Mark-Houwink-Sakurada, para estimar o grau de
polimerização viscosimétrico de acordo com a norma ASTM D 4243-99.
α

GPv = [η ] / K

Onde α=1; K=7,5 x 10-3

Equação 21

4.6 CONDUTIVIDADE E pH
As análises de pH e condutividade das amostras foram efetuadas de acordo com a
norma Tappi T252 om-02.
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4.7 TEOR DE PENTOSES
O teor de pentoses foi determinado de acordo com a norma Tappi T223 cm-84.
4.8 SOLÚVEIS EM ACETONA
A análise do teor de solúveis em acetona foi realizada conforme norma Tappi T280
pm-99. As substâncias presentes na madeira e polpas celulósicas solúveis em acetona
compreendem a seguinte classe de compostos: ácidos graxos, resinas ácidas, esteróis, ceras e
hidrocarbonetos não voláteis.

4.9 ESPECTROMETRIA MOLECULAR
As análises de infravermelho foram utilizadas para monitorar o surgimento de grupos
funcionais oxidados na celulose. Foi utilizado o equipamento Thermo Nicolet Avatar 330FTIR com espectros coletados com resolução de 1,926 cm-1 e 64 scans entre 500 e 4000 cm-1.
As análises em ultravioleta foram efetuadas no equipamento Varian UV-VIS Cary 50
Prob. O espectro em ultravioleta foi coletado com feixe duplo entre 200nm e 400nm, intervalo
de 1nm, taxa de 600 nm.min-1 e passo ótico de 1 cm. Łojeska et al. (2007) correlacionaram
cetonas conjugadas a cromóforos detectados por UV-VIS. Bikova e Treimanis (2004)
mostraram a absorção de carboxilas em 210nm e 220nm, carbonilas em 270nm e 280nm,
dicarbonilas conjugadas em 305nm e 330nm e Hexas em xilana 235nm e 245nm.
Para execução das análises em ultravioleta foram utilizadas duas rotas analíticas. Na
primeira as amostras foram solubilizadas em cloreto de zinco 65% e 65°C e em seguida
analisadas. Letters (1932) citado por Fischer et al. (2003) mostrou que a solubilidade da
celulose ocorre em solução aquosa contendo 63% em peso de cloreto de zinco, em seu
trabalho Fischer et al. (2003) utilizaram a concentração de 65% a 65°C. Na segunda rota as
amostras passaram por um processo de lixiviação em água desmineralizada (1,5 mL.g-1) por
24h a 25°C, em seguida o filtrado obtido foi analisado por ultravioleta9.

4.10 CRISTALINIDADE
Åkerholm et al. (2004) citado por Richter et al. (1991) utilizaram a relação entre as
áreas dos picos em FTIR na região de 1357 cm-1 e 670 cm-1 (A1370/A670) para estudar a
9

Procedimento análogo ao utilizado por Gellersted et al. (2003).
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conversão da celulose I em celulose II referindo-se a mudanças nesta razão como alterações
na cristalinidade. Porém em seu trabalho Åkerholm et al. (2004) não encontraram relação
entre a área do picos com a cristalinidade que por sua vez apresentou boa relação com a razão
entre a altura dos picos localizados na região de 1429 cm-1 e 897 cm-1 (H1429/H897); 1372 cm-1
e 2900 cm-1 (H1372/H2900). Estas relações também foram utilizadas por Yildiz et al. (2007).
Åkerholm et al. (2004) reportam que o máximo para o pico em 1429 cm-1 variou entre 1423
cm-1 e 1429 cm-1, para o pico em 1372 cm-1 a variação foi entre 1354 cm-1 e 1370 cm-1
enquanto para a região de 2900 cm-1 foi 2897 cm-1 a 2900 cm-1.

4.11 COLORIMETRIA
As análises relacionadas a interação da amostra com radiação do espectro visível
foram realizadas utilizando o fotômetro Datacolor Elrepho 3000 calibrado com padrão
STFI10. Foram realizadas as análises alvura, índice de amarelecimento (CieLab-b), opacidade
e coeficiente de dispersão de luz. As normas utilizadas estão descritas no Quadro 2.
No equipamento Varian UV-VIS Cary 50 Prob foram obtidos espectros na região
visível (400 a 700 nm), para avaliação do aumento da absorção de luz nesta região. As
amostras para este ensaio foram solubilizadas em cloreto de zinco a 65% e 65°C.
Quadro 2 - Normas propriedades ópticas
Ensaio

Norma

Alvura

Tappi T525 om-92

Índice de amarelecimento

Tappi T524 om-94 e Tappi T1213 sp-03

Opacidade

Tappi T425 0m-96 e Tappi T1214 sp-98

Coeficiente de dispersão de Luz

Tappi T425 0m-96 e Tappi T1214 sp-98

4.12 ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA – TGA e DTA
Na termogravimetria (TGA) é monitorada a mudança na massa da uma substância em
função da temperatura, sendo produzida em geral uma curva com o percentual relativo da
massa em função da temperatura. De acordo com Wielace et al. (1999) com a TGA são
obtidas informações importantes sobre a estabilidade de fibras naturais e segundo
10

Swedish Pulp and Paper Research Institute.
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Princi et al. (2008) a análise termogravimétrica é considerada a melhor ferramenta para
investigar a estabilidade térmica de materiais a base de celulose.
A derivação de dados cinéticos no estudo da decomposição de polímeros usando TGA
tem sido aplicado com grande freqüência (ALVAREZ et al. 2004). Com a primeira derivada
(DTG) são obtidos parâmetros para descrição da cinética das reações ocorridas durante o
processo de aquecimento, os dados podem ser expressos em termos da redução relativa de
massa em função da temperatura (%.°C-1) ou em função do tempo (%.min-1).
Na análise térmica diferencial (DTA) a temperatura da amostra ensaiada é comparada
a temperatura de um corpo padrão sob mesmas condições de aquecimento. Nesta análise
podem ser obtidas informações físico-químicas (cristalização, fusão, transição vítrea,
desidratação, combustão, polimerização e reações de estado sólido) sobre as reações
decorrentes na amostra baseado nas informações de diferença de temperatura com o corpo
padrão.
Os corpos de prova produzidos a partir da amostra B foram analisados no laboratório
do DEQUI na Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP. A velocidade de aquecimento
utilizada foi de 10°C.min-1 até 550°C e foram efetuadas análises em atmosfera oxidante (ar
sintético) e neutra (N2) e a alumina foi utilizada como material de referência para DTA.

4.13 EXPOSIÇÃO AO CALOR

Os corpos de prova foram expostos à energia térmica utilizando-se estufa com controle
de temperatura PID11 em períodos variando de 0 a 24 horas e intervalo de amostragem de 6h.
As temperaturas utilizadas nos testes para cada tempo de retenção foram 60°C, 80°C e 100°C
+ 0,2°C. O Quadro 3 mostra o resumo do experimental.

Quadro 3 - Experimento para análise da degradação térmica.
Amostra
Tempo, h
Temperatura,°C
B
0,...,(n+6),24
60, 80, 100

Atmosfera
ar

Foram analisados dez corpos de prova para cada conjunto tempo temperatura. Após
exposição foi determinado nas amostras viscosidade, alvura, índice de amarelecimento
CieLab-b, coeficiente de dispersão de luz, opacidade, resistência a tração, índice de tração,
tensile zero-span, índice de rasgo, interação interfibras (β). Extrativos solúveis em acetona,
11

Controlador proporcional, integrativo e derivativo.
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teor de pentoses e a cristalinidade foram avaliadas nas amostras com tempo de exposição de
0, 12, e 24 horas. As análises térmicas foram realizadas nas amostras expostas a 100°C
durante 24h.

4.14 EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA (360nm)
Os corpos de prova foram expostos a radiação ultravioleta em câmara adaptada com
emissor de ultravioleta com comprimento de onda de 360nm (Anexo-5) em períodos variando
de 0 a 48h e intervalo de 24h em temperatura controlada 25°C + 0,2. As amostras foram
expostas em atmosfera oxidante (ar). O Quadro 4 mostra o resumo do experimental.
Foram analisados dez corpos de prova para cada tempo de retenção. Após exposição
foi determinado nas amostras viscosidade, alvura, índice de amarelecimento CieLab-b,
coeficiente de dispersão de luz, opacidade, resistência a tração, índice de tração, tensile zerospan, índice de rasgo, interação interfibras (β). Extrativos solúveis em acetona, teor de
pentoses e a cristalinidade foram avaliadas nas amostras com tempo de exposição de 24 horas.
As análises térmicas foram realizadas nas amostras expostas durante 24h.
Quadro 4 - Experimento para análise da degradação foto induzida
Amostra
Tempo, h
Atmosfera
B
0,...,(n+24),48
ar
4.15 ANÁLISE DA FASE LIXIVIADA NAS
TEMPERATURA E RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA

AMOSTRAS

EXPOSTAS

A

A amostra “B” após exposição ao calor e radiação ultravioleta durante
0, 6, 12 e 24 horas foi submetida a extração em água ultra pura em temperatura ambiente na
razão de 1,5 mL de água por grama de polpa. As amostras foram submergidas em água por 24
horas, em seguida foi extraída uma alíquota obtendo-se o espectro na região de ultravioleta e
visível (200-700nm).

4.16 ANÁLISE DA FASE SOLUBILIZADA NAS AMOSTRAS EXPOSTAS A
TEMPERATURA E RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA
A amostra “B” após exposição ao calor e radiação ultravioleta com exposição de 24
horas foi solubilizada em cloreto de zinco 65% a 65°C. Foi utilizada para cada teste 0,5g seco
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de celulose obtendo-se uma solução com de 0,05% de celulose. Foram obtidos espectros em
ultravioleta para observação do surgimento de compostos cromóforos.

4.17 TRATAMENTO DA POLPA COM XILANASE E SULFATO DE MAGNÉSIO
Foram testados como inibidores e ou retardadores da degradação da celulose: sulfato
de magnésio heptahidratado e tratamento enzimático (xilanase). Após tratamento com
xilanase a amostra B passa ser denominada BX e após tratamento com MgSO4.7H2O, BMg.
O sulfato de magnésio foi adicionado à amostra B numa suspensão de polpa a 10% de
consistência, pH=7 e temperatura de 25°C com uma razão de 1kg de sulfato de magnésio por
tonelada de celulose. A partir desta suspensão foram produzidos folhas para testes físicos e
ópticos.
O tratamento com xilanase (7000 um/mL) foi executado na amostra B em pH=7,
temperatura 60˚C durante 60 minutos, após o tratamento a polpa foi lavada e a partir da qual
foram confeccionados os corpos de prova.
Os corpos de prova contendo os aditivos foram expostos ao calor e radiação
ultravioleta conforme descrito no Quadro 5.
Quadro 5 - Experimento para análise da adição de aditivos.
Amostra
Energia
Tempo, h
Temperatura,°C
BMg
Térmica
24
100
BX
Térmica
24
100
BMg
UV
24
25
BX
UV
24
25

Atmosfera
ar
ar
ar
ar

4.18 ANÁLISE ESTATÍSTICA
Os resultados foram analisados utilizando-se o software STATISTICA 7.0 da Statsoft,
através das técnicas de análise de experimentos ANOVA e contrastes ortogonais assim como
toda estatística descritiva necessária. Todos os dados foram submetidos previamente à análise
e remoção de outliers, através do critério de Grubs em duas etapas.
O experimento para análise dos efeitos do calor obedeceu ao design fatorial 3x5. Para
análise da exposição à radiação ultravioleta o tratamento foi efetuado em lâmpada
monocromática variando-se apenas o tempo de exposição.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1 CARACTERIZAÇÃO DA POLPA CELULÓSICA
5.1.1 TEOR DE FINOS
De acordo com as normas TAPPI 233-cm06 e TAPPI 261-cm00 são considerados
finos em polpa celulósica partículas com comprimento inferior a 200 µm. A Figura 7 mostra a
distribuição do comprimento de fibras antes (amostra A) e após a classificação (amostra B)
em peneira de 60 mesh. Pode-se observar a efetividade do tratamento com redução do teor de
finos de 31,02% para 3,40%. É observado também o deslocamento na média do comprimento

Amostra A

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Amostra B

Comprimento de fibras, mm

1,375

1,238

1,088

0,938

0,788

0,638

0,488

0,338

0,188

Amostra A:
Comprimento Fibras
Média: 0,5277 mm
Despad: 0,3646 mm
Teor Finos: 31,02%

0,038

Percentual, %

de fibras de 0,5277 mm para 0,7476 mm com redução de 28,3% no desvio padrão.

Amostra B:
Comprimento Fibras
Média: 0,7476 mm
Despad: 0,2615 mm
Teor Finos: 3,40%

Figura 7 - Distribuição do comprimento de fibras das amostras A(azul) e B(vermelho)
A remoção dos finos é importante para uniformização da distribuição de esforços
durante os ensaios mecânicos. Sua presença durante a secagem dos corpos de prova, porém
ajuda na densificação e obtenção de maior resistência mecânica. Em escala industrial podem
representar significativa parcela no rendimento e afetam também a drenabilidade durante a
formação da folha na fabricação de papel, interferindo diretamente na produtividade.

5.1.2 TEOR DE SOLÚVEIS EM ACETONA
A Tabela 1 mostra o resultado da análise de variância entre as médias do teor de
solúveis em acetona nas amostras A12 e B13, demonstrando alteração significativa em função
da remoção dos finos (p<0,05).
12

Amostra coletada no processo
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Tabela 1 – ANOVA, solúveis em acetona amostra A e B
SQ
GL
QM
F
p
Intercepto
0,162735
1
0,162735 4423,152 0,000000
Remoção de finos 0,004465
1
0,004465 121,362 0,000033
Erro
0,000221
6
0,000037
A Figura 8 mostra as médias do teor de solúveis em acetona para as amostras A e B
que apresentaram diferença estatística significativa de acordo com teste de Tukey a 95% de
confiança.

F(1, 6)=121,36, p=,00003
As barras verticais denotam intervalo de confiança 0,95

0,18

Solúveis Acetona,%

0,17

0,17

0,16
0,15
0,14
0,13
0,12

0,12
0,11

A

B
Amostra

Figura 8 - Média do teor de solúveis em acetona das amostras A e B
O menor teor de solúveis em acetona na amostra B (0,12%) pode ser justificado pela
remoção das células de parênquima juntamente com os finos durante a classificação das
fibras. As células de parênquima são estruturas anatômicas responsáveis pelo armazenamento
de material nas madeiras e possuem comprimento inferior a 200 µm. Estas células nas
madeiras hardwood armazenam principalmente ácidos graxos, ésteres e esteróis que são
substâncias

extremamente

solúveis

em

acetona

(SILVA

et

al.

2000;

PERISSOTTO et al. 2002; SILVA et al. 2004).

5.1.3 GRAU DE POLIMERIZAÇÃO VISCOSIMÉTRICO (GPV)
A Tabela 2 mostra o resultado da análise de variância para grau de polimerização
viscosimétrico (GPV)14 não observando-se diferença estatística significativa nas amostras A e
B (p>0,05) que apresentaram respectivamente GPVA: 637,4 e GPVB: 638,2.
13
14

Amostra A após remoção de finos e lixiviação de metais
Calculado de acordo com a Equação 21
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A remoção de finos com conseqüente redução no teor de substâncias de baixa massa
molar (extrativos) não foi suficiente para provocar o deslocamento da média de GPV.
Tabela 2 – ANOVA, grau de polimerização amostra A e B
SQ
GL
QM
F
p
Intercepto
3254175
1
3254175 170128,9 0,000000
Amostra
1
1
1
0,1 0,809897
Erro
115
6
19
5.1.4 ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA – TGA e DTA
A Figura 9 e Figura 10 mostram os resultados da análise termogravimétrica da amostra
B em atmosfera de nitrogênio e ar (sintético) respectivamente. Os resultados em atmosfera de
nitrogênio (Figura 9) mostrados na curva de TGA apontam redução de massa inicial de 6,4%.
De acordo com Yldiz et al. (2007) o aquecimento até 100°C provoca a desidratação da
celulose, observada também por Soares et al. (1995). Beg et al. (2008) reportam ainda que até
260°C além da desidratação ocorre também a liberação de voláteis.
Após 260°C a redução de massa torna-se significativa novamente permanecendo um
resíduo de 14,3% em 550°C (Figura 9). Yldiz et al. (2007) reportam que a degradação térmica
inicia-se de forma acentuada a partir de 200°C com a geração de produtos voláteis e acima de
240°C a estrutura cristalina começa a ser destruída. Soares et al. (1995) mostraram início de
decomposição do papel kraft em 250°C e Nada et al. (2000) utilizando polpa de viscose
mostraram início de decomposição em 266°C.
Amostra B (Atmosfera N2 )

Amostra B
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90%

80%

0,30

80%
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Perda de massa, %
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0,15
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0,20

0,05

40°C

10%

0,00

0%

-0,05
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Temperatura, °C

Figura 9 - Análise termogravimétrica da
amostra B em atmosfera de nitrogênio
(TGA/DTA)

473°C

TGA, %
DTA, °C/mg
DTG, %/min

343°C

0,6
322°C
53°C

40%

327°C
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0,4
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0,0
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50%

1,2
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90%
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100%

(°C/mg - %/min)

0,40

100%
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-0,2

Temperatura, °C

Figura 10 - Análise termogravimétrica da
amostra B em atmosfera de Ar (TGA/DTA)
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A curva de DTG em atmosfera de nitrogênio (Figura 9) mostrou um pico de
decomposição em 356°C. Princi et al. (2008) mostraram pico de decomposição para papel
Whataman em 390°C, Alvarez et al. (2004) mostraram dois picos de decomposição para fibra
de sisal sendo o primeiro em 300°C devido a decomposição de hemicelulose e quebra de
ligações glicosídicas e um segundo em 360°C correspondente a decomposição da α-celulose,
Jandura et al. (2000) mostraram pico em 337°C para fibra de Pinus produzida pelo processo
sulfito, Wielage et al. (1999) mostraram ainda que a celulose microcristalina possui pico de
decomposição em 323°C e Soares et al. (1995) mostraram para papel Kraft com taxa de
aquecimento de 10°C.min-1 pico de decomposição em 350°C.
A curva da análise de DTA em atmosfera de nitrogênio (Figura 9) apresentou dois
picos endotérmicos o primeiro em 45°C e o segundo em 364°C, este picos podem estar
associados a desidratação, despolimerização e reações de estados sólido. Soares et al. (1995)
mostraram por DSC um pico em 362°C para papel Kraft devido ao processo de
despolimerização e volatilização e Nada et al. (2000) mostraram pico endotérmico em 339°C
para polpa de viscose com 94,2% de α-celulose.
A Figura 10 mostra os resultados da análise termogravimétrica em atmosfera de ar
sintético observando-se diferença significativa em relação ao mesmo teste executado em
atmosfera de nitrogênio. A curva de TGA mostrou três etapas de redução de massa, uma
inicial com redução de 7,4%, representando os processos de desidratação e volatilização e
segunda etapa iniciada em 260°C com redução de 82,4% da massa até 375°C e uma terceira
etapa com oxidação do restante do material.
Observa-se na curva de DTG da Figura 10 o surgimento de dois picos principais de
decomposição o primeiro em 327°C e o segundo em 473°C. Observa-se que em atmosfera
oxidante

ocorre

antecipação

da

degradação

da

celulose

com deslocamento

de

-29°C em relação ao pico encontrado na análise em atmosfera de nitrogênio, Figura 9
(356°C). Soares et al. (1995) também encontraram para papel Kraft com taxa de aquecimento
de 10°C.min-1 dois picos de decomposição sendo o primeiro em 324°C e o segundo em 403°C
e para o papel Whataman em 317°C e 329°C.
A curva da análise de DTA na Figura 10 mostrou a existência de dois picos
exotérmicos principais o primeiro em 343°C e o segundo em 473°C. Comparando os
resultados obtidos em atmosfera de nitrogênio observa-se a inversão do processo endotérmico
observado na Figura 9 em 356°C em dois processos exotérmicos na Figura 10 (343°C e
473°C),

que

podem estar

associados

a

oxidação

ou

combustão

do

material.
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Soares et al. (1995) mostraram picos exotérmicos para papel Wathaman em 345°C e 489°C e
para papel Kraft em 343°C e 430°C.

5.2 EXPOSIÇÃO AO CALOR
5.2.1 SOLÚVEIS EM ACETONA
A análise de variância (ANOVA) para o teor de solúveis em acetona após a exposição
ao calor nas temperaturas de 60°C, 80°C e 100°C durante 6h e 24h mostrou que a temperatura
é significativa (p<0,05) enquanto o tempo de exposição não (p>0,05), conforme pode ser
visualizado na Tabela 3. Os resultados mostram que a exposição inferior a 6h é suficiente para
provocar alteração significativas.
Tabela 3 – ANOVA, para solúveis em acetona amostra B: fatorial tempo/temperatura
SQ
GL
QM
F
p
Intercepto
0,024345
1
0,024345 642,3630 0,00000
Temperatura
0,007851
2
0,003926 103,5789 0,00002
Tempo
0,000023
1
0,000023 0,6132 0,46335
Temperatura*Tempo 0,002273
2
0,001136 29,9846 0,00075
Erro
0,000227
6
0,000038
A Figura 11 mostra a variação do teor de material solúvel em acetona em função da
temperatura, os valores de cada temperatura correspondem à média em todos os tempos de
exposição, já que este não mostrou-se estatisticamente significativo conforme demonstrado na
Tabela 3. As médias observadas para as temperaturas 80°C e 100°C são estatisticamente
iguais de acordo com teste de Tukey a 95% de confiança.
F(2, 6)=103,58, p=,00002
Barras verticais denotam intervalo de confiança de 0,95
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Figura 11 - Solúveis em acetona na amostra B
para as temperaturas de 60°C, 80°C e 100°C
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Figura 12 - Solúveis em acetona Amostra B,
60°C, 80°C e 100°C
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De acordo com a norma TAPPI T280 pm-99 compostos presentes na polpa solúveis
em acetona são resinas, ácidos graxos, ceras e substâncias não saponificáveis e a Figura 12
mostra comparativo entre a amostra B antes e após exposição ao calor nas temperaturas de
60°C, 80°C e 100°C observando-se que mesmo em temperaturas mais baixas ocorre redução
significativa no teor de extrativos. Esta redução pode ser explicada pela volatilização de parte
dos solúveis especialmente aqueles de menor massa molar, fato que também justifica maior
remoção em temperaturas mais elevadas.

5.2.2 TEOR DE PENTOSES
A Tabela 4 mostra o resultado da análise de variância para o teor de pentoses após a
exposição a temperatura de 60°C, 80°C e 100°C durante 6h e 24h, indicando que o teor de
pentoses não sofreu alterações detectáveis em função da temperatura e tempo (p>0,05).
Estudo desenvolvido por Alvarez et al. (2004) sobre degradação térmica das hemiceluloses
utilizando termogravimetria apontam um pico de decomposição em 300°C, assim não era
esperada alteração no teor de pentoses com a exposição ao calor nos níveis testados.
Tabela 4 – ANOVA, para teor de pentoses amostra B: fatorial tempo/temperatura
SQ
GL
QM
F
p
Intercepto
2426,501
1
2426,501 39746,12 0,000000
Temperatura
0,335
2
0,168
2,75
0,142251
Tempo
0,012
1
0,012
0,20
0,672630
Temperatura*Tempo 0,495
2
0,247
4,05
0,076957
Erro
0,366
6
0,061
As médias do teor de pentoses após exposição a temperaturas de 60°C, 80°C e
100°C durante 6h e 24h estão demonstradas no Quadro 6, os valores acompanhados pela
mesma letra são estatisticamente iguais de acordo com teste de Tukey a 95% de confiança. O
Quadro 6 mostra também o resultado obtido para amostra B que não apresentou diferença
significativa em relação aos demais resultados.
Quadro 6 - Médias do teor de pentoses em função do tempo e temperatura
Temperatura,°C Tempo, h Pentoses, %
100
6
14,34a
100
24
13,83a
80
6
13,94a
80
24
14,32a
60
6
14,30ª
60
24
14,62a
Amostra B
14,61
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5.2.3 GRAU DE POLIMERIZAÇÃO VISCOSIMÉTRICO
A análise de variância para GPV (Tabela 5) após exposição a temperatura de 60°C e
100°C durante 6h a 24h mostra que o tamanho médio das cadeias de celulose foi alterado de
forma significativa tanto pela variação da temperatura quanto pelo tempo de exposição
(p<0,05).
Tabela 5 – ANOVA, para grau de polimerização viscosimétrico
SQ
GL
QM
F
Intercepto
5771988
1 5771988 1301257
Temperatura
4465
1
4465
1007
Tempo
1415
3
472
106
Temperatura*Tempo
131
3
44
10
Erro
35
8
4

p
0,00000
0,00000
0,00000
0,00462

O Quadro 7 mostra os resultados do GPV em função do tempo de exposição nas
temperaturas de 60°C e 100°C, as médias acompanhadas pelas mesmas letras são
estatisticamente iguais de acordo com teste de Tukey a 95% de confiança.
Quadro 7 - Médias de grau de polimerização em função da temperatura e tempo
Temperatura,°C Tempo, h GPV
Amostra B
638
100
24
565a
100
12
586b
100
18
586b
100
6
599c
60
24
609d
60
18
616d
60
12
617d
60
6
628e
A Figura 13 mostra os resultados do GPV em função do tempo de exposição nas
temperaturas de 60°C e 100°C. A
Figura 14 mostra comparativo entre GPV antes e após exposição a 60°C e 100°C
durante 24h, onde pode ser observada maior redução em temperaturas mais elevadas.
Zervos et al. (2005) propôs um modelo para cinética da despolimerização em experimento
isotérmico (105°C) em vasos selados também apontando para redução de GPV em função do
tempo e Ding et al. (2007) demonstraram maior redução em GPV em temperaturas elevadas e
redução crescente em função do tempo de exposição.
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A redução no grau de polimerização parece ser dividida em duas etapas (Figura 13),
uma inicial possivelmente associada a degradação oxidativa e hidrólise na região amorfa
passando por uma etapa de estabilização entre 12h e 18h e após esta etapa a redução no
tamanho da cadeia volta a acontecer nas duas temperaturas, porém de forma mais acentuada a
100°C. Para Yldiz et al. (2007) a degradação da fase cristalina ocorre apenas acima de
200°C, assim é esperado que a fração cristalina das amostras aumente, com exposição abaixo
desta temperatura.

F(3, 8)=9,8453, p=,00462
Barras verticais denotam intervalo de confiança 0,95
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Figura 13 - GPV amostra B exposta a 60°C e
100°C de 6h a 24h.

Figura 14 - GPV amostras B, 60°C 24h e
100°C 24h.

O fato da redução do GPV possuir dependência no tempo (Tabela 5) aponta para
mecanismo de hidrólise heterogênea ocorrendo desde os tempos mais curtos de exposição,
com a formação de ácidos orgânicos. A acidificação da polpa celulósica foi evidenciada na
análise de pH com efeito paralelo sobre a condutividade. Os resultados da análise de variância
de pH (Tabela 6) mostram que este é influenciado tanto pelo tempo de exposição quanto pela
temperatura (p<0,05) já a condutividade da polpa (Tabela 7) é influenciada fortemente pela
temperatura (p<0,05) e efeito menos pronunciado do tempo de exposição (p<0,10).
Tabela 6 – ANOVA, para pH da amostra B após exposição ao calor
SQ
GL
QM
F
Intercepto
526,6875
1 526,6875 149062,5
Temperatura
0,0800
1
0,0800
22,7
Tempo
0,2894
2
0,1447
41,0
Temperatura*Tempo
0,0545
2
0,0272
7,7
Erro
0,0212
6
0,0035

p
0,000000
0,003129
0,000318
0,021993
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Tabela 7 – ANOVA, para condutividade da amostra B após exposição ao calor
SQ
GL
QM
F
p
Intercepto
10179,19
1 10179,19 2870,746 0,000000
Temperatura
291,07
1
291,07
82,087 0,000101
Tempo
23,92
2
11,96
3,372 0,104347
Temperatura*Tempo
0,07
2
0,03
0,009 0,916180
Erro
21,28
6
3,55
A Figura 15 mostra a tendência de pH mais baixo para temperatura mais elevada e
comportamento decrescente em função do tempo de exposição. Estas condições podem
influenciar ainda mais os processos hidrolícos dos carboidratos. A Figura 16 mostra o
comportamento da condutividade em função do tempo de exposição nas temperaturas de
60°C e 100°C, indicando o surgimento de maior concentração de eletrólitos na amostra em
função do tempo e temperatura. Zervos et al. (2005) também mostraram redução do pH da
celulose (papel Whataman) em função do tempo de exposição em experimento isotérmico
(105°C).

F(2, 6)=7,7075, p=,02199
Barras verticais denotam intervalo de confiança de 0,95

F(2, 6)=,08884, p=,91618
As barras verticais denotam intervalo de confiança de 0,95
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Figura 15 - pH amostra B temperaturas 60°C
e 100°C com tempos de exposição de 6, 12 e
24h.
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Figura 16 - Condutividade amostra B
temperaturas 60°C e 100°C com tempos de
exposição de 6, 12 e 24h.

A hipótese do surgimento de ácidos orgânicos como eletrólitos foi verificada através
da espectroscopia em ultravioleta. Após a exposição a temperatura de 100°C os corpos de
prova passaram por um processo de lixiviação (item 4.9) em água e na seqüência foi obtido
espectro em ultravioleta do filtrado gerado. Os espectros das amostras antes e após a
exposição ao calor durante 6h e 24h podem ser visualizados na Figura 17.
Os espectros mostram bandas de absorbância na região de 280 nm, região associada a
presença de grupos carbonila, intermediários no processo de oxidação de compostos
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orgânicos à ácido. Observa-se também elevação na absorbância na região entre
205 nm e 210 nm confirmando a produção de ácidos. Em experimento semelhante
Gellerstedt et al. (2003) utilizando polpa branqueada de hardwood analisaram por
cromatografia o filtrado lixiviado da polpa após exposição ao calor encontrando 28 compostos
solúveis diferentes sendo 16 ácidos orgânicos.

B 100°C 6h

B

B 100°C 24h

Figura 17 - Espectro em ultravioleta da amostra B sem exposição a temperatura e expostas a
100°C (6h e 24h)
5.2.4 ESPECTROSCOPIA EM ULTRAVIOLETA E VISÍVEL (uv-vis)
A Figura 18 mostra o espectro em ultravioleta (200 nm - 400 nm) da amostra B antes e
após exposição a temperatura de 100°C durante 24h. O espectro foi obtido após solubilização
da amostra em cloreto de zinco (item 4.9). Pode ser observada elevação na absorbância das
amostras após exposição ao calor, estão destacados os pontos em 230 nm correspondente a
carboxilas, 255 nm relativa a carbonilas e 330 nm de carbonilas conjugadas (BIKOVA e
TREINAMIS, 2004).
Também foi observada elevação da absorbância da amostra após exposição ao calor
(100°C, 24h) em toda região visível do espectro (Figura 19). Estes resultados apontam para
maior formação de cor na celulose possivelmente provocada pelo surgimento de estruturas
oxidadas como carbonilas e carboxilas conforme demonstrado na análise em ultravioleta.
Compostos dotados de ligações duplas em pares conjugados são potencialmente
absorvedores

de

energias

na

região

visível

e

conforme

demonstrado

por
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Gellerstedt et al. (2003) grande parte dos compostos formados durante o envelhecimento da
celulose possuem este tipo de estrutura (Anexo-7). De acordo com Bikova e Treimanis (2004)
a degradação dos polissacarídeos leva a formação de grupos carboxílicos, cetonas e aldeídos,
grupos cromóforos que absorvem energia na região entre 210 nm e 320 nm.

B

B 100°C 24h

Figura 18 - Espectro em ultravioleta da amostra B e após exposição a 100°C 24h

B

B 100°C 24h

Figura 19 - Espectro na região visível do espectro da amostra B e após exposição a 100°C 24h

5.2.5 ESPECTROSCOPIA NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO
A Figura 20 e Figura 21 mostram o espectro em infravermelho com transformada de
Fourier (FTIR) para a amostra B antes (em vermelho) e após (amarelo) exposição à
temperatura de 100°C durante 24h.
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Figura 20 - Espectro na região do FTIR
amostra B(vermelho) antes e após exposição a
100°C durante 24h

Figura 21 - Espectro na região do FTIR
amostra B(vermelho) antes e após exposição a
100°C durante 24h

Na Figura 20 observa-se alteração (desaparecimento) na banda de absorção em
3270 cm-1 onde ocorrem as ligações de hidrogênio intermolecular C2OH--O6 e
intramolecular C3OH--O5. Grande alteração também foi observada entre 3340 cm-1 a
3360 cm-1 referente a ligações de hidrogênio na hidroxila do carbono seis. Segundo Marechal
e Chanzy (2000) a região de 3340 cm-1 associada a 1060 cm-1 indicam ligações fortes de
hidrogênio em alcoóis secundários, porém estas regiões podem ser modificadas com o
aquecimento abaixo de 120°C não indicando sua quebra, mas o surgimento de ligações mais
fracas. De acordo com Watanabe et al. (2006) as alterações em 3270 cm-1 e 3340 cm-1
ocorrem frequentemente com a exposição ao calor.
Observa-se também na Figura 21 o desaparecimento do pico em 3400 cm-1 referente a
ligações de hidrogênio intermoleculares em C6OH-- e a intensificação do sinal de ligações
fracas de hidrogênio em 3460 cm-1. Não foi observada alteração na ligação de hidrogênio
intermolecular entre C6OH--O3. A única alteração observada no espectro da Figura 21 é o
desaparecimento do pico em 695 cm-1 referente ao estiramento de OH para fora do plano. Os
resultados mostram que a exposição ao calor provoca reestruturação nas ligações de
hidrogênio com possíveis conseqüências sobre as propriedades mecânicas das fibras.
A modificação das ligações de hidrogênio pode provocar também alterações
importantes na cristalinidade. A Figura 22 mostra a razão entre as alturas dos picos em
1372 nm e 2900 nm, e entre os picos 1429 nm e 897 nm. Åkerholm et al. (2004) e
Yildz et al. (2007) mostraram boa relação entre a razão da altura dos picos 1372/2900 e
1429/897 em infravermelho e a cristalinidade da celulose, nestes trabalhos foram avaliadas
variações na cristalinidade em virtude da conversão da celulose I em celulose II. A Figura 22
apresentou tendência crescente em função do tempo de exposição a 100°C, sendo indicativo
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de possível elevação na cristalinidade da celulose decorrente da degradação das regiões
amorfas ou reestruturação. Marechal e Chanzy (2000) descreveram em seu trabalho as
ligações de hidrogênio na celulose Iβ conforme demonstrado no Anexo-4.

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

A(1372cm-1)/A(2900cm-1)
A(1429cm-1)/A(897cm-1)
1,15
0,86
0,62
0,54

Amostra B

12

2,23

0,79

24

Tempo, h

Figura 22 - Razão entre altura dos picos 1372/2900 e 1429/897 em função do tempo de
exposição a 100°C
Conforme demonstrado por Yildz et al. (2007) a degradação na fase cristalina ocorre
apenas acima de 200°C, assim os resultados apresentados na Figura 22 e na Figura 13 (p.51)
sugerem que a redução observada em GPV está associada a alterações na região amorfa.

5.2.6 ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA – TGA e DTA
A Figura 23 e Figura 24 mostram os resultados da análise termogravimétrica da
amostra B após exposição ao calor (100°C; 24h) em atmosfera de nitrogênio e ar sintético
respectivamente. Os resultados em atmosfera de nitrogênio (Figura 23) mostram na curva de
TGA redução de 6,1% na massa, valor 4,7% inferior aos apresentados pela amostra B (6,4% Figura 9, p.46), parte desta diferença pode ser atribuída a redução dos extrativos (76,4%),
demonstrado na Figura 11 (p.48) e o restante ao fenômeno de histerese (honification) após
exposição prolongada ao calor dificultando a re-hidratação da celulose pelo ambiente. A
amostra B após exposição ao calor foi aclimatada em mesmas condições que a amostra B sem
exposição (UR: 50% e 25°C), as modificações ocorridas durante a exposição ao calor podem
ter tornado indisponíveis os locais onde havia possibilidade de formação de ligações de
hidrogênio entre a água e a celulose. Kato e Cameron (1999) estudaram a relação entre o
processo de envelhecimento térmico acelerado e a histerese e Larvins e Scallam (1993)
citados por Kato e Cameron (1999) reportam que a temperatura tem um papel muito
importante no fenômeno de histerese.
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Assim como observado na amostra B sem exposição ao calor (Figura 9, p.46) a
redução da massa torna-se significativa novamente a partir de 250°C, porém o resíduo após
550°C na amostra B exposta ao calor foi 30,8% inferior ao observado na amostra sem
exposição. Estes resultados mostram que a exposição ao calor alterou a estabilidade da
celulose a partir de 250°C. Nesta análise deve ser considerada também a volatilização de
extrativos solúveis em acetona e a formação de compostos de baixa massa molar na amostra
exposta ao calor, conforme foi demonstrado na análise de solúveis em acetona e na análise em
ultravioleta do material lixiviável em água. Entretanto a curva de DTG (Figura 23) não
mostrou mudança no pico de decomposição da amostra B após exposição ao calor (356°C) e a
curva de DTA também mostrou muita proximidade entre os picos endotérmicos (amostra B:
364°C e amostra B exposta ao calor: 365°C).
A Figura 24 mostra os resultados da análise termogravimétrica em atmosfera de ar
sintético, observando-se que a amostra B após exposição ao calor apresentou redução de 6,6%
na massa até 250°C devido a processos de desidratação e volatilização, este valor é 10,8%
inferior ao apresentado pela amostra B (7,4% - Figura 10, p.46) e também pode explicado
pelo efeito da histerese. A curva de TGA (Figura 24) mostrou ainda redução de 81,6% de
massa até 375°C contra 82,4% da amostra B, diferença entre os resultados consiste
basicamente na diferença inicialmente observada até 250°C (∆=0,8%).

Amostra B após exposição a 100°C durante 24h (Atmosfera N2 )
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0,25
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40%
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Figura 23 - Análise termogravimétrica da
amostra B em atmosfera de nitrogênio após
exposição ao calor (100°C) durante 24h.
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Amostra B após exposição a 100°C durante 24h
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Figura 24 - Análise termogravimétrica da
amostra B em atmosfera de ar sintético após
exposição ao calor (100°C) durante 24h.

Na curva de DTG (Figura 24) pode ser observado pequeno deslocamento (2°C) em
relação ao primeiro e último pico de decomposição da amostra B sem exposição ao calor
(1º: 327°C; 2º: 473°C - Figura 10, p.46) e o surgimento de um pico intermediário de menor
intensidade em 456°C, indicando antecipação da oxidação dos produtos finais de degradação.
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A amostra B após exposição ao calor também apresentou redução no primeiro pico de
decomposição em relação a análise em atmosfera de nitrogênio (-27°C) porém com um valor
inferior ao observado para amostra B sem exposição (-29°C).
A curva de DTA (atmosfera de ar sintético) da amostra B após exposição ao calor
mostrou três picos exotérmicos enquanto a amostra B sem exposição apresentou apenas dois.
Observa-se o deslocamento em -1°C do primeiro pico em relação a amostra B sem exposição,
surgimento de um pico intermediário em 460°C e a posição inalterada do último pico em
473°C. Da mesma forma como foi observada na amostra B sem exposição ao calor ocorre à
inversão dos processos endotérmicos manifestados em atmosfera de nitrogênio para processos
exotérmicos em atmosfera de ar. Deve-se ressaltar que a análise da amostra B após exposição
ao calor em atmosfera de nitrogênio apresentou apenas dois picos endotérmicos assim como a
amostra B sem exposição, apenas na análise com atmosfera de ar sintético observa-se o
surgimento de um terceiro pico intermediário.

5.2.7 PROPRIEDADES ÓPTICAS
5.2.7.1 ANÁLISE DO AMARELECIMENTO
A alvura é um dos parâmetros mais importantes na avaliação das propriedades ópticas
da celulose branqueada e sua estabilidade é frequentemente buscada em muitos trabalhos
(COSTA, 2001; COSTA et al. 2003; EIRAS et al. 2003; GELLERSTEDT et al. 2003;
COLODETTE et al. 2009). Os resultados de alvura antes a após exposição as temperaturas de
80°C e 100°C durante 6h a 24h foram avaliados estatisticamente através da análise de
variância. Conforme demonstrado na Tabela 8, os resultados apontam para dependência no
tempo e temperatura (p<0,05).
Tabela 8 – ANOVA, alvura da amostra B após exposição ao calor
SQ
GL
QM
F
Intercepto
309918,4
1
309918,4 35674063
Temperatura
6,3
1
6,3
720
Tempo
3,3
3
1,1
125
Temperatura*Tempo
0,2
3
0,1
6
Erro
0,3
32
0,0

p
0,000000
0,000000
0,000000
0,001891

O Quadro 8 mostra as médias de alvura para as temperaturas de 80°C e 100°C de 6h a
24h. As médias acompanhadas pelas mesmas letras na mesma coluna são estatisticamente
iguais de acordo com teste de Tukey a 95% de confiança.
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A Figura 25 mostra a tendência da alvura em função do tempo de exposição nas
temperaturas de 80°C e 100°C. Os resultados indicam a tendência de redução em função do
tempo e temperatura, comportamento que já foi extensamente relatado em diversos trabalhos.
Frequentemente são apontados a formação de estruturas oxidadas, como as demonstradas no
trabalho de Gellerstedt et al. (2003) e relação com conteúdo elevado de metais de transição e
ácido hexenuronico como responsáveis pela reversão de alvura. Em trabalho recente
Colodette et al. (2009) correlacionou a reversão de alvura com a formação de compostos
organoclorados na polpa de celulose, decorrente de reações de radicais provenientes do
dióxido

de

cloro

utilizado

em

branqueamentos

ECF.

De
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De La Chapelle et al. (1998) citados por Eiras et al. (2003) os grupos carbonilas são
responsáveis pela redução de alvura em função da exposição ao calor e luz enquanto os
grupos carboxílicos causam redução devido a exposição ao calor. Foi demonstrado na
Figura 18 (p.54) elevação no teor de grupos carboxílicos e carbonilas após exposição ao calor.
Quadro 8 - Médias de alvura e índice de amarelecimento em função do tempo e temperatura
Temperatura,°C Tempo, h CieLab-b Alvura
80
6
2,486a
88,7f
80
12
2,622b
88,5f
80
18
2,782c
88,3d
c
80
24
2,758
88,1e
100
6
2,882d
88,0cd
e
100
12
3,094
87,9c
100
18
3,260f
87,6b
g
100
24
3,480
87,1a
F(3, 32)=6,2177, p=,00189
Barras vertcais denotam intervalo de confiança 0,95

88,8

80 °C
100 °C

88,6
Alvura, %ISO

88,4
88,2
88,0
87,8
87,6
87,4
87,2
87,0

6

12

18

24

T empo, h

Figura 25 - Alvura da amostra B em função do tempo de exposição a temperaturas de 80°C e
100°C
Outro indicador importante para o surgimento de cor da celulose é o índice de
amarelecimento CieLab-b obtido na análise de brancura CIELab (Tappi T524 om-94), quanto
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maior o valor de CieLab-b mais deslocado para o amarelo é a cor do material. A Tabela 9
mostra a análise de variância para CieLab-b em função da exposição ao calor e tempo de
residência (80°C e 100°C; 6h a 24h). Assim como a alvura este parâmetro também mostrou
dependência no tempo e temperatura (p<0,05).
Tabela 9 – ANOVA, índice de amarelecimento para amostra B após exposição ao calor
SQ
GL
QM
F
p
Intercepto
341,1728
1 341,1728 308753,7 0,000000
Temperatura
2,6729
1
2,6729
2418,9 0,000000
Tempo
1,0934
3
0,3645
329,8 0,000000
Temperatura*Tempo
0,1505
3
0,0502
45,4 0,000000
Erro
0,0354
32
0,0011
No Quadro 8 podem ser visualizadas as médias de CieLab-b nas temperaturas de
80°C e 100°C com tempos de residência de 6h a 24h. As médias acompanhadas pelas mesmas
letras na mesma coluna são estatisticamente iguais de acordo com teste de Tukey a 95% de
confiança.
A Figura 26 mostra a tendência de CieLab-b em função do tempo nas temperaturas de
80°C e 100°C durante 6h a 24h. Os resultados apontam para a tendência de amarelecimento
da polpa em função do tempo nas duas temperaturas, porém de forma mais acentuada e linear
a 100°C. Compostos orgânicos dotados de ligações insaturadas de forma conjugada absorvem
energia na região visível do espectro, sendo plausível supor a formação de tais compostos
durante o processo de amarelecimento da polpa de celulose. A Figura 17 (p.53) e
Figura 18 (p.54) mostram que as amostras após exposição ao calor apresentaram elevação na
absorbância na região característica de grupos oxidados carboxilas e carbonilas e como
demonstrado por Gellerstedt et al. (2003) muitos são insaturados (Anexo-7).
F(3, 32)=45,409, p=,00000
Barras vertcais denotam intervalo de confiança 0,95
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3,4

80 °C
100 °C

3,2
3,0
2,8
2,6
2,4

6

12

18

24

T empo, min

Figura 26 - Índice de amarelecimento da amostra B em função do tempo de exposição à
temperaturas de 80°C e 100°C
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Através da Equação 10 foram calculadas as diferenças de cor ∆E baseadas na análise
de brancura CIELab antes e após a exposição ao calor nas temperaturas de 60°C, 80°C e
100°C. A Figura 27 mostra a tendência de ∆E em função do tempo para a temperatura de
100°C, indicando um comportamento exponencial. A Figura 28 mostra a tendência
logarítimica em função da elevação da temperatura.

1,00

0,12t

∆ E=0,0196e

0,75
0,70

0,80

∆E

∆E

0,90

0,80

+0,589

0,65

0,70

0,60

0,60

0,55

∆ E = 0,364Ln(T) - 0,9233

0,50

0,50
6

12

18

24

Tempo, h

Figura 27 - Diferença de cor ∆E em função
do tempo de exposição a 100°C
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Figura 28 - Diferença de cor ∆E em função da
temperatura

5.2.7.2 ANÁLISE DA OPACIDADE E COEFICIENTE DE DISPERSÃO DE LUZ
A análise de variância para opacidade (Tabela 10) mostrou que este parâmetro é
influenciado tanto pela temperatura quanto pelo tempo de exposição (p<0,05). O Quadro 9
mostra as médias de opacidade nas amostras após exposição a temperaturas de 80°C e 100°C
durante 6h a 24h. As médias acompanhadas pelas mesmas letras são estatisticamente iguais de
acordo com o teste de Tukey a 95% de confiança. A amostra B sem exposição ao calor
apresentou opacidade igual a 82,5% (DP:0,13).
Tabela 10 – ANOVA, opacidade para amostra B após exposição ao calor
SQ
GL
QM
F
Intercepto
102043,7
1 102043,7 1551301
Temperatura
3,4
1
3,4
52
Tempo
12,1
3
4,0
61
Temperatura*Tempo
0,8
3
0,3
4
Erro
0,5
8
0,1

p
0,000000
0,000089
0,000007
0,050716

A Figura 29 mostra a tendência da opacidade em função do tempo para as
temperaturas de 80°C e 100°C. Inicialmente ocorre a redução na opacidade em relação à
amostra original B (82,5%  78,9% : exposição de 6h a 100°C e 78,6% : exposição de 6h a
80°C) conforme pode ser observado no Quadro 9 indicando o surgimento de caminhos para
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transmissão da luz. Após 6h de exposição ocorre a elevação gradativa que pode ser explicada
pela maior absorção de luz detectada na alvura (Figura 25, p.59), CieLab-b (Figura 26, p.60) e
em ∆E (Figura 27 e Figura 28, p.61).
Quadro 9 - Médias opacidade para amostra B em função do tempo e temperatura
Temperatura,°C Tempo, h OP, %
80
6
78,55a
80
12
78,80ab
80
18
79,62bc
80
24
80,62cd
100
6
78,88ab
100
12
79,98c
100
18
81,12d
100
24
81,32d
F(6, 12)=58,329, p=,00000
As barras verticais denotam intervalo de confiança de 0,95

82,0
81,5

80 °C
100 °C

Opacidade, %

81,0
80,5
80,0
79,5
79,0
78,5
78,0

6

12

18
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Figura 29 - Opacidade da amostra B em função do tempo de exposição nas temperaturas de
80°C e 100°C
Conforme demonstrado esquematicamente na Figura 30 na interação da luz com a
folha de celulose, existem três componentes, um referente à transmissão da luz diretamente
ligado a opacidade, outro relacionado ao espalhamento e um último relacionado a absorção
(cor e alvura). A soma destas componentes representa na totalidade a energia luminosa
incidente, e a alteração em qualquer uma provocará modificação nos outros.

Luz incidente
Espalhamento
Absorção

Transmissão

Figura 30 - Interação entre luz e folhas de celulose
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A análise de variância para coeficiente de dispersão de luz (Tabela 11) mostrou que
este parâmetro é influenciado tanto pela temperatura quanto pelo tempo de exposição
(p<0,05). O Quadro 10 mostra as médias do coeficiente de dispersão de luz após exposição as
temperaturas de 80°C e 100°C de 6h a 24h, as médias acompanhadas pelas mesmas letras são
estatisticamente iguais de acordo com o teste de Tukey a 95% de confiança.
Tabela 11 – ANOVA, coeficiente de dispersão de luz da amostra B após exposição ao calor
SQ
GL
QM
F
p
Intercepto
3673193
1
3673193 94100,48 0,000000
Temperatura
502
1
502
12,85 0,007138
Tempo
674
3
225
5,75 0,021390
Temperatura*Tempo
625
3
208
5,33 0,025987
Erro
312
8
39
Quadro 10 - Opacidade e coeficiente de dispersão de luz para amostra B em função do tempo
e temperatura
CDL,
Temperatura,°C Tempo, h
cm2/g
80
6
465,4a
80
12
465,6a
80
18
484,6ab
80
24
478,7ab
100
6
477,4ab
100
12
495,2b
100
18
493,3b
100
24
473,2ab
A Figura 31 mostra o comportamento do coeficiente de dispersão de luz em função do
tempo para as duas temperaturas (80°C e 100°C). Através dos resultados não é possível
atribuir um comportamento específico devido à exposição ao calor.
F(3, 8)=5,3344, p=,02599
Barras verticais denotam intervalo de confiança 0,95

520
510

80°C
100°C

CDL, cm 2/g

500
490
480
470
460
450

6

12
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Figura 31 - Coeficiente de dispersão de luz da amostra B em função do tempo de exposição
nas temperaturas de 80°C e 100°C
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5.2.8 PROPRIEDADES FÍSICAS
5.2.8.1 RESISTÊNCIA A TRAÇÃO
O resultado da análise de variância para índice de tração (Tabela 12) em função da
exposição ao calor mostra que este parâmetro é influenciado tanto pela temperatura quanto
pelo tempo de exposição (p<0,05).
Tabela 12 – ANOVA, índice de tração da amostra B após exposição ao calor
SQ
GL
QM
F
p
Intercepto
11815,94
1
11815,94 10606,87 0,000000
Temperatura
78,94
1
78,94
70,86 0,000000
Tempo
58,89
3
19,63
17,62 0,000001
Temperatura*Tempo
15,44
3
5,15
4,62 0,008529
Erro
35,65
32
1,11
A Tabela 13 mostra que a resistência a tração (σ) também sofre influência da
exposição ao calor (p<0,05).
Tabela 13 – ANOVA, resistência a tração da amostra B após exposição ao calor
SQ
GL
QM
F
p
Intercepto
22,41849
1
22,41849 10332,18 0,000000
Temperatura
0,12273
1
0,12273
56,56 0,000000
Tempo
0,19549
3
0,06516
30,03 0,000000
Temperatura*Tempo 0,08228
3
0,02743
12,64 0,000013
Erro
0,06943
32
0,00217
O resultado da análise de variância para a resistência a tração com espaçamento zero
(Tensile Zero Span) está demonstrado na Tabela 14, com resultado semelhante ao encontrado
para índice e resistência a tração (p<0,05).
Tabela 14 – ANOVA, resistência a tração zero span da amostra B após exposição ao calor
SQ
GL
QM
F
p
Intercepto
284,7891
1
284,7891 6427,294 0,000000
Temperatura
0,4464
1
0,4464
10,074 0,003315
Tempo
2,2938
3
0,7646
17,256 0,000001
Temperatura*Tempo
0,9184
3
0,3061
6,909 0,001024
Erro
1,4179
32
0,0443
O Quadro 11 mostra as médias de índice de tração e zero span após a exposição a
60°C e 100°C entre 6h e 24h. As médias acompanhadas pelas mesmas letras na mesma coluna
são estatisticamente iguais de acordo com o teste de Tukey a 95% de confiança.
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Quadro 11 - Índice de tração e resistência a tração zero span da amostra B em função do
tempo e temperatura.
Índice de
Zero Span,
Temperatura,°C Tempo, h tração, Nm/g kgf/mm2
0
16,1
2,37
a
60
6
14,9
2,68bc
60
12
15,6ab
2,63bc
ab
60
18
16,0
2,89bc
60
24
16,6ab
2,89bc
ab
100
6
16,7
1,98a
100
12
17,2bc
2,50b
100
18
19,2cd
2,75bc
d
100
24
21,3
3,01c
Muitos trabalhos já foram publicados descrevendo os mecanismos de resistência nos
materiais compostos por uma rede fibrosa, com grande contribuição de Page (1969), Page e
Macleod (1992) e Seth e Page (1996) utilizando modelos estruturais, já Nissan (1995) e
Nissan e Battem (1997) utilizaram o modelo molecular baseado nas interações interfibras
através das ligações de hidrogênio. Cada teoria, molecular ou estrutural, irá se ajustar melhor
dependendo da forma como o esforço é aplicado sobre o material, Nissam e Battem (1997)
sugeriram ainda a unificação das teorias.
É razoável supor que a resistência a tração e o índice de tração sejam fortemente
influenciados pela interação interfibras e que no momento da fratura estas ligações sejam
rompidas preferencialmente devido a mecânica do ensaio. No ensaio de tração com
espaçamento zero as ligações intramoleculares e defeitos estruturais passam a assumir um
papel mais importante porque as fibras recebem o esforço diretamente da máquina de ensaio.
Outro fato importante é que as ligações de hidrogênio intrafibras podem ser rompidas
gradativamente sem que ocorra necessariamente a fratura da mesma, mas apenas uma
deformação plástica residual.
A Figura 32 e Figura 33 mostram a evolução do índice de tração e zero span em
função do tempo de exposição às temperaturas de 60°C e 100°C. Os resultados indicam a
tendência de elevação no índice de tração e zero span nas duas temperaturas, porém de forma
mais acentuada em 100°C. A mesma tendência foi reportada por Page (1969) trabalhando
com polpas sem refino.
Algumas hipóteses podem ser levantadas para explicar a elevação na resistência em
função da exposição ao calor. A primeira é a elevação da cristalinidade, como foi
demonstrado na Figura 22 (p.55), assumindo-se a região amorfa como local de maior
fragilidade e menor empacotamento e com isso sofreria fratura prematuramente. Outra
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hipótese é o surgimento de grupos oxidados ou a modificação das ligações de hidrogênio
possibilitando a elevação na interação interfibras e interplanar nas fibras refletindo
principalmente no índice de tração. Uma terceira hipótese é a transição entre as forma
cristalinas Iα  Iβ, já que Iβ é termodinamicamente mais estável. Por último a remoção de
água residual provocando a contração do corpo de prova e elevação da densidade.
F(6, 48)=2,3054, p=,04905
Barras verticais denotam intervalo de confiança de 0,95

F(6, 48)=3,2072, p=,00994
Barras verticais denotam intervalo de confiança de 0,95
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3,4
3,2
3,0
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2,6
2,4
2,2
2,0
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1,6
1,4
1,2
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100°C

6

18

24

T empo, h

T empo, h

Figura 32 - Índice de Tração em função do
tempo após exposição a 60°C e 100°C

12

Figura 33 - Zero span em função do tempo
após exposição a 60°C e 100°C

Nishiyama et al. (2002) sugere a inexistência de ligações de hidrogênio interplanares
na celulose Iβ, porém Watanabe et al. (2006) e Bergentstrahle et al. (2007) mostraram que a
hidroxila em (C6) começa a aparecer nas posições GG e TG com a exposição ao calor. Na
posição GG a hidroxila (C6) está essencialmente perpendicular ao plano do anel glicosídico,
tornando possível o surgimento de ligações interplanares e por conseqüência elevando o
módulo de elasticidade da fibra. A Figura 20 (p.54) mostrou grande modificação no espectro
em infravermelho na região referente a ligações de hidrogênio na hidroxila em C6 (3400 cm-1
– 3460 cm-1) indicando que tal modificação pode ter ocorrido.
A Figura 34 mostra a variação na espessura do corpo de prova em função do tempo de
exposição a temperatura de 60°C e 100°C. Percebe-se a densificação em função do tempo, e
de forma mais intensa em 100°C, podendo-se sugerir elevação no contato interfibras.
O surgimento de estruturas oxidadas pode ter levado a formação de um maior número
de interações eletrostáticas ou ligações de hidrogênio contribuindo para a densificação. Outro
fator importante é a umidade residual antes da exposição ao calor. A celulose foi aclimatada
em sala com umidade relativa controlada de 50% e temperatura de 25°C, nestas condições as
folhas apresentam ainda cerca de 10% de umidade e a remoção da água durante o
aquecimento pode provocar a densificação em função do surgimento de tensões superficiais
(DEMAIO et al. 2008). O efeito da remoção da água no desenvolvimento das propriedades do
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papel é descrito no trabalho de El-Hosseiny (1998) e a influencia da água sobre a elasticidade
do papel foi discutida por Zauscher et al. (1996 e 1997) baseada em uma extensão a teoria
molecular.
F(6, 48)=795,15, p=0,0000
Barras verticais denotam intervalo de confiança de 0,95

0,160
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Espessura, mm
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Figura 34 - Espessura dos corpos de prova após exposição ao calor
A Figura 35 mostra para as temperaturas de 60°C e 100°C a elevação da interação
interfibras (β) em função do tempo de exposição, calculada de acordo com a Equação 6. Este
resultado dá suporte à hipótese de densificação devido a formação de grupos funcionais
oxidados e ou a remoção da água residual. Deve ser levado em consideração que o índice β é
baseado em premissas da teoria estrutural e uma investigação mais profunda deve ser
realizada a fim de descrever as ligações interfibras, inter e intramoleculares, avaliando
também a possibilidade de modificação no arranjo cristalino.
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Figura 35 - Interação interfibras amostra B exposta a 60°C e 100°C

5.2.8.2 MÓDULO DE ELASTICIDADE E RESILIÊNCIA
A Figura 36 mostra o comportamento tensão-deformação durante o ensaio de tração na
amostra B sem exposição ao calor e exposta durante 24h a 60°C e 100°C. Os resultados
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mostram elevação de 29,5% no módulo de elasticidade após exposição ao calor
(11,59 GPa  15,02 GPa). Pode-se observar também que a deformação elástica foi a mesma
para as amostras com e sem exposição ao calor (0,33mm).

Tensão, MPa

6,0
y = 15018,34x

5,0

2

Amostra B
60 24h
100 24h

4,0
3,0
2,0

R = 1,00
y = 12748,05x
2

y = 11587,11x

1,0

R = 1,00

2

R = 1,00

0,0
0,00000

0,00010

0,00020

0,00030

0,00040

Alongamento, m

Figura 36 - Tensão-deformação na zona elástica para amostra B sem exposição a temperatura
e exposta a 60°C e 100°C durante 24h
O módulo de elasticidade pode ser alterado pela formação de maior densidade de
ligações interfibras, intra e intermoleculares, maior empacotamento cristalino que
restringiriam a movimentação das fibras e dos planos cristalinos durante o ensaio. Foi
demonstrado na Figura 22 (p.56) a tendência de elevação na cristalinidade e na
Figura 35 (p.67) a elevação na interação interfibras, e a análise termogravimétrica (Figura 23
e Figura 24, p.57) demonstrou o surgimento do fenômeno de histerese (hornification) que
pode ocorrer devido a indisponibilidade de locais para ligações de hidrogênio com a água,
podendo-se supor que estas ligações estão após exposição ao calor associadas a interações
interfibras e interplanares.
Como conseqüência da elevação do módulo de elasticidade houve também a elevação
na resiliência (Figura 37) que foi calculada pela integração das equações demonstradas na
Figura 36 para cada temperatura.

Amostra B

1,3

60°C 24h

1,4

100°C 24h

1,6
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2

Resiliência, kJ/m

Figura 37 - Resiliência para amostra B sem exposição à temperatura e exposta a 60°C e
100°C durante 24h.
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5.2.8.3 TENACIDADE
A Figura 38 mostra o comportamento tensão-deformação até a fratura para a
amostra B sem exposição ao calor e exposta a 60°C e 100°C durante 24h. Observa-se que
foram obtidos maiores alongamentos até a fratura após a exposição ao calor (60°C e 100°C)
com significativa elevação na tensão de ruptura. Assim como observado para o módulo de
elasticidade os resultados observados após exposição a 100°C foram superiores, com provável
efeito também da interação interfibras, cristalinidade e apesar da maior rigidez demonstrada
no módulo de elasticidade foi obtida maior deformação plástica com a exposição ao calor.

Tensão, MPa

10,0
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4,0

2

R = 1,0
2
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2

R = 1,0

0,0
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0,0008
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Figura 38 - Comportamento tensão deformação para amostras antes e após exposição a 60°C e
100°C durante 24h
Através da integração das equações de ajuste demonstradas na Figura 38 foi obtida a
tenacidade conforme pode ser visualizado na Figura 39. Houve uma elevação de 66,5% na
energia necessária para fraturar os corpos de prova após a exposição a 100°C durante 24h.

Amostra B

8,1

60°C 24h

11,1

100°C 24h

13,5
7,0

8,0

9,0
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11,0
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13,0

14,0

2
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Figura 39 - Tenacidade para amostra B sem exposição a temperatura e exposta a 60°C e
100°C durante 24h
A tenacidade convencionalmente é expressa em termos da área da secção do corpo de
prova, entretanto tratando-se de um material composto por uma rede fibrosa este valor pode
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ser ponderado pela área útil de fibras na secção de fratura tornando o número mais aplicável a
inferências sobre a interação interfibras. Assumindo-se isotropia do corpo de prova pode ser
redistribuída a energia de tenacidade pela área útil de fibra:
Massa de fibras na fratura, mf
G
→
e
V fr = 1,5 x10 −3 eδ ∴ m f = 1,5 x10 −3 δG
m f = V fr ρ → ρ =

Equação 22

Vfr: Volume na fratura, m3
ρ : Densidade, g/m3
e : espessura do corpo de prova, m
G : Gramatura, g/m2
Número de fibras, Nf,
N f = m f Fg = 1,5 x10 −3 δGFg

Equação 23

Fg: Fibras por grama
Área útil de fibras na fratura, Auf
Auf = N f a f = 1,5 x10 −3 δGFg πd f l f

Equação 24

af : área de superfície de fibra, m2
dF : diâmetro da fibra, m
lf : comprimento da fibra, m
Área da seção de fratura, Acf
Acf = 1,5 x10 −3 e

Equação 25

Energia na fratura, Ef
E f = UAcf = 1,5 x10 −3UAcf

Equação 26

U : Tenacidade, J/m2
Energia por área útil de fibra, Eauf
Eauf =

Ef
Auf

=

eU
δGFg πd f l f

Equação 27

A Figura 40 mostra a energia necessária para fratura do corpo de prova ponderada pela
área útil de fibras na secção de fratura. Os resultados mostram que a exposição a 100°C
provocou substancial elevação na energia por área útil de fibras. Como descrito no item
5.2.8.1 as alterações na configuração da hidroxila do carbono seis (C6) na molécula de
celulose podem afetar a forma como a interação interplanar ocorre assim com base nos
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resultados é possível assumir elevação nas interações por ligação de hidrogênio interfibras e
entre os planos nas fibras.

Amostra B

34,0

60°C 24h

34,1
41,8

100°C 24h
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20,0

25,0
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45,0

2

Energia, J/m

Figura 40 - Energia na fratura por área útil de fibra
De acordo com Nissan e Batten (1997) a energia da ligação de hidrogênio interfibras
no papel é 19,87 kJ/mol e a ação destas ligações em conjunto pode superar a resistência das
ligações entre carbono e glicosídicas na celulose. Assumindo-se 100% de cristalinidade,
parâmetros cristalográficos citados por Zugenmaier (2001) para celulose Iβ (a:0,674nm;
b:0,593nm e c:1,038nm), a fração de ligações de hidrogênio utilizadas para interação
intermolecular (2/3) e 100% de interação interfibras foi calculado o valor teórico máximo da
energia (EMauf) necessária para rompimento das ligações (Anexo-8). O valor de EMauf
(0,214J/m2) mostrou-se muito inferior aos encontrados através dos ensaios mecânicos,
levando a crer que o arranjo estrutural em rede nos corpos de prova provoca uma elevação
substancial em sua resistência. Outro ponto a ser analisado é a fonte das deformações que
pode ser dividida em deformações devido ao deslizamento das fibras e deformações
provenientes do cisalhamento interplanar na parede das fibras.
A análise das fibras provenientes da região da fratura nos corpos de prova após ensaio
de tração mostrou elevação no comprimento sugerindo deformação plástica residual devido ao
cisalhamento interplanar. Menores deformações foram observadas nas amostras expostas ao
calor. Os resultados estão apresentados na Tabela 15, os valores apresentados para
comprimento de fibras após tração são estatisticamente diferentes de acordo com teste de
Tukey a 95% de confiança. Estes dados vão de encontro com a possibilidade de modificação
na posição da hidroxila do carbono seis, assumindo uma conformação GG devido à exposição
ao calor, tornando possíveis as interações interplanares por ligações de hidrogênio.
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Tabela 15 – Comprimento de fibras
Antes da tração
0,7476 mm
0,7476 mm

Amostra B
Amostra B após 100°C 24h

Após Tração
0,8703 mm
0,8396 mm

5.2.9.3 RESISTÊNCIA AO RASGO
A Tabela 16 mostra o resultado da análise de variância para índice de rasgo em função
da exposição a temperatura de 60°C e 100°C. Os resultados mostram que a temperatura
possui pouca interferência sobre o índice de rasgo (p<0,20) enquanto o tempo de exposição
possui um papel mais significativo (p<0,05).
Tabela 16 – ANOVA, índice de rasgo da amostra B fatorial
SQ
GL
QM
F
P
Intercepto
317,6153
1
317,6153 29058,15 0,000000
Temperatura
0,0195
1
0,0195
1,78 0,191555
Tempo
0,3556
3
0,1185
10,85 0,000045
Temperatura*Tempo
0,1744
3
0,0581
5,32 0,004346
Erro
0,3498
32
0,0109
A Figura 41 mostra o comportamento do índice de rasgo em função do tempo para as
temperaturas de 60°C e 100°C. Com exceção da exposição a 60°C durante 6h todas as médias
são estaticamente iguais de acordo com teste de Tukey a 95% de confiança. Este ensaio
mostrou-se ineficiente para análise do efeito da exposição ao calor.

F(3, 32)=5,3189, p=,00435
As barras verticais denotam intervalo de confiança de 0,95

3,2
60°C
100°C

Indice Rasgo, mN.m 2/g

3,1
3,0
2,9
2,8
2,7
2,6
2,5
2,4

6

12

18

24

T empo, h

Figura 41 - Índice de Rasgo em função do tempo de exposição nas temperaturas de 60°C e
100°C
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5.3 EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA (360nm)
5.3.1 SOLÚVEIS EM ACETONA
A análise de variância mostrou que o teor de solúveis em acetona é fortemente
influenciado pela exposição à radiação ultravioleta em 360 nm conforme pode ser observado
na Tabela 17 (p<0,05).
Tabela 17 – ANOVA, solúveis em acetona em função da exposição à radiação ultravioleta
SQ
GL
QM
F
p
Intercepto
0,035805
1
0,035805 1451,471 0,000040
Tempo
0,005176
2
0,002588 104,907 0,001674
Erro
0,000074
3
0,000025
A Figura 42 mostra que em 24h de exposição ocorre redução de 51,1% no teor de
solúveis em acetona. De acordo com teste de Tukey a 95% de confiança as médias de 24h e
48h são estatisticamente iguais.

Solúveis em acetona, %

F(2, 3)=104,91, p=,00167
Barras verticais denotam intervalo de confiança de 0,95

0,14
0,13
0,12
0,11
0,10
0,09
0,08
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03

0

24

48

T empo, h

Figura 42 - Solúveis em acetona em função da exposição à radiação ultravioleta em 360 nm
As reações ocorridas durante a exposição à radiação ultravioleta aparentemente
provocaram a redução

ou transformação

das substâncias

solúveis em acetona,

manifestando-se de forma significativa em curto tempo de exposição. Não foram encontradas
evidências na literatura que comprovem este fato, porém a suposição que a oxidação induzida
pela radiação ultravioleta tenha transformado os solúveis em acetona em substâncias dotadas
de grupos carboxílicos insolúveis parece razoável.
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5.3.2 TEOR DE PENTOSES
Conforme pode ser observado na Tabela 18 o teor de pentoses é fracamente
influenciando pela exposição à radiação ultravioleta (p<0,20).
Tabela 18 – ANOVA, teor de pentoses em função da exposição à radiação ultravioleta
SQ
GL
QM
F
p
Intercepto
1232,380
1
1232,380 27396,37 0,000000
Tempo
0,282
2
0,141
3,13 0,184311
Erro
0,135
3
0,045
Não se detectou alteração no teor de pentoses em função da exposição à radiação
ultravioleta pelo método utilizado. É importante ressaltar, porém que reações decorrentes
deste processo podem provocar o surgimento ou a transformação de determinados grupos
funcionais manifestando alterações nas propriedades físicas e ópticas. De acordo com
Princi et al. (2008) a radiação ultravioleta pode penetrar profundamente nas fibras, tendo
acesso a regiões ricas em hemiceluloses como a interface das paredes secundária S1 e S2
(Figura 3, p.9).

5.3.3 GRAU DE POLIMERIZAÇÃO VISCOSIMÉTRICO
A Tabela 19 mostra que de acordo com os resultados da análise de variância, o grau de
polimerização viscosimétrico não é afetado pela exposição à radiação ultravioleta nos tempos
de exposição utilizados (p>0,05). As amostras sem exposição, com 24h e 48h de exposição
apresentaram respectivamente GPV igual a 638,2, 641,4 e 641,1.
Foi evidenciado que a radiação ultravioleta na região de 360nm não possui energia
suficiente para a quebra das ligações glicosídicas da celulose e com isso reduzir o GPV em
curto tempo de exposição. De acordo com Malesic et al. (2005) a degradação foto induzida
não pode ocorrer em comprimentos de onda superiores a 340nm, porém sua energia pode ser
absorvida por substâncias fotossensíveis induzindo a formação de radicais livres.
Tabela 19 – ANOVA, grau de polimerização em função da exposição à radiação ultravioleta
SQ
GL
QM
F
p
Intercepto
2457551
1
2457551 91142,34 0,000000
Tempo
20
2
10
0,37 0,716038
Erro
81
3
27

74

A formação de radicais na celulose está associada a presença de oxigênio e íons de
metais de transição em estados intermediários de oxidação, especialmente Cu, Mn e Fe.
Malesic et al. (2005) mostraram pico máximo de produção de radicais em polpa de algodão
em 360nm. A amostra B utilizada nos testes foi previamente lavada em excesso reduzindo o
teor de metais a níveis não detectáveis por absorção atômica, reduzindo assim a possibilidade
de formação de radicais com potencial para provocar reações de despolimerização.

5.3.4 ESPECTROMETRIA NA REGIÃO DO ULTRAVIOLETA
A Figura 43 mostra o espectro em ultravioleta (200 nm – 400 nm) e a Figura 44
mostra o espectro na região visível (400nm-700nm) da amostra B antes e após a exposição à
radiação ultravioleta por 24h. Os espectros foram obtidos após a solubilização da amostra em
cloreto de zinco a 65% de acordo com procedimento descrito no item 4.9.
Pode ser observado um pequeno aumento na absorbância da amostra após exposição à
radiação ultravioleta. Estão destacados (Figura 43) os pontos em 230nm correspondente a
carboxilas, 255nm de carbonilas e 330nm de carbonilas conjugadas. Também pode ser
observado aumento da absorbância em todo espectro na região visível (Figura 44). Estes
resultados sugerem maior formação de cor na celulose provocada pelo surgimento de
estruturas cromóforas oxidadas como carbonilas e carboxilas. Costa et al. (2003) reportam
que o surgimento de cor está associado a uma matriz de variáveis e dentre elas carboidratos
oxidados. De acordo com De La Chapelle et al. (1998) citados por Eiras et al. (2003) o
surgimento de cor devido a exposição a luz está associado a carbonilas.

Figura 43 - Espectro em ultravioleta da amostra B e após exposição à radiação ultravioleta em
360nm
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Figura 44 - Espectro na região visível do espectro da amostra B e após exposição à radiação
ultravioleta em 360nm
5.3.5 ESPECTROMETRIA NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO
A Figura 45 e Figura 46 mostram o espectro em FTIR da amostra B antes (vermelho) e
após (Roxo) a exposição à radiação ultravioleta em 360nm.
Na Figura 45 pode-se observar o deslocamento da região de 3270 cm-1 para 3250 cm-1
referente

a

ligações

de

hidrogênio

intermolecular

C2OH--O6

e

intramolecular

-1

C3OH--O5. Grande alteração também é observada entre 3340 cm a 3360 cm-1 referente a
ligações de hidrogênio na hidroxila do carbono seis, observando-se nesta região a formação
de uma única banda com máximo em 3350 cm-1. A única alteração observada na Figura 46 é o
desaparecimento do pico em 695 cm-1 referente ao estiramento de OH para fora do plano. As
modificações observadas nas ligações podem provocar efeitos diretos sobre as propriedades
físicas das fibras de celulose.

Figura 45 - Espectro em FTIR amostra Figura 46 - Espectro em FTIR amostra
B(vermelho) antes e após exposição à radiação B(vermelho) antes e após exposição à radiação
ultravioleta durante 24h
ultravioleta durante 24h
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A Figura 47 mostra a razão entre as alturas dos picos em infravermelho em 1372 cm-1
e 2900 cm-1, e entre os picos 1429 cm-1 e 897 cm-1. Os resultados mostram ligeira tendência
de elevação da cristalinidade após exposição por 24h a radiação ultravioleta, possivelmente
decorrente da degradação na região amorfa. Ressalta-se que na análise de GPV não foi
observada redução na média do tamanho das cadeias (Tabela 19, p.74), assim não é possível
atribuir unicamente à degradação o efeito observado em 24h. A Figura 45 mostrou um
rearranjo nas ligações de hidrogênio, especialmente aquelas relacionadas ao carbono seis, que
podem também ter influenciado na cristalinidade.

1,5
1,0

A(1372cm-1)/A(2900cm-1)
A(1429cm-1)/A(897cm-1)
0,93
0,86
0,66
0,54

0,85
0,53

0,5
0,0
Amostra B

24h

48h

Tempo, h

Figura 47 - Razão entre a altura dos picos em infravermelho 1372/2900 e 1429/897 em função
do tempo de exposição à radiação ultravioleta

5.3.6 ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA – TGA E DTA
A Figura 48 e Figura 49 mostram os resultados da análise termogravimétrica da
amostra B após exposição à radiação ultravioleta em atmosfera de nitrogênio e ar (sintético)
respectivamente. Os resultados em atmosfera de nitrogênio (Figura 48) mostram na curva de
TGA redução de massa inicial de 7,0% (até 250°C), resultado 9,4% superior ao encontrado
para amostra B sem exposição à ultravioleta (6,4% - Figura 9, p.46), demonstrando redução
na estabilidade térmica da amostra nesta faixa de temperatura, ou a maior capacidade de
absorção de água em função da reestruturação das ligações de hidrogênio. Na literatura são
encontrados trabalhos demonstrando as modificações das ligações de hidrogênio em função
da temperatura como Watanabe et al. (2006) e a alteração na interação com a água como
El-Hosseiny (1998) entretanto a discussão sobre o efeito da radiação ultravioleta ainda é
muito pequena. Neste trabalho foi demonstrada modificações nas ligações de hidrogênio
observadas na análise de FTIR que podem dar um primeiro suporte aos resultados da análise
térmica, porém uma pesquisa mais profunda deve ser realizada sobre o assunto.
77

Após 250°C a redução na massa da amostra irradiada torna-se significativa
permanecendo um resíduo de 8,0% em 550°C (Figura 48), enquanto a amostra B sem
exposição à ultravioleta (Figura 9, p.46) apresentou resíduo de 14,3%. Estes resultados
demonstram menor estabilidade térmica após exposição à radiação ultravioleta, como efeito
provável do surgimento de estruturas oxidadas onde poderiam ser iniciadas mais facilmente as
reações de pirólise.
Amostra B após exposição a radiação UV(360nm) (Atmosfera N 2)
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Amostra B após exposição a radiação UV(360nm)
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Figura 48 - Análise termogravimétrica da
amostra B em atmosfera de nitrogênio após
exposição à radiação ultravioleta em 360nm
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Figura 49 - Análise termogravimétrica da
amostra B em atmosfera de ar sintético após
exposição à radiação ultravioleta em 360nm

Apesar da aparente redução da estabilidade térmica demonstrada na curva de TGA
(Figura 48) a curva de DTG mostra elevação de 3°C no pico de decomposição da amostra
após exposição à radiação ultravioleta. A curva de DTA mostra pico endotérmico em 365°C,
semelhante ao encontrado na amostra B (364°C - Figura 9, p.46).
A Figura 49 mostra os resultados da análise termogravimétrica em atmosfera de ar
sintético. Após a exposição à ultravioleta a amostra B apresentou redução de massa inicial de
6,9%, resultado 6,75% inferior ao encontrado na amostra B sem exposição (7,4% - Figura 10,
p.46). A curva de TGA apresentou ainda redução de massa de 80,9% até 375°C.
A curva de DTG (Figura 49) mostrou dois picos de decomposição o primeiro em
328°C semelhante ao encontrado para amostra B sem exposição (327°C - Figura 10, p.46) e o
segundo em 454°C demonstrando uma redução de 16°C em relação a amostra B (470°C Figura 10, p.46).
A curva de DTA em atmosfera de ar sintético mostrou dois picos exotérmicos o
primeiro em 345°C, 2°C superior ao observado na amostra B (343°C - Figura 10, p.46) e o
segundo 459°C, 14°C inferior ao observado na amostra B (473°C - Figura 10, p.46).
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5.3.7 PROPRIEDADES ÓPTICAS
A Tabela 20 mostra o resultado da análise de variância para alvura na amostra B em
função do tempo de exposição à radiação ultravioleta em 360nm. Observa-se que a variação
da alvura é significativa em função do tempo de exposição (p<0,05).
Tabela 20 – ANOVA, alvura em função da exposição à radiação ultravioleta
SQ
GL
QM
F
p
Intercepto
114784,3
1
114784,3
954282,3 0,000000
Tempo
25,4
2
12,7
105,7
0,000000
Erro
1,4
12
0,1
A Tabela 21 mostra que a variação do índice de amarelecimento em função da
exposição à radiação ultravioleta foi significativa (p<0,05).
Tabela 21 – ANOVA, CieLab-b em função da exposição à radiação ultravioleta
SQ
GL
QM
F
p
Intercepto
156,2998
1
156,2998
9902,836 0,000000
Tempo
0,6588
2
0,3294
20,871
0,000124
Erro
0,1894
12
0,0158
A Figura 50 e Figura 51 mostram a tendência da alvura e índice de amarelecimento em
função do tempo de exposição à radiação ultravioleta em 360nm.

F(2, 12)=20,871, p=,00012
Barras verticais denotam intervalo de confiança de 0,95

90,0
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3,4
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CieLab - b
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F(2, 12)=105,65, p=,00000
Barras verticais denotam intervalo de confiança de 0,95

88,0
87,5
87,0

3,3
3,2
3,1
3,0

86,5

2,9

86,0
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85,5

0

24
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Figura 50 - Alvura em função do tempo de
exposição à radiação ultravioleta

2,7

0

24

48

T empo, h

Figura 51 - Índice de amarelecimento
CieLab-b em função do tempo de exposição à
radiação ultravioleta

Observa-se na Figura 50 e Figura 51 que a variação na alvura e no índice de
amarelecimento após exposição são significativas (p<0,05) comparada a amostra sem
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exposição. Porém as médias de 24h e 48h para o índice de amarelecimento são
estatisticamente iguais de acordo com teste de Tukey a 95% de confiança. Os resultados
mostram ainda que intervalos de exposição inferiores a 24h são suficientes para provocar
alterações estruturais detectáveis na alvura e índice de amarelecimento.
A Figura 52 mostra a diferença de cor ∆E (Equação 6) das amostras expostas a
radiação ultravioleta em 360nm durante 24h e 48h em relação a amostra B, observando-se a
elevação da cor em função do tempo de exposição.

1,150
1,100

∆E

1,050
1,000
0,950
0,900
0,850
48

24
Tempo,h

Figura 52 - ∆E após exposição à radiação ultravioleta
A Tabela 22 mostra o resultado da análise de variância para opacidade em função do
tempo de exposição à radiação ultravioleta. O resultado mostra que a variação da opacidade
nos tempos de exposição entre 0 e 48h é significativa (p<0,05).
Tabela 22 – ANOVA, opacidade em função do tempo de exposição à radiação ultravioleta
SQ
GL
QM
F
p
Intercepto
39786,43
1
39786,43
274268,7 0,000000
Tempo
4,02
2
2,01
13,8
0,030548
Erro
0,44
3
0,15
A Figura 53 mostra a tendência da opacidade em função do tempo de exposição à
radiação ultravioleta, os resultados de 24h e 48h são considerados estatisticamente iguais de
acordo com teste de Tukey a 95% de confiança.
Conforme observado na Tabela 23 de acordo com a análise de variância o coeficiente
de dispersão de luz não é influenciado pela exposição à radiação ultravioleta em 360nm
(p>0,05). As amostras apresentaram as médias, amostra B: 484,5 cm2/g, exposição durante
24h: 484,3cm2/g e exposição durante 48h: 491,3cm2/g.
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F(2, 3)=13,850, p=,03055
Barras verticais denotam intervalo de confiança de 0,95
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83,0

Opacidade,%
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80,0
79,5

0

24
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Figura 53 - Opacidade em função do tempo de exposição à radiação ultravioleta
Tabela 23 – ANOVA, coeficiente de dispersão de luz em função do tempo de exposição à
radiação ultravioleta
SQ
GL
QM
F
p
Intercepto
1421117
1
1421117 42382,08 0,000000
Tempo
63
2
31
0,94 0,482787
Erro
101
3
34

5.3.8 PROPRIEDADES FÍSICAS
Os resultados da análise de variância mostraram que a exposição à radiação
ultravioleta em 360nm provocou alterações significativas no índice de tração e na resistência a
tração (p<0,05), conforme pode ser observado na Tabela 24 e Tabela 25 respectivamente.
Tabela 24 – ANOVA, índice de tração em função do tempo de exposição à radiação
ultravioleta
SQ
GL
QM
F
p
Intercepto
3167,492
1
3167,492 8108,929 0,000000
Tempo
25,036
2
12,518
32,047 0,000015
Erro
4,687
12
0,391
Tabela 25 – ANOVA, resistência a tração em função do tempo de exposição à radiação
ultravioleta
SQ
GL
QM
F
p
Intercepto
5,942192
1
5,942192 7597,882 0,000000
0,082031
2
0,041015
52,444 0,000001
Tempo
Erro
0,009385
12
0,000782
A Figura 54 e Figura 55 mostram a tendência do índice de tração e resistência a tração
respectivamente em função do tempo de exposição. O comportamento observado mediante a
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exposição à radiação ultravioleta é diferente do encontrado para exposição ao calor,
observando-se a tendência de redução na resistência a tração.

F(2, 12)=52,444, p=,00000
Barras verticais denotam intervalo de confiança de 0,95
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Figura 54 - Índice de tração em função do Figura 55 - Resistência a tração em função do
tempo de exposição à radiação UV(360nm)
tempo de exposição à radiação UV(360nm)
A Figura 56 e Figura 57 mostram o comportamento tensão-deformação da amostra B
sem exposição à radiação ultravioleta e após exposição durante 24h e 48h. Na Figura 56
observar-se redução significativa no módulo de elasticidade (Eo:11,8 GPa  E48h:7,8 GPa)
em função da exposição à radiação ultravioleta. A Figura 57 mostra maior tensão para ruptura
dos corpos de prova sem exposição à radiação ultravioleta em 360nm. Como conseqüência
houve redução de 21,4% na tenacidade (Figura 58) podendo-se supor também que a redução
na energia de tenacidade ocorreu devido a redução no número de ligações de hidrogênio
interfibra.
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Figura 56 – Tensão-deformação na zona elástica Figura 57 - Comportamento tensão deformação
para amostras antes e após exposição à radiação para amostras antes e após exposição à radiação
ultravioleta durante 24h e 48h
ultravioleta durante 24h e 48h
A energia na fratura por área útil de fibra foi calculada a partir da Equação 27 e os
resultados são demonstrados na Figura 59 observando-se menor energia por metro quadrado
de fibra para a fratura dos corpos de prova expostos a radiação ultravioleta. Este fato pode ser
82

uma conseqüência provável da redução na interação interfibras provocada pela redução na
habilidade da formação de ligações de hidrogênio entre os carboidratos. A análise de alvura,
índice de amarelecimento, infravermelho e ultravioleta mostraram o surgimento de estruturas
oxidadas como carbonilas e carboxilas, que podem estar associadas ao carbono seis
(EIRAS et al. 2003) onde ocorrem grande parte das ligações de hidrogênio intermoleculares
(O’SULLIVAN,

1997;

NISHIYAMA

et

al.

2002;

MATTHEWS

et

al.

2006;

BERGENTRǺHLE et al. 2007).
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Figura 58 - Tenacidade da amostra B antes a após exposição à radiação ultravioleta em 360nm
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Figura 59 - Energia na fratura por área útil de fibra
A Tabela 26 e Tabela 27 mostram respectivamente o resultado da análise de variância
para zero span e índice de rasgo. De acordo com esta análise tanto o zero span quanto o
índice de rasgo são influenciados pela exposição à radiação ultravioleta (p<0,05).
Tabela 26 – ANOVA, zero span em função do tempo de exposição à radiação ultravioleta
SQ
GL
QM
F
p
Intercepto
75,10914
1
75,10914 3768,521 0,000000
Tempo
2,58402
2
1,29201
64,825 0,000000
Erro
0,23917
12
0,01993
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Tabela 27 – ANOVA, índice de rasgo em função do tempo de exposição à radiação
ultravioleta
SQ
GL
QM
F
p
Intercepto
94,00600
1
94,00600 11549,04 0,000000
Tempo
0,96408
2
0,48204
59,22 0,000001
Erro
0,09768
12
0,00814
A Figura 60 e Figura 61 mostram a tendência do zero span e índice de rasgo em
função do tempo de exposição. Os resultados mostram elevação dos dois parâmetros em 24h
de exposição com posterior redução, apenas o índice de rasgo manteve-se superior após 48h
ao observado na amostra B sem exposição.
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Figura 60 - Zero span em função do tempo de Figura 61 - Índice de rasgo em função do
exposição à radiação UV(360nm)
tempo de exposição à radiação UV(360nm)
A redução no índice de tração e resistência a tração demonstrados na Figura 54 e
Figura 55 podem ser causadas principalmente pela redução na interação interfibras. Porém o
índice de rasgo e o zero span sofrem uma interferência maior da resistência intrínseca da fibra
que por sua vez é susceptível a alterações devido a variações na cristalinidade, grau de
polimerização e fatores estruturais como dobras, defeitos e características anatômicas
específicas (PAGE, 1992; SETH e PAGE, 1996, SETH e CHAN, 1999). A Figura 47 (pg: 77)
mostrou tendência de ligeira elevação na cristalinidade após exposição à ultravioleta por 24h,
assim a elevação acentuada no índice de rasgo e em zero span observadas podem ser
conseqüência desta alteração na cristalinidade, entretanto uma investigação mais profunda
dever ser realizada para explicar de forma mais completa este fenômeno.
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5.4 COMPARAÇÃO ENTRE A EXPOSIÇÃO AO CALOR E EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO
ULTRAVIOLETA EM 360nm
A Tabela 28 mostra o resultado da análise de variância para GPV entre a amostra B
origem, exposta ao calor (100°C, 24h) e exposta à radiação ultravioleta em 360 nm (24h). O
resultado mostra existência de diferença significativa (p<0,05). A Tabela 19 (p.74) mostrou
que a exposição até 48h a radiação ultravioleta em 360nm não afeta o GPV enquanto a
Tabela 5 mostrou que a exposição ao calor (24h) é significativa, portanto os resultados
encontrados são reflexo do efeito do calor sobre GPV (amostra B: 638,2; amostra B após
100°C 24h: 565,0; B após ultravioleta 24h: 641,4).
Tabela 28 – ANOVA, para GPV nas amostras com exposição à radiação ultravioleta e calor
durante 24h
SQ
GL
QM
F
p
Intercepto
2267401
1
2267401 127408,3 0,000000
Tratamento
7330
2
3665
205,9 0,000615
Erro
53
3
18
A exposição ao calor provocou maior redução no teor de solúveis em acetona
(100°C: -77%; ultravioleta: -52%). Este resultado pode ser atribuído a possibilidade de
volatilização da parte dos extrativos a 100°C, enquanto a exposição à radiação ultravioleta
pode ter provocado modificações os tornando insolúveis.
A Tabela 29 e
Tabela 30 mostram o resultado da análise de variância para alvura e índice de
amarelecimento. Os resultados mostram que existe diferença significativa entre a exposição
ao calor, exposição à radiação ultravioleta e amostra B nos dois parâmetros (p<0,05).
Tabela 29 – ANOVA, para alvura nas amostras com exposição à radiação ultravioleta e calor
durante 24h
SQ
GL
QM
F
p
Intercepto
115504,4
1
115504,4 6653482 0,000000
Tratamento
17,7
2
8,9
511 0,000000
Erro
0,2
3
0,0
Tabela 30 – ANOVA, para índice de amarelecimento (CieLab-b) nas amostras com exposição
à radiação ultravioleta e calor durante 24h
SQ
GL
QM
F
p
Intercepto
158,3075
1
158,3075 40835,99 0,000000
Tratamento
0,7895
2
0,3947
101,82 0,000000
Erro
0,0465
3
0,0039
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A Figura 62 mostra que a exposição à radiação ultravioleta provocou maior redução na
alvura em relação a amostra B (∆(100°C,24h):-2,19 %ISO; ∆(Uv,24h):-2,40 %ISO). Porém a
exposição ao calor induziu maior incremento no índice de amarelecimento CieLab-b
(Figura 63) para os mesmos tempos de exposição (∆(100°C,24h):+0,54; ∆(Uv,24h):+0,39).
Barras verticais denotam intervalo de confiança de 0,95
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Figura 62 - Alvura para amostras antes e após
exposição à radiação ultravioleta e calor
(100°C) durante 24h

Amostra B

B 100°C 24h

B UV 24h

Figura 63 - Índice de amarelecimento para
amostras antes e após exposição à radiação
ultravioleta e calor (100°C) durante 24h

A Tabela 31 mostra que a diferença de cor após exposição ao calor ou radiação
ultravioleta não apresentaram diferença significativa (p>0,05). As médias demonstradas na
Figura 64 são estatisticamente iguais de acordo com o teste de Tukey a 95% de confiança.
Tabela 31 – ANOVA, para ∆E nas amostras com exposição à radiação ultravioleta e calor
durante 24h
SQ
GL
QM
F
p
Intercepto
8,945376
1
8,945376 3514,330 0,000000
Tratamento
0,000384
1
0,000384
0,151 0,707703
Erro
0,020363
8
0,002545
Barras Verticais denotam intervalo de confiança de 0,95

1,02
1,00

E=(L2+b2+a2)0,5

0,98
0,96
0,94
0,92
0,90
0,88
0,86

100°C 24h

Ultravioleta 24h

Figura 64 - ∆E para amostras antes e após exposição à radiação ultravioleta e calor (100°C)
durante 24h
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Os resultados mostram que a exposição ao calor ou a radiação ultravioleta provocam a
mesma sensação óptica para o observador. Contudo a análise em ultravioleta e na região
visível do espectro mostrou maior elevação na absorbância nas amostras expostas ao calor em
mesmo tempo de exposição (Figura 18, p.54; Figura 19, p. 54; Figura 43, p.75;
Figura 44, p.76).
A Tabela 32, Tabela 33 e Tabela 34 mostram que existe diferença significativa no
índice de tração, tensile zero span e índice de rasgo na amostra B antes e após a exposição ao
calor ou radiação ultravioleta (p<0,05). Os resultados apontam para diferença significativa
entre os tratamentos térmico e exposição a ultravioleta em função das modificações das
características das ligações de hidrogênio (interação interfibras) e arranjo cristalino.
Tabela 32 – ANOVA, para índice de
ultravioleta e calor durante 24h
SQ
Intercepto
4502,430
Tratamento
123,162
Erro
9,340

tração nas amostras com exposição à radiação
GL
1
2
3

QM
F
p
4502,430 5784,853 0,000000
61,581
79,121 0,000000
0,778

Tabela 33 – ANOVA, para Zero Span nas amostras com exposição à radiação ultravioleta e
calor durante 24h
SQ
GL
QM
F
p
Intercepto
107,9895
1
107,9895 5691,032 0,000000
Tratamento
1,0468
2
0,5234
27,583 0,000033
Erro
0,2277
3
0,0190
Tabela 34 – ANOVA, para índice de
ultravioleta e calor durante 24h
SQ
Intercepto
105,1567
Tratamento
1,6115
Erro
0,1061

rasgo nas amostras com exposição à radiação
GL
1
2
3

QM
F
p
105,1567 11894,93 0,000000
0,8057
91,14 0,000000
0,0088

Na Figura 65 pode-se observar que a exposição ao calor ou ultravioleta possuem
efeitos opostos sobre o índice de tração. A resistência a tração assim como o índice de tração
são fortemente influenciados pela capacidade de interação entre as fibras e conforme foi
visualizado na Figura 54 (p.82) a exposição à radiação ultravioleta provoca redução neste
parâmetro demonstrando possível efeito negativo sobre a capacidade de interação das fibras,
enquanto a exposição ao calor causou elevação na resistência a tração pelas razões discutidas
no item 5.2.8.1.
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Figura 65 - Índice de Tração para amostras antes e após exposição à radiação ultravioleta ou
calor (100°C) durante 24h.
A Figura 66 e Figura 67 mostram que após exposição ao calor ocorreu elevação no
tensile zero span e índice de rasgo que são fortemente influenciados pela resistência intrínseca
da fibra. Conforme observado na Figura 22 (p.56) a cristalinidade foi afetada com a exposição
ao calor, assim pode-se supor que a elevação na resistência a tração pode ter ocorrido devido a
sinergia entre cristalinidade, interação interplanar e interação interfibras. Após exposição à
radiação ultravioleta por 24h observa-se também elevação no índice de rasgo e tensile zero
span (Figura 66 e Figura 67), efeito provável da elevação na cristalinidade conforme
demonstrado na Figura 47 (p.77).

Barras verticais denotam intervalo de confiança de 0,95

Indice Rasgo, mN.m2/g

Zero span, kgf/mm2

Barras verticais denotam intervalo de confiança de 0,95
3,3
3,2
3,1
3,0
2,9
2,8
2,7
2,6
2,5
2,4
2,3
2,2
2,1

Amostra B

B 100°C 24h

B UV 24h

Figura 66 - Tensile zero span para amostras
antes e após exposição à radiação ultravioleta
ou calor (100°C) durante 24h.
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Figura 67 - Índice de Rasgo para amostras
antes e após exposição à radiação ultravioleta
ou calor (100°C) durante 24h.
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A Figura 68 mostra o comportamento tensão-deformação durante o ensaio de tração na
região elástica para amostra B, amostra B após exposição ao calor (100°C, 24h) e amostra B
após exposição à radiação ultravioleta durante 24h. É possível observar a elevação do módulo
de elasticidade com exposição ao calor e redução com exposição à radiação ultravioleta. A
deformação na zona elástica não foi afetada pela exposição ao calor ou a ultravioleta
mantendo-se em 0,33 mm. A Figura 69 mostra o comportamento tensão-deformação até a
fratura onde é possível observar a elevação da tensão necessária para romper os corpos de
prova expostos ao calor e a redução da tensão para os corpos de prova expostos a radiação
ultravioleta.
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Figura 68 - Comportamento tensãodeformação (zona elástica) para amostras
antes e após exposição à radiação ultravioleta
e calor durante 24h
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Figura 69 - Comportamento tensãodeformação para amostras antes e após
exposição à radiação ultravioleta e calor
durante 24h

A Figura 70 mostra que ocorreu uma modificação mais pronunciada na região de
ligações de hidrogênio associadas ao carbono seis (3340 cm-1 a 3370 cm-1) após exposição à
radiação ultravioleta (em verde), estas ligações são responsáveis por grande parte da interação
intermolecular. O espectro da amostra origem B está em roxo.

Figura 70 - Espectro em FTIR (3700 cm-1 – 3000 cm-1) da amostra B (roxo), amostra B após
exposição ao calor (vermelho) e amostra B após exposição à radiação ultravioleta (verde).
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As modificações nas ligações de hidrogênio agiram de forma diferenciada sobre a
resistência a tração após exposição ao calor ou radiação ultravioleta. Nishiyama et al. (2002)
não sugerem a possibilidade da ligações de hidrogênio entre os planos cristalinos da
celulose Iβ, porém Watanabe et al. (2006) reportam que com o aquecimento a hidroxila no
carbono seis começa a aparecer na posição GG, e nesta posição existe a possibilidade de
interações interplanares na celulose Iβ. O surgimento destas ligações reduz a chance de
cisalhamento entre os planos e com isso pode ocorrer elevação no módulo de elasticidade,
como observado após exposição ao calor.
A Figura 71 mostra os resultados da análise termogravimétrica em atmosfera de
nitrogênio da amostra B após a exposição ao calor em temperatura de 100°C durante 24h e a
Figura 72 mostra os resultados da amostra B após a exposição à radiação ultravioleta durante
24h. Os resultados mostraram redução inicial de 6,1% na massa até 250°C na amostra
submetida a exposição ao calor enquanto a amostra exposta a radiação ultravioleta apresentou
7,0%. A menor perda de massa na amostra exposta ao calor pode ser justificada pelo
fenômeno de histerese aliado a possível volatilização prévia dos solúveis em acetona
conforme descrito no item 5.2.6. E conforme descrito no item 5.3.6 a elevação da perda de
massa da amostra exposta a ultravioleta em relação a amostra B (100°C,24h) entre 25°C e
250°C pode ser decorrente também da redução da estabilidade térmica nesta faixa.
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Figura 71 - Análise termogravimétrica em
atmosfera de nitrogênio da amostra B após
exposição ao calor (100°C) durante 24h
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Figura 72 - Análise termogravimétrica em
atmosfera de nitrogênio da amostra B após
exposição à radiação ultravioleta durante 24h

Após 250°C a redução de massa começa a ser significativa novamente para as duas
amostras (ultravioleta, 24h; 100°C, 24h), porém a amostra exposta ao calor apresentou
resíduo de 9,9% após 550°C enquanto a amostra exposta a radiação ultravioleta apresentou
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resíduo de 8,0%. Os resultados mostram que tanto a exposição ao calor quanto a radiação
ultravioleta reduzem a estabilidade térmica da celulose (amostra B apresentou resíduo de
14,3% após 550°C, Figura 9 p.46), porém a exposição à radiação ultravioleta provocou maior
redução.
As curvas em DTG e DTA em atmosfera de nitrogênio não apresentaram diferenças
significativas entre as amostras expostas ao calor ou a radiação ultravioleta com pico de
decomposição em 356°C para amostra exposta ao calor e 359°C para amostra exposta a
radiação ultravioleta. A curva de DTA mostrou eventos endotérmicos semelhantes em 365°C.
Os picos demonstrados estão associados à decomposição pirolítica da amostra.
A Figura 73 mostra os resultados da análise termogravimétrica em atmosfera de ar
sintético da amostra B após a exposição ao calor em temperatura de 100°C durante 24h e a
Figura 74 mostra os resultados da amostra B após a exposição à radiação ultravioleta durante
24h. Os resultados mostraram redução inicial de 6,6% na massa até 250°C na amostra
submetida a exposição ao calor enquanto a amostra exposta a radiação ultravioleta apresentou
6,9%.
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Figura 73 - Análise termogravimétrica em Figura 74 - Análise termogravimétrica em
atmosfera de Ar sintético da amostra B após atmosfera de Ar sintético da amostra B após
exposição ao calor (100°C) durante 24h
exposição à radiação ultravioleta durante 24h
A curva de DTG para amostra exposta ao calor apresentou três picos de decomposição
enquanto a amostra exposta a radiação ultravioleta apresentou apenas dois. Os primeiros picos
de decomposição para as duas amostras aparecem em posições semelhantes, 329°C para
amostra exposta ao calor e 328°C para amostra exposta a radiação ultravioleta. Observa-se o
surgimento de um pico intermediário em 456°C para amostra exposta ao calor, ponto próximo
ao último pico apresentado pela amostra exposta a radiação ultravioleta (454°C). A amostra
exposta ao calor apresentou um terceiro pico em 471°C próximo ao encontrado pela amostra
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B (473°C). Estes resultados demonstram maior redução da estabilidade térmica da amostra
exposta a radiação ultravioleta.
O primeiro ponto exotérmico apresentado na curva de DTA na amostra exposta ao
calor ou radiação ultravioleta não mostrou diferença significativa, porém na amostra exposta a
radiação ultravioleta foi detectada redução significativa no último pico exotérmico em relação
a amostra B e amostra exposta ao calor. A amostra exposta ao calor apresentou ainda pico
intermediário em 460°C demonstrando que a decomposição observada em 456°C na curva de
DTG está associada a um fenômeno exotérmico ligado possivelmente a oxidação da amostra.

5.5 EFEITO DO TRATAMENTO PRÉVIO DA POLPA CELULÓSICA COM XILANASE
E SULFATO DE MAGNÉSIO SOBRE AS PROPRIEDADES DAS FIBRAS EXPOSTAS
AO CALOR E RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA EM 360nm
5.5.1 GRAU DE POLIMERIZAÇÃO VISCOSIMÉTRICO
A Tabela 35 e Tabela 36 mostram que tratamento prévio da amostra B com xilanase
ou MgSO4.7H2O foram significativos apenas para exposição da amostra ao calor (100°C, 24h)
(p<0,05). A análise de variância demonstrada na Tabela 19 (p.74) mostrou que a radiação
ultravioleta não provoca efeito significativo sobre GPV (p>0,05) assim era esperado que os
tratamentos com xilanase e sulfato de magnésio seguissem a mesma tendência
(Tabela 36).
Tabela 35 – ANOVA, para GPV nas amostras com exposição a temperatura de 100°C durante
24h após tratamento com xilanase e sulfato de magnésio
SQ
GL
QM
F
p
Intercepto
2107404
1
2107404 126438,5 0,000000
Tratamento
2799
2
1399
84,0 0,002326
Erro
50
3
17
Tabela 36 – ANOVA, para GPV nas amostras com exposição à radiação ultravioleta durante
24h após tratamento com xilanase e sulfato de magnésio
SQ
GL
QM
F
p
Intercepto
2405916
1
2405916 19758,46 0,000001
Tratamento
1046
2
523
4,29 0,131695
Erro
365
3
122
A Figura 75 mostra que o tratamento prévio com xilanase foi mais eficaz na
preservação da celulose após a exposição ao calor.

Como esperado o tratamento com
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MgSO4.7H2O foi benéfico na preservação dos carboidratos, sua utilização para este fim
durante o processo de produção de celulose é bem difundida sendo reportada sua eficiência na
remediação de processos oxidativos que ocorrem devido a formação de radicais livres pela
presença de metais de transição (NUNN et al. 1980, DENCE e REEVE, 1980;
GAURLIU et al. 2000).
O efeito causado pelo tratamento com xilanase foi inesperado para esta propriedade.
Uma possível causa para elevação no GPV em função do tratamento com xilanase pode ser
atribuída a hidrólise das xilanas que possuem baixo GPV deslocando a média no sentido de
valores mais elevados, entretanto uma investigação mais profunda deve ser desenvolvida já
que não foi observada diferença significativa no teor de pentoses devido ao tratamento com
xilanase conforme pode ser visualizado na Figura 76. Outra hipótese que pode ser sugerida é
que durante a ação da xilanase pode ter ocorrido a eliminação da ramificações na cadeia das
xilanas que contribuiriam para formação de substâncias com potencial para hidrólise dos
carboidratos durante o aquecimento.
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Figura 75 - Efeito do tratamento da amostra B com xilanase e sulfato de magnésio no GPV
após exposição à temperatura de 100°C durante 24h

15,0

14,6

Teor de Pentoses, %

14,2
14,0
13,0
12,0
11,0
10,0
Amostra BX

Amostra B
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93

5.5.2 PROPRIEDADES ÓPTICAS
O tratamento prévio da amostra B com Xilanase ou MgSO4.7H2O mostrou-se
significativo quanto a alvura após exposição ao calor (p<0,05) ou radiação ultravioleta
(p<0,05) de acordo com resultado da análise de variância demonstrada na Tabela 37 (100°C,
24h) e Tabela 38 (ultravioleta, 24h).
Tabela 37 – ANOVA, para alvura nas amostras com exposição à temperatura de 100°C
durante 24h após tratamento com xilanase e sulfato de magnésio
SQ
GL
QM
F
p
Intercepto
113140,4
1
113140,4 10147118 0,000000
Tratamento
5,0
2
2,5
225 0,000000
Erro
0,1
12
0,0
Tabela 38 – ANOVA, para alvura nas amostras com exposição à radiação ultravioleta durante
24h após tratamento com xilanase e sulfato de magnésio
SQ
GL
QM
F
p
Intercepto
113385,4
1
113385,4 6878791 0,000000
Tratamento
0,5
2
0,2
14 0,000725
Erro
0,2
12
0,0
A Figura 77 mostra o efeito da exposição ao calor nas amostras B, BX e BMg e a
Figura 78 mostra o efeito da exposição à radiação ultravioleta nas mesmas amostras. Os
resultados mostram que o sulfato de magnésio de forma inesperada foi ineficiente na
preservação da alvura após exposição ao calor e após exposição à radiação ultravioleta,
causando maior redução nas duas situações.
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Figura 77 - Efeito do tratamento da amostra B
com xilanase e sulfato de magnésio na alvura
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Figura 78 - Efeito do tratamento da amostra B
com xilanase e sulfato de magnésio na alvura
após exposição à radiação ultravioleta
durante 24h
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O tratamento da amostra B com Xilanase e MgSO4.7H2O mostrou-se significativo
também quanto ao índice de amarelecimento após exposição ao calor (p<0,05) e radiação
ultravioleta (p<0,05) de acordo com resultado da análise de variância demonstrado na
Tabela 39 (100°C, 24h) e Tabela 40 (ultravioleta, 24h).
Tabela 39 – ANOVA, para índice de amarelecimento nas amostras com exposição a
temperatura de 100°C durante 24h após tratamento com xilanase e sulfato de magnésio
SQ
GL
QM
F
p
Intercepto
187,9740
1
187,9740 152000,5 0,000000
Tratamento
1,8248
2
0,9124
737,8 0,000000
Erro
0,0148
12
0,0012
Tabela 40 – ANOVA, para índice de amarelecimento nas amostras com exposição à radiação
ultravioleta durante 24h após tratamento com xilanase e sulfato de magnésio
SQ
GL
QM
F
p
Intercepto
157,1402
1
157,1402 32091,25 0,000000
Tratamento
0,3822
2
0,1911
39,02 0,000006
Erro
0,0588
12
0,0049
De forma análoga aos resultados obtidos para alvura o tratamento com xilanase
mostrou-se benéfico na prevenção do amarelecimento da polpa enquanto o tratamento com
MgSO4.7H2O mostrou-se ineficiente conforme pode ser observado na Figura 79 que mostra o
índice de amarelecimento em função da exposição ao calor e a Figura 80 mostra o índice de
amarelecimento em função da exposição à radiação ultravioleta.
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Figura 79 - Efeito do tratamento da amostra B
com xilanase e sulfato de magnésio no índice
de amarelecimento (b) após exposição à
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Figura 80 - Efeito do tratamento da amostra B
com xilanase e sulfato de magnésio no índice
de amarelecimento (b) após exposição à
radiação ultravioleta durante 24h

Era esperado que o tratamento com sulfato de magnésio fosse capaz de reduzir a
formação de cor na polpa exposta tanto ao calor quanto a radiação ultravioleta devido a sua
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ação inibidora na formação de radicais livres (NUNN et al. 1980, DENCE e REEVE, 1980;
GAURLIU et al. 2000). Contudo os resultados mostram que sua utilização para este fim não é
viável, causando ainda elevação no amarelecimento. Não foram encontradas referências na
literatura que possam dar suporte aos resultados encontrados e uma investigação mais
profunda deve ser desenvolvida para sua elucidação.
O tratamento com xilanase mostrou-se eficaz tanto na exposição ao calor quanto a
radiação ultravioleta. A ação da xilanase está associada a hidrólise das xilanas, em especial
daquelas depositadas sobre a superfície da fibra que podem estar associadas a resíduos de
lignina formando complexos com grande potencial para formação de cor. Outro ponto
importante é a possibilidade de hidrólise do resíduo de ácidos hexenurônicos, juntamente com
as xilanas, apontados por muitos autores como precursores de cor (COSTA et al., 2003;
EIRAS et al., 2003). A utilização de enzimas auxiliares no processo de branqueamento é
frequentemente estudada com objetivo principal de redução no consumo de reagentes
químicos. De acordo com Shalatov e Pereira (2008) a utilização de enzimas resulta na redução
de 20-25% no consumo de dióxido de cloro para polpas de hardwood e menor reversão de
alvura para branqueamento TCF. De acordo com Bajpai et al. (1997) citado por Shalatov e
Pereira (2008) a ação principal da xilanase no branqueamento e a elevação da acessibilidade
da lignina através da hidrólise da rede de hemiceluloses associada aos complexos lignina
carboidrato. Roncero et al. (2005) mostrou também que o tratamento com xilanase promove a
hidrólise das hemiceluloses. Wong et al. (2001) mostrou ainda a redução do conteúdo de
ácidos hexenurônicos após tratamento com xilanase.

5.5.3 ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA – TGA e DTA
A Figura 81 mostra os resultados da análise termogravimétrica em atmosfera de
nitrogênio da amostra B após tratamento com xilanase e a Figura 82 da análise
termogravimétrica em atmosfera de ar sintético. A análise em atmosfera de nitrogênio
mostrou redução de massa inicial de 6,5% na curva de TGA até 250°C, valor próximo ao
observado para amostra B sem tratamento (6,4%). A curva de TGA mostrou ainda um resíduo
de 12,5% após 550°C, valor 1,7% inferior ao observado para amostra B, demonstrando
possível redução da estabilidade térmica acima de 250°C.
A curva de DTG (Figura 81) mostrou pico de decomposição em 359°C em posição
semelhante ao observado para a amostra B (356°C). Da mesma forma na curva de DTA foi
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observado pico endotérmico em posição (366°C) semelhante ao encontrado para amostra B
(364°C). A partir destes resultados pode-se concluir que a estabilidade térmica da amostra
após tratamento com xilanase não foi alterada de forma significativa.
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Figura 81 - Análise termogravimétrica em Figura 82 - Análise termogravimétrica em
atmosfera de nitrogênio da amostra B após atmosfera de nitrogênio da amostra B após
tratamento com xilanase
tratamento com xilanase
A Figura 82 mostra os resultados da análise termogravimétrica em atmosfera de ar
sintético da amostra B após tratamento com xilanase. Os resultados mostraram redução inicial
de 6,5% na massa até 250°C, valor 0,9% inferior ao encontrado para amostra B (7,4%). Os
resultados demonstram elevação da estabilidade térmica até a temperatura de 250°C. Esta
estabilidade pode estar associada a ação da xilanase sobre as ligações glicosidicas das xilanas
relacionada aos complexos lignina carboidrato, eliminando uma fração de ramificações
oxidadas de baixa massa molar da amostra. Porém na análise do teor de pentoses não foi
observada redução significativa (médias iguais de acordo com teste de Tukey a 95% de
confiança) devido ao tratamento com xilanase (amostra B: 14,6%; amostra BX: 14,2%).
Na curva de DTG (Figura 82) foram observados dois picos de decomposição assim
como na amostra B com redução de 8°C na temperatura do segundo pico de 470°C na amostra
B para 462°C na amostra BX. A curva de DTA mostrou dois picos exotérmicos, um primeiro
semelhante ao observado para amostra B e o segundo deslocado -13°C em relação ao
detectado na amostra B (473°C). Os resultados mostram redução da estabilidade térmica da
amostra após tratamento com xilanase na segunda fase de decomposição, que está associada à
oxidação e combustão.
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5.5.3 PROPRIEDADES FÍSICAS
O tratamento da amostra B com xilanase e MgSO4.7H2O mostrou-se significativo
quanto ao índice de tração após exposição ao calor (p<0,05) e radiação ultravioleta (p<0,05)
de acordo com resultado da análise de variância demonstrado na Tabela 41 (100°C, 24h) e
Tabela 42 (ultravioleta, 24h)
Tabela 41 – ANOVA, para índice de tração nas amostras com exposição a temperatura de
100°C durante 24h após tratamento com xilanase e sulfato de magnésio
SQ
GL
QM
F
p
Intercepto
6603,073
1
6603,073 4307,402 0,000000
Tratamento
116,657
2
58,329
38,050 0,000006
Erro
18,396
12
1,533
Tabela 42 – ANOVA, para índice de tração nas amostras com exposição à radiação
ultravioleta durante 24h após tratamento com xilanase e sulfato de magnésio
SQ
GL
QM
F
p
Intercepto
5197,326
1
5197,326 12446,11 0,000000
Tratamento
167,104
2
83,552
200,08 0,000000
Erro
5,011
12
0,418
Pode-se observar na Figura 83 que a amostra tratada com xilanase apresentou maior
índice de tração após exposição a temperatura de 100°C durante 24h enquanto a amostra
tratada com MgSO4.7H2O apresentou redução. Foi demonstrado na Figura 32 (p.66) que a
exposição ao calor provoca elevação na resistência a tração, na Figura 83 observa-se que o
tratamento com xilanase proporcionou um incremento ainda maior. Roncero et al. (2000;
2005) mostraram que a superfície das fibras é alterada após tratamento com xilanase com o
surgimento de escamações e rugosidades. Estas irregularidades na superfície da fibra podem
provocar um efeito semelhante ao do refino mecânico com incremento na interação
interfibras.
Não era esperado que o tratamento com sulfato de magnésio provocasse a redução no
índice de tração devido a sua ação inibidora na formação de radicais livres (NUNN et al.
1980, DENCE e REEVE, 1980; GAURLIU et al. 2000). Não foram encontradas referências
na literatura que possam dar suporte aos resultados encontrados e uma investigação mais
profunda deve ser desenvolvida para sua elucidação.
Foi demonstrado na Figura 54 (p.82) que a exposição à radiação ultravioleta provoca
redução na resistência a tração e a Figura 84 mostra que os tratamentos com xilanase e
MgSO4.7H2O são eficientes quanto a preservação das propriedades (índice de tração) nas
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amostras expostas a radiação ultravioleta, sendo a xilanase mais eficiente. Os resultados
mostram que a amostra tratada com xilanase apresentou resistência a tração superior a
amostra B sem tratamento mesmo após a exposição à ultravioleta, demonstrando a capacidade
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Figura 83 - Efeito do tratamento da amostra B
com xilanase e sulfato de magnésio no índice
de tração após exposição à temperatura de
100°C durante 24h
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Figura 84 - Efeito do tratamento da amostra B
com xilanase e sulfato de magnésio no índice
de tração após exposição à radiação
ultravioleta durante 24h

A Tabela 43 e Tabela 44 mostram o resultado da análise de variância para interação
interfibras (β) após exposição a temperatura de 100°C durante 24h e radiação ultravioleta
durante 24h nas amostras B, BX e BMg. Os resultados mostram que os tratamentos foram
significativos (p<0,05).
Tabela 43 – ANOVA, para interação interfibras (β) nas amostras com exposição a
temperatura de 100°C durante 24h após tratamento com xilanase e sulfato de magnésio
SQ
GL
QM
F
p
Intercepto
186,4950
1
186,4950 422,4715 0,000000
Tratamento
10,4478
2
5,2239 11,8338 0,001450
Erro
5,2973
12
0,4414
Tabela 44 – ANOVA, para interação interfibras (β) nas amostras com exposição à radiação
ultravioleta durante 24h após tratamento com xilanase e sulfato de magnésio
SQ
GL
QM
F
p
Intercepto
152,5376
1
152,5376 452,5667 0,000000
Tratamento
18,8161
2
9,4080 27,9129 0,000031
Erro
4,0446
12
0,3370
A Figura 85 mostra elevação em β na amostra tratada com xilanase e redução na
amostra tratada com MgSO4.7H2O após exposição ao calor (100°C, 24h). A Figura 86
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mostram que após a exposição à radiação ultravioleta a amostra tratada com MgSO4.7H2O
também apresentou elevação em β.
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Figura 85 - Efeito do tratamento da amostra B
com xilanase e sulfato de magnésio na
interação interfibras (β) após exposição à
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Figura 86 - Efeito do tratamento da amostra B
com xilanase e sulfato de magnésio na
interação interfibras (β) após exposição à
radiação ultravioleta durante 24h

A análise de variância para tensile zero span após exposição ao calor e radiação
ultravioleta mostrou que o tratamento da amostra B com xilanase ou MgSO4.7H2O não foi
significativo (p>0,05) conforme pode ser visualizado na Tabela 45 e Tabela 46. As médias
encontradas são estatisticamente iguais de acordo com teste de Tukey a 95% de confiança.
Tabela 45 – ANOVA, para tensile zero Span nas amostras com exposição a temperatura de
100°C durante 24h após tratamento com xilanase e sulfato de magnésio
SQ
GL
QM
F
p
Intercepto
120,5982
1
120,5982 1459,027 0,000000
Tratamento
0,3063
2
0,1532
1,853 0,198918
Erro
0,9919
12
0,0827
Tabela 46 – ANOVA, para tensile zero span nas amostras com exposição à radiação
ultravioleta durante 24h após tratamento com xilanase e sulfato de magnésio
SQ
GL
QM
F
p
Intercepto
106,6460
1
106,6460 445,8895 0,000000
Tratamento
0,0001
2
0,0000
0,0002 0,999804
Erro
2,8701
12
0,2392
O tensile zero span é fortemente influenciado pela resistência intrínseca das fibras,
assim os resultados mostram que esta resistência não foi afetada de forma significativa e com
isso pode-se concluir que os efeitos observados no índice de tração têm sua origem na
interação interfibras.
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A Tabela 47 e Tabela 48 mostram o resultado da análise de variância para índice de
rasgos após exposição a temperatura de 100°C durante 24h ou radiação ultravioleta durante
24h nas amostras B, BX e BMg. Os resultados mostram que os tratamentos foram
significativos (p<0,05).
Tabela 47 – ANOVA, para índice de rasgo nas amostras com exposição a temperatura de
100°C durante 24h após tratamento com xilanase e sulfato de magnésio
SQ
GL
QM
F
p
Intercepto
166,9754
1
166,9754 4659,716 0,000000
Tratamento
4,6066
2
2,3033
64,277 0,000000
Erro
0,4300
12
0,0358
Tabela 48 – ANOVA, para índice de rasgo nas amostras com exposição à radiação
ultravioleta durante 24h após tratamento com xilanase e sulfato de magnésio
SQ
GL
QM
F
p
Intercepto
149,8401
1
149,8401 5562,536 0,000000
Tratamento
1,1571
2
0,5786
21,478 0,000108
Erro
0,3232
12
0,0269
A Figura 87 mostra que o tratamento com xilanase provocou elevação no índice de
rasgo após exposição ao calor e que o tratamento com MgSO4.7H2O não provocou nenhuma
alteração. A Figura 88 mostra que os tratamentos com xilanase e MgSO4.7H2O provocaram
elevação no índice de rasgo após exposição à radiação ultravioleta.
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Figura 87 - Efeito do tratamento da amostra B
com xilanase e sulfato de magnésio no índice
de rasgo após exposição à temperatura de
100°C durante 24h
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Os resultados mostram que o MgSO4.7H2O é eficiente na preservação das
propriedades relacionadas ao rasgo quando a amostra é exposta a radiação ultravioleta, o
mesmo não acontece em relação a exposição ao calor.
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6 CONCLUSÃO
Foi observada redução significativa no grau de polimerização viscosimétrico em
função da exposição ao calor. Os resultados indicam reações de degradação heterogêneas com
dependência no tempo. O processo de redução do grau de polimerização foi dividido em duas
etapas, a primeira provavelmente associada à degradação na região amorfa, que refletiu de
forma significativa sobre a cristalinidade sendo a segunda catalisada pelos próprios produtos
de degradação iniciais que provocaram elevação na condutividade e redução no pH da polpa
facilitando as reações hidrolíticas.
A análise em ultravioleta da fração lixiviável em água mostrou elevação no teor de
substâncias orgânicas solúveis dotadas de grupos carbonilicos e carboxílicos. Estas
substâncias foram originadas nas reações de degradação dos carboidratos, celulose e
hemiceluloses, justificando a elevação na condutividade e redução do pH.
A exposição ao calor provocou também redução no teor de extrativos em acetona
indicando a possibilidade de volatilização de parte deste material. Enquanto o teor de pentoses
determinado pela análise de pentosanas não sofreu alterações significativas, entretanto
alterações importantes em sua estrutura especialmente nas ramificações podem ter ocorrido.
Os resultados da análise térmica (TGA e DTA) mostraram que a exposição ao calor
provoca redução na estabilidade térmica da polpa. Esta redução pode ser associada também à
formação de substâncias de baixa massa molar que além de potencializar os processos
degradativos, como os observados na redução do GPV, possuem intrinsecamente menor
estabilidade térmica.
Como esperado a exposição ao calor provocou redução na alvura e amarelecimento
(CieLab-b) da polpa de celulose, ocorrendo com maior intensidade em temperaturas e tempos
de exposição mais elevados. A formação de cor [∆E=(L2+a2+b2)0,5] apresentou
comportamento logarítmico com a temperatura e exponencial com o tempo de exposição. A
redução de alvura e amarelecimento podem ser associados ao surgimento de estruturas
oxidadas como as identificadas na análise em ultravioleta. O espectro obtido na região visível
mostrou elevação na absorção de luz em toda faixa. Com conseqüência do amarelecimento e
maior absorção de luz foi observado elevação na opacidade das amostras após exposição ao
calor.
Foi observada elevação na resistência a tração, rasgo, módulo de elasticidade aparente
e tenacidade após exposição ao calor. A energia necessária para fratura dos corpos de prova
ponderada pela área útil de fibras na secção de fratura foi maior nos corpos de prova expostos
ao calor. As análises em FT-IR mostraram a ocorrência de reestruturações importantes nas
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ligações de hidrogênio, em especial aquelas associadas ao carbono seis na molécula de
celulose, e formação de ligações e interações fracas. A reestruturação das ligações de
hidrogênio no carbono seis pode provocar o surgimento de interações interplanares, a análise
do comprimento das fibras após ensaio de tração mostrou que aquelas expostas ao calor
possuem menor deformação plástica indicando menor tendência de cisalhamento interplanar,
confirmando a hipótese de maior interação entre os planos cristalinos. A análise em FT-IR
mostrou ainda elevação na cristalinidade após exposição ao calor, que pode contribuir para
elevação na resistência das fibras.
A exposição à radiação ultravioleta em 360 nm provocou alteração na solubilidade de
compostos originalmente solúveis em acetona. Assim como observado na exposição ao calor
o teor de pentoses determinado na análise de pentosanas não foi modificado com a exposição
à radiação ultravioleta.
O grau de polimerização viscosimétrico não sofreu alterações detectáveis com a
exposição à radiação ultravioleta em 360 nm, indicando que a energia da radiação neste
comprimento de onda não é capaz de provocar reações de despolimerização. Entretanto a
análise em ultravioleta do material lixiviável em água mostrou elevação no teor de
substâncias dotadas de grupamentos carbonilicos e carboxílicos mostrando que ocorreram
reações de oxidação nos constituintes da polpa de celulose. A presença de metais de transição
é importante em mecanismos onde ocorre a geração de radicais livres, contudo a polpa
utilizada apresentou teores não detectáveis por absorção atômica, indicando que reações de
oxidação em comprimentos de onda na região de 360 nm podem provocar oxidação nos
carboidratos sem comprometer o grau de polimerização.
A exposição à radiação ultravioleta provocou redução na estabilidade térmica da polpa
em atmosfera contendo O2. Esta redução pode ser associada ao surgimento de estruturas
oxidadas, que são mais suscetíveis a ataques eletrofilicos facilitando as reações de oxidação.
Em comparação a exposição ao calor observou-se maior redução na estabilidade térmica com
a exposição à ultravioleta em mesmos tempos de exposição.
Mesmo apresentando teores de metais de transição não detectáveis por absorção
atômica, após exposição à radiação ultravioleta as amostras apresentaram amarelecimento e
significativa redução na alvura, indicando que apesar de não possuir energia suficiente para
provocar despolimerização a radiação ultravioleta em 360 nm é capaz de oxidar os
constituintes da polpa de celulose com a formação de cromóforos. Como conseqüência do
amarelecimento e maior absorção de energia na região visível do espectro houve também
elevação na opacidade em função do tempo de exposição.
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Em comparação a exposição ao calor observou-se que a exposição à ultravioleta
provoca maior redução na alvura enquanto a exposição ao calor maior amarelecimento em
mesmo tempo de exposição. Foram observadas maiores absorbâncias na análise em
ultravioleta na região relativa a carbonilas no material lixiviado das amostras exposta ao calor
enquanto as amostras expostas à ultravioleta apresentaram maiores absorbâncias na região
relativa a carboxilas indicando que estados de oxidação mais avançados (carboxilas)
provocam maior reflexo sobre a alvura enquanto estados intermediários (carbonílas)
manisfestam maiores efeitos sobre o amarelecimento.
A resistência a tração, módulo de elasticidade aparente e tenacidade foram reduzidos
com a exposição à radiação ultravioleta. A análise em FT-IR mostrou alterações nas ligações
de hidrogênio com potencial para provocar redução na interação entre as fibras e com isso
redução em propriedades físicas específicas (tração, módulo de elasticidade e tenacidade). A
exposição por 24h ocasionou a elevação na resistência ao rasgo e no tensile zero span, a
análise em FT-IR mostrou que neste tempo de exposição ocorreu elevação na cristalinidade
indicando que a exposição por 24h à ultravioleta em 360 nm elevou a resistência intrínseca
das fibras, entretanto reduziu a interação interfibras e com isso a resistência a tração.
A polpa tratada com MgSO4.7H2O apresentou melhores resultadas de GPV após
exposição ao calor e maior resistência mecânica após exposição à radiação ultravioleta em
comparação a amostra sem tratamento. Entretanto alvura, amarelecimento e resistência
mecânica apresentaram piores resultados com o tratamento com

MgSO4.7H2O após

exposição ao calor. Estas observações foram inesperadas e necessitam de uma investigação
mais profunda para que sejam encontradas as causas.
O tratamento da polpa de celulose com xilanase apresentou melhores resultados de
GPV, alvura, amarelecimento e resistência mecânica, comparado a polpa sem tratamento, após
exposição tanto ao calor quanto a radiação ultravioleta. A estabilidade térmica em atmosfera
de N2 da amostra não foi alterada com o tratamento, contudo a estabilidade em atmosfera
contendo O2 foi reduzida. Os melhores resultados encontrados para as propriedades ópticas
podem ser explicados pela ação hidrolítica da xilanase nos complexos lignina-carboidrato e
grupamentos de Hexas. A maior preservação dos carboidratos (GPV) é decorrente a
eliminação prévia de estruturas que potencializariam reações hidroliticas. A elevação na
resistência mecânica apresenta-se como um fato novo e pode inicialmente ser explicado pela
possibilidade de elevação na interação interfibras causada por escamações na parede da fibra
já relatadas na literatura decorrente das reações da xilanase com as xilanas na superfície da
fibra.
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Anexo-3
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Anexo-4

Fonte: Marechal e Chanzy (2000)
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Anexo-5

123

Anexo-6

Fonte: ASTM D 1795-96 (Reapproved 2001)
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Anexo-7

Fonte: GERLLERSTEDT et al. (2003)
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Anexo-8
Ac = bc = 1,038 x10 −9 x5,93x10 −10 = 6,16 x10 −19 m 2

Nc =

af
Ac

=

4,6 x10 −8
= 7,48 x1010
−19
6,16 x10

Equação 28
Equação 29

E fibra = 4 xN c x3,3 x10 −20 = 9,87 x10 −9

Equação 30

Etotal = E fibra xN f = 9,87 x10 −9 x1,06 x103 = 1,04 x10 −5

Equação 31

EMauf =

Etotal 1,04 x10 −5
=
= 0, 214 J / m 2
−5
Auf
4,86 x10

Equação 32

b – Aresta b (5,93x1010
m)
c – Aresta c (1,038x1010
m)
Nc – Número de cristais
af – Área da fibra
(4,6x10-8m2)
Ac – Área da superfície
externa do cristal
(6,16x10-19m2)
4 – Ligações por cristal
Efibra – Energia por fibra
(J)
Nf – Número de fibras
Etotal – Energia total (J)
AAuf – Área útil de fibras
(m2)
EMauf – Energia por área
útil de fibras
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