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RESUMO 

 A preocupação mundial da sociedade moderna em diminuir o impacto ambiental e 

encontrar soluções para o esgotamento de recursos naturais não renováveis vem incentivando 

a pesquisa e desenvolvimento de materiais sustentáveis. As fibras naturais inserem-se nesse 

contexto como uma alternativa para a fabricação de produtos industriais utilizando matrizes 

poliméricas. Objetivou-se caracterizar fibras e polpas refinadas e sem refino da espécie de 

bambu Bambusa vulgaris schrad, por meio do processo kraft de polpação industrial, bem 

como caracterizar e avaliar a eficiência das modificações químicas, realizadas nas polpas 

refinadas dessa espécie de bambu para serem utilizadas como agentes de reforço em matrizes 

poliméricas. A fibra natural foi obtida através do processo de maceração de cavacos retirados 

dos colmos de bambu. A seguir os cavacos foram submetidos aos processos de moagem e 

classificação glanulométrica para serem devidamente analisados. A fibra foi transformada em 

polpa através do processo de polpação kraft e submetida ao sistema de refino em escala 

industrial. Após o refino, agora em escala laboratorial, a amostra foi submetida aos processos 

químicos de mercerização, extração em solventes orgânicos e esterificação, dando origem a 

mais três amostras refinadas. A fibra e a polpa sem refino constituíram-se também em mais 

duas amostras. Todas essas seis amostras de Bambusa vulgaris schrad foram analisadas e 

caracterizadas utilizando as metodologias preconizadas pela American Society for Testing and 

Materials, ASTM e pela Technical Association of the Pulp and Paper Industry, TAPPI. 

Anatomicamente, fibra e polpa refinada sem tratamentos químicos também foram 

caracterizadas de acordo com a International Association of Wood Anatomists, IAWA. A 

fibra natural foi classificada como longa, fina, espessa, baixo grau de colapso, lúmen 

pequeno, fortes e rígidas. A polpa refinada sem tratamentos químicos se apresentou com as 

mesmas características, porém pouco mais flexíveis. A polpa refinada se mostrou mais 

adequada para ser utilizada como agente de reforço em detrimento da polpa sem refino e fibra 

natural. Dentre as polpas refinadas, a mercerizada foi a que se mostrou mais estável 

termicamente e com maior índice de cristalinidade.  A amostra esterificada exibiu os menores 

teores de umidade, cera, extrativos e lignina, além de ter apresentado os maiores teores de 

alfa-celulose e nitrogênio. Após a mercerização, a polpa que foi tratada com solventes 

orgânicos apresentou uma queda no índice de cristalinidade e uma boa estabilidade térmica. 

Os resultados mostraram que a polpa de bambu esterificada, após tratamentos e modificações 

químicas, apresentou-se mais pura e hidrofóbica, portanto, mais adequada para utilização 

como agente de reforço em matrizes poliméricas. 



ix 

 

 

Palavras-chave: Agentes de reforço; Fibras naturais de bambu; Matrizes poliméricas; 

Modificações químicas; Refino e polpação. 

 



x 

 

ABSTRACT 

The worldwide concern of modern society to reduce environmental impact and find 

solutions to the depletion of non-renewable natural resources has been encouraging the 

research and development of sustainable materials. Natural fibers are inserted into this context 

as an alternative for the manufacture of industrial products using polymer matrices. This study 

aimed to characterize fibers and refined and unrefined pulps of the Bambusa vulgaris Schrad 

species, through the kraft process of industrial pulping, as well as to characterize and evaluate 

the efficiency of chemical modifications carried out in the refined pulp of this species to be 

used as reinforcement fillers in polymer matrices. The natural fiber was obtained through the 

process of maceration of chips removed from the stalks of bamboo. Then, the chips were 

subjected to the processes of grinding and size separation to be properly analyzed. The fiber 

was transformed into pulp through the process of kraft pulping and subjected to the refining 

system on an industrial scale. After refining, now in laboratory scale, the sample was 

subjected to chemical processes of mercerization, organic solvent extractions and 

esterification, which lead to more three refined samples. The fiber and the unrefined pulp also 

consisted in two other samples. All these six samples of Bambusa vulgaris Schrad were 

analyzed and characterized using the methods recommended by the American Society for 

Testing and Materials, ASTM and the Technical Association of the Pulp and Paper Industry, 

TAPPI. Anatomically, fiber and refined pulp were also characterized according to the 

International Association of Wood anatomists. The natural fiber was classified as long, thin, 

thick, low degree of collapse, lúmenn small, strong and rigid. The refined pulp without 

chemical tratments is presented with the same characteristics, but little more flexible.The 

refined pulp was more suitable to be used as a reinforcing agent instead of the unrefined pulp 

and natural fiber. Among the pulps refined, the mercerized was the most thermally stable and 

with the highest crystallinity index. The esterified sample showed the lowest content of 

moisture, wax, lignin and extractives, and also presented the highest levels of alpha-cellulose 

and nitrogen. After mercerization, the pulp which was treated with organic solvents showed a 

decrease in the crystallinity index, an excellent C / N ratio and good thermal stability. The 

results showed that the esterified bamboo pulp was purer and hydrophobic after treatment and 

chemical changes, and therefore more suitable for use as reinforcing agent in polymer 

matrices. 

Keywords: agents of reinforcement; natural bamboo fibers, polymer matrices, chemical 

modification, refining and pulping. 
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO 

 Nos dias de hoje existe uma propensão mundial em busca de recursos naturais que 

venham a beneficiar a humanidade, não somente na criação de novos produtos, mas também 

na perspectiva da criação de postos de trabalho e geração de renda através do 

desenvolvimento de novas tecnologias. 

 O Brasil não foge deste princípio. Portanto, o atual interesse na fabricação de 

produtos para fins industriais utilizando fibras naturais, sejam elas de origem vegetal, mineral 

ou animal, deve-se principalmente, a sua crescente preocupação com a preservação do meio 

ambiente e socialização. Há um grande interesse na busca por fibras naturais que possam 

substituir adequadamente as fibras sintéticas como, por exemplo, a fibra de vidro 

(RODRIGUES, 2007) 

 Neste contexto, a utilização de fibras vegetais como materiais é muito antiga, sendo 

utilizada na sua forma primitiva na produção manual de utensílios variados desde 3.000 A.C 

(LIMA JUNIOR, 2007). D’almeida et al., (2006) comenta que o emprego de fibras 

lignocelulósicas em compósitos remonta à antigüidade, conforme pode-se ver em diversas 

passagens de textos antigos, incluindo a Bíblia. De acordo com os autores, há no Livro do 

Êxodus uma passagem que diz “não dêem a eles palha para seus tijolos, façam-nos 

procurarem sua própria palha”. A palha, que os egípcios negavam aos hebreus, era usada 

naquela época, como ainda hoje, para reforçar tijolos de barro. 

 O uso de fibras lignocelulósicas como material de engenharia, entretanto, foi sendo 

reduzido com o passar dos tempos devido ao desenvolvimento de novos materiais. Em 

meados do século XX, até as aplicações tradicionais ainda remanescentes, tais como 

cordoalhas e diversos fios têxteis, foram bastante reduzidos devido ao início da produção 

industrial em larga escala de fibras poliméricas de aramida, carbono e vidro, advindas de 

fontes não renováveis. 

Nas últimas duas décadas, com o aumento das pressões da sociedade para um uso 

mais racional dos recursos naturais, as fibras lignocelulósicas voltaram a ser uma opção para 

diversas aplicações, pois além de ser um recurso natural renovável e biodegradável, são 

neutras em relação à emissão de CO2 (MOHANTY et al., 2002). 

 Outros aspectos relevantes em relação a essas fibras incluem um custo relativamente 

baixo, quando comparadas com as fibras sintéticas, e o fato de causarem menor desgaste nos 

equipamentos durante seu processamento e fabricação de produtos industriais. Além disso, as 

culturas de fibras lignocelulósicas são responsáveis pelo sustento de um grande número de 
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pessoas em inúmeros países, notadamente nos países do terceiro mundo (D’ALMEIDA et al., 

2006). Desta forma, comentam os autores, incentivar o emprego de fibras lignocelulósicas 

pode contribuir para a fixação do homem no campo, diminuindo o fluxo migratório para as 

periferias das grandes cidades contribuindo de modo relevante para a economia de diversas 

regiões do país.  

 Segundo a ABIMCI (2005), a indústria brasileira de madeira processada 

mecanicamente atravessa uma crise no suprimento de madeira sem precedentes, a que tende a 

se agravar mais nos próximos anos, reflexo chamado “apagão florestal”. A expansão da área 

florestal não está acompanhando o ritmo do crescimento da demanda. A procura pela madeira 

em tora é superior às capacidades de produção sustentadas dos reflorestamentos existentes no 

País. Para 2020 é esperado um déficit de um pouco mais de 27 milhões de m3, considerando 

somente toras de pinus. Segundo o Grupo de Trabalho “Madeira e Móveis” (2001) do MDIC, 

para suprir todos os segmentos industriais são cortados cerca de 450 mil ha/ano de pinus e 

eucalipto e a área reflorestada anulamente tem sido de 150 mil ha, ocasionando, portanto, um 

déficit de 300 mil ha/ano. De acordo com ZHOU (2000), nos últimos 50 anos, o ritmo de 

devastação de florestas foi de 24,9 milhões de ha/ano, ou o equivalente a 47, 41 ha/ minuto. 

Ao persistir esta tendência, a exaustão dos estoques de madeira logo será uma realidade. 

Diante deste fato proeminente, qual será o destino das indústrias que utilizam a madeira como 

matéria prima? Qual será o destino das pessoas que sobrevivem desta fonte de renda? Qual 

será o material substituito das madeiras, se realmente este colapso florestal acontecer? 

 Neste sentido, o bambu surge então, como matéria-prima industrial com grande 

potencial de substituir, em algumas aplicações, a madeira, resultando assim, no alívio da 

pressão sobre as florestas, uma vez que não há nenhuma outra espécie florestal que possa 

competir em tempo de crescimento e aproveitamento por área, conforme preconiza Jaramillo 

(1992). 

 Segundo Beraldo & Azzini (2004), no Brasil, o bambu, apesar de suas amplas 

possibilidades de utilização como material fibroso, é pouco utilizado em comparação às 

espécies arbóreas ou madeiras, que representam a quase totalidade da matéria-prima fibrosa 

empregada nas mais variadas utilizações, desde a simples queima para gerar energia até a 

produção industrial de celulose e papel. O baixo nível de utilização do bambu, sem dúvida 

alguma está associado à falta de conhecimentos científicos e tecnológicos especificamente 

desenvolvidos, além da falta de uma maior necessidade econômica. Durante o estudo do 

emprego das fibras vegetais como reforço para confecção de produtos visando aplicações 

industriais, verificou-se a existência de raríssimos trabalhos utilizando fibras de bambu e 
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nenhum utilizando polpas celulósicas de bambu, a exceção da utilização desta fibra vegetal 

em compostos cimentícios. Isso mostra a necessidade de novos experimentos que utilizem 

este tipo de reforço, o qual tem sido prejudicado pelas idéias errôneas que as pessoas fazem 

do mesmo, associando-o a obras temporárias e, sobretudo, a miséria. Estes fatores têm 

prejudicado e diminuído o interesse científico e tecnológico pelo uso do bambu. 

 O interesse pelo bambu torna-se ainda maior quando se observa que essas gramíneas 

exigem pouco investimento de capital, sendo intensivas em mão de obra e de fácil 

aprendizagem. No Brasil existe um número muito reduzido de cientistas, empresas e ONGs 

desenvolvendo pesquisas e trabalhos sobre este tema. Apenas 12% dos grupos de pesquisa em 

engenharia trabalham com fibras naturais, segundo Silva et.al., (2009). 

Na busca por novas matérias-primas renováveis e alternativas, o Brasil apresenta a 

maior diversidade e o mais alto índice de florestas endêmicas de bambu em toda a América 

Latina: Segundo Londoño (1999), São 137 espécies, representando 32% das espécies das 

América Latina e 17 gêneros diferentes.  

Segundo Ghavami (1992), estudos sobre as propriedades do bambu provaram que ele 

é melhor do que materiais como aço, madeira e concreto, quando fazemos uma relação entre a 

resistência à tração e a massa específica. 

 A Engenharia de Materiais se enquadra neste contexto como a grande responsável 

por pesquisar novos materiais cujas propriedades atendam as expectativas da demanda 

tecnológica, visando a diminuição do impacto sobre o meio ambiente. Sendo assim, cabe aos 

profissionais da Engenharia apresentar e propor novas pesquisas de inovação tecnológica a 

fim de ampliar as opções de insumo materiais em função do desenvolvimento sustentável. 

 Neste sentido, há que se ressaltar a importância de se conhecer as propriedades 

físicas, químicas, mecânicas e anatômicas dos bambus, que podem vir a compor interessante 

repertório na confecção de compósitos poliméricos sendo utilizados como agente de reforço 

nas mais variadas aplicações industriais. 

Levando esses fatores em consideração, o presente trabalho visou caracterizar fibras 

e polpas lignocelulósicas de bambu modificadas e não modificadas quimicamente, 

objetivando sua posterior utilização em matrizes poliméricas para aplicações industriais. 
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CAPÍTULO II - OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 Este trabalho teve como principal objetivo caracterizar fibra e polpas celulósicas 

submetida ao processo kraft de polpação, refinada e sem refino de bambu (Bambusa vulgaris 

schrad), bem como modificar quimicamente a estrutura da polpa refinada. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Promover o tratamento quimico da estrutura da polpa celulósica refinada de bambu, 

através do processo de mercerização. 

2) Modificar quimicamente a estrutura da polpa celulósica refinada de bambu, através 

do processo de esterificação.  

3) Caracterizar fisicamente o colmo do bambu. 

4) Caracterizar anatomicamente fibras e polpas refinadas, através das técnicas de 

maceração e microscopia óptica (MO). 

5) Caracterizar físico-quimicamente fibras e polpas refinadas/sem refino, antes e após 

tratamentos e modificações promovidas. 

6) Caracterizar fibras e polpas refinada/sem refino, antes e após modificações 

promovidas, utilizando técnicas de Microscopia Eletrônica de Varredura, Espectroscopia na 

Região do Infravermelho, Análises Térmicas, Espectroscopia Dispersiva de Energia de Raios-

X e Análise Elementar. 
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CAPÍTULO III - REVISÃO DE LITERATURA 

 Neste capítulo descreveram-se conceitos relevantes encontrados na literatura com 

relação às fibras lignocelulósicas e seus constituintes.  

 As principais características e propriedades destas fibras, bem como das polpas 

celulósicas oriundas das mesmas, igualmente foram abordadas. Os métodos e modificações de 

superfície em fibras vegetais e também as interações interfaciais fibras/matriz, do mesmo 

modo foram expostos neste capítulo, que também descreveu sucintamente os principais 

conceitos sobre matrizes poliméricas. 

3.1 FIBRAS: DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 O termo fibra traduzida do latim é cada uma das estruturas alongadas que, dispostas 

em feixes, constituem tecidos animais e vegetais ou certas substâncias minerais (FERREIRA, 

1986) 

 As fibras naturais são divididas nos grupos, vegetais e minerais. Fibras são todas as 

células esclerenquimatosas de forma tipicamente prosenquimatosa, isto é, de comprimento 

igual a muitas vezes a largura, de acordo com Souza et al., (2005). 

 Segundo a ASTM (American Society for Testing and Materials), fibras são todos os 

materiais que apresentam comprimento pelo menos 100 vezes maior que o diâmetro. Neste 

sentido, Pebly (1998) define fibras como sendo uma unidade material caracterizada por ter um 

comprimento pelo menos 100 vezes o seu diâmetro ou largura, com exceção da fibra de vidro 

não cristalina. 

 Savastano Junior (2000) comenta que as fibras são feixes de células individuais que 

são compostas por microfibrilas, ricas em celulose. Já Fagury (2005), define fibras como 

sendo estruturas alongadas de secção transversal vazada e arredondadas, as quais são 

distribuídas por todo o vegetal.  

 Young (1997) agrupa as fibras vegetais em cinco tipos, dependendo da parte e do 

tipo de vegetal da qual foi retirada, podendo ser classificadas em: fibras de gramínea, fibras de 

folhas, fibras de caule, fibras de sementes e frutos e fibras de madeiras. 

 Potter (1967) classifica as fibras naturais em vegetais (compostas basicamente por 

celulose), animais (originárias dos pêlos ou da secreção animal, são compostas por proteínas) 

e minerais (retiradas de certos tipos de rocha).  
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 Dentre as várias formas distintas de se classificar as fibras, a apresentada por 

Mohanty et al., (2005) é uma das mais comumente utilizadas, e por isso adotada neste 

trabalho. A figura 3.1 mostra a classificação 

 

Figura 3.1: Classificação das fibras (Mohanty et al., 2005) 

3.2 FIBRAS LIGNOCELULÓSICAS: ESTRUTURA E CARACTERIZAÇÃO 

 Os materiais lignocelulósicos são constituídos basicamente pelos compostos 

estruturais ou celulares (celulose, lignina, poliose) e constituintes menores. Estes incluem 

compostos orgânicos também chamados de extraíveis (ésteres, alcoóis, esteróides e outros) e 

inorgânicos ou compostos minerais (sulfatos, oxalatos, carbonatos e silicatos de cálcio, 

potássio e magnésio, principalmente). As proporções entre os constituintes dependem do 

material (LEWIN & GOLDSTEIN, 1991). 

 A parede celular dos materiais lignocelulósicos é formada por arranjos concêntricos 

divididos em camadas com diferente composição química e orientação dos elementos 

estruturais. Estas camadas recebem o nome de lamela média (LM), parede primária (PP) e 

parede secundária (PS) que, por sua vez, é subdividida em três camadas, S1, S2 e S3 (Fengel & 

Wegener, 1989). A figura 3.2 mostra a estrutura em camadas da parede de uma fibra vegetal, 

enquanto a figura 3.3 apresenta com mais detalhes a estrutura de uma fibra vegetal com seus 

principais constituintes químicos e organização de suas microfibrilas. 

 O ângulo de deposição das microfibrilas é mostrado pelas linhas oblíquas na parede 

primária e camada S1 (externa), S2 (central) e S3 (interna) na parede secundária. 
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 A lamela média é uma camada fina (0,2 a 1 µm) de caráter amorfo que une as células 

entre si para formar o tecido e possui grandes quantidades de lignina e pectina (FENGEL & 

WEGENER, 1989).  

 A PP (< 0,1 µm) é a camada depositada durante o aparecimento da célula, onde as 

fibrilas de celulose encontram-se bastante afastadas, formando uma rede de malha pouco 

apertada e organizada. Além da celulose, as polioses (hemiceluloses), as pectinas e as 

proteínas também estão presentes na PP, envolvidas pela lignina (SJOSTROM, 1992). 

 
Figura 3.2: Diagrama da estrutura em camadas da parede de uma fibra vegetal. (Souza, 2002) 

 
Figura 3.3: Estrutura de uma fibra vegetal. A imagem de MEV se refere a fibra 

de eucalipto (Silva, 2009) 
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As microfibrilas são compostas por micelas as quais são cristais de moléculas de 

celulose na ordem de Angstrons, ordenadas paralelamente em diferentes estruturas 

alotrópicas.  

A PS é uma camada espessa depositada na parede primária. A porcentagem de 

celulose na PS está em torno de 90% ou mais, resultando em um arranjo denso e paralelo de 

fibrilas em um arranjo helicoidal. O ângulo de orientação das fibrilas relativamente ao eixo 

longitudinal é maior na camada S2 (10° a 30°), permitindo a formação de uma rede de malha 

fina e muito resistente. Além disso, o ato de ocupar entre 70 – 80% da parede total faz com 

que a camada S2 seja a que mais contribui para as características da fibra. A camada S1 (0,1 – 

0,2 µm) é mais lignificada, apresentando maior resistência ao ataque de fungos 

(BARRICHELO & BRITTO, 1984; SOUZA, 2002). 

 A camada S2 forma a porção principal da célula com espessura variando entre 1 a 9 

µm. Finalmente, a camada S3 (0,1 µm) possui uma maior quantidade de constituinte não 

estrutural, conferindo a essa uma aparência mais lisa (FENGEL & WEGENER, 1989). 

O lúmen, uma região oca no interior das fibras, é o local onde se acumula 

substâncias, tais como o amido, gorduras e ceras. Segundo D’almeida (1988), esta é a camada 

mais interna da fibra e é composta por fragmentos do protoplasma celular. Savastano Júnior 

(2000) comenta que os lúmens em conjunto com as lacunas são responsáveis pela grande 

incidência de poros permeáveis nas fibras, o que acarreta uma elevada absorção de água. 

3.3 FIBRAS LIGNOCELULÓSICAS: CONSTITUIÇÃO QUÍMICA 

3.3.1 Celulose 

A celulose é o principal constituinte dos organismos vegetais, embora seja 

encontrada também em alguns organismos do reino animal, sendo o composto orgânico mais 

abundante e disponível na biosfera e o principal componente da parede celular dos vegetais 

(SIQUEIRA, 2007). Representando aproximadamente 1,5 x 1012 toneladas da produção anual 

da biomassa a celulose é considerada uma fonte quase inesgotável para o aumento da 

demanda por produtos ambientalmente corretos e biocompatíveis (GURGEL et al., 2008) 

Do ponto de vista bioquímco, a celulose é um homopolissacarídeo gerado por 

molécula de β-D-glucopiranose que estão covalentemente ligadas através de funções acetais 

entre o grupo hidroxila equatorial do átomo de carbono quatro (C4) e o átomo de carbono um 

(C1) formando ligações glucosídicas do tipo β-1(1-4) (KLEMM et al., 2005). A configuração 

beta (β) refere-se à posição do grupo OH (ou grupo de ligação oxigênio) no carbono 
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anomérico. Quando o grupo está do lado oposto da cadeia do anel hemiacetal (C1-O-C4), o 

açúcar é chamado beta (β) e, quando o grupo está do mesmo lado, é chamado alfa (α). Essa 

configuração beta permite que a celulose forme cadeias lineares e longas. Em cada unidade de 

glicose, os carbonos localizados nas posições 2 e 3, ligados as hidroxilas, correspondem a 

alcoóis secundários e o carbono 6 a um álcool primário. As reações químicas com os grupos 

hidroxila são úteis, pois introduzem novos grupos funcionais no polímero.  

 Como resultado a celulose é um biopolímero extenso de cadeia linear com um grande 

número de grupos hidroxila, três por unidade de anidroglucose presentes na conformação 

termodinamicamente preferida 4C1. Para acomodar os ângulos de ligação das pontes de 

oxigênio dos acetais todo segundo anel de anidroglucose é girado de 180° no plano. Desta 

maneira, duas unidades estruturais adjacentes de anidroglucose definem o termo celobiose, já 

definido anteriormente. A figura 3.4 apresenta a estrutura molecular da celulose. 

 
Figura 3.4: Estrutura da celulose formada a partir da β-D-glicopiranose, destacando a unidade  repetitiva básica 

(celobiose) e os terminais redutor e não redutor (baseado em KONTTURI, 2005) 

A cadeia de celulose consiste de terminações de unidades D-glucose que são 

diferentes quanto à reatividade. Uma das extremidades consiste de um grupo alcoólico C4-OH 

original (terminação não redutora). A outra terminação é finalizada com um grupo C1-OH 

original que se encontra em equilíbrio com a estrutura de aldeído (terminação redutora). 

Os grupos hidroxila das unidades de β-1,4 glucano da celulose estão situados nas 

posições C2 e C3 cujos grupos são secundários e no C6 cujo grupo é primário. O grupo 

hidroximetileno (-CH2OH) lateral está disposto em uma configuração trans-gauche relativo às 

ligações O5-C5 e C4-C5 (KLEMM et al., 2005). Como resultado da estrutura supramolecular 

da celulose, o estado sólido é representado por áreas de alta ordem cristalina e baixa ordem 

amorfa, que será bastante influenciada pelas ligações de hidrogênio presentes em suas 

estruturas, sendo estas inter ou intramoleculares, como mostrado na figura 3.5. Ainda neste 

sentido, a estrutura molecular confere á celulose propriedades características como: 

hidrofilicidade, quiralidade e ampla variedade química iniciada pela alta reatividade dos 
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grupos hidroxila. Estes grupos são as bases para extensas redes de ligações de hidrogênio 

conferindo a celulose estruturas fibrosas parcialmente cristalinas e diferentes morfologias. 

 Estudos obtidos na área de espectroscopia no infravermelho, ressonância magnética 

nuclear e difratometria de raios-X verificaram que a molécula de celulose tem uma forte 

tendência a formar ligações de hidrogênio (SJOSTROM, 1981). Dos principais tipos de 

ligações intramoleculares (entre unidades de glicose da mesma molécula) podem ocorrer: o 

primeiro entre o próton C3-OH e o átomo de oxigênio (O5) do anel da glicose adjacente, e o 

segundo entre o C2-OH e o oxigênio do carbono C6 do resíduo de glicose vizinho. Segundo 

Meshitsuka & Isogai (1996), estas ligações são, em parte, responsáveis pela forte e rígida 

natureza da molécula da celulose na estrutura das fibras vegetais. 

 Segundo Brum (2007), o principal tipo de ligação de hidrogênio intermolecular 

(entre moléculas de glicose adjacentes) ocorre entre o C6-OH e o oxigênio do C3, ao longo da 

cadeia de celulose, fazendo com que as moléculas se alinhem, formando as microfibrilas, as 

quais formam as fibrilas, que se ordenam para formar as paredes celulares (figura 3.5) 

 

Figura 3.5: Representações das ligações de hidrogênio na estrutura cristalina da celulose. A) ligações de 
hidrogênio intermoleculares e B) ligações de hidrogênio intramoleculares. Almeida (2009) 

 A celulose é um polímero que exibe um polimorfismo considerável, apresentando 

várias formas polimórficas comumente conhecidas como celulose I, II, III e IV (GURGEL et 

al., 2008; ALMEIDA, 2009; SOUZA, 2002). Dentre as formas polimórficas da celulose a 

única encontrada na natureza é a celulose I (celulose nativa). 

 Numa primeira aproximação, a estrutura do cristal da celulose (celulose I) 

determinada por difração de raios- X pode ser descrita por uma unidade de cela monoclínica, 

o qual contém duas cadeias de celulose em orientação paralela com duas torções no eixo. Em 

1980, a espectroscopia RMN 13C CP/MAS foi usada na descoberta de que a celulose natural 

apresenta duas modificações diferentes para a forma cristalina I (Iα e Iβ), as quais podem ser 
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encontradas ao longo uma da outra; a razão Iα/Iβ depende da origem da celulose. As 

investigações com difração de micro feixe de elétrons e com difração combinada de raios-X e 

nêutrons revelaram as correspondentes estruturas cristalinas apresentando unidades de celas 

triclínica (Iα) e monoclínica (Iβ) (SILVA FILHO, 2008) 

 Deixando de lado a forma menos estável termodinamicamente, a do tipo I, a celulose 

pode ocorrer ainda em outras estruturas cristalinas (celulose II, III e IV), das quais a celulose 

II é a estrutura mais estável e de maior relevância técnica. A celulose II pode ser formada a 

partir do tratamento da celulose I com hidróxido de sódio aquoso (mercerização) ou pela 

dissolução da celulose e subseqüente precipitação/regeneração, como é feito para a formação 

de filmes de fibras. Segundo Gurgel et al., (2008) a estabilidade dimensional da celulose II 

sobre a celulose I é devido a uma extensa rede de ligações de hidrogênio. Ainda segundo o 

autor, as ligações de hidrogênio intermoleculares podem ser classificadas em ligações 

intraplanos e interplanos o que contribui mais significativamente para a estabilidade da 

celulose II sobre a celulose I. 

 Segundo Kontturi (2005), a principal diferença entre a celulose I e a II está no tipo de 

ligação de hidrogênio dominante entre as duas. Ambas as formas de celulose possuem 

ligações intramoleculares de hidrogênio do tipo O5---O3-H, que são responsáveis pela forma 

rígida e linear da cadeia. Para a celulose I a ligação de hidrogênio intermolecular se faz 

através de 06-H---O3, enquanto que para a celulose II a ligação se faz através de O6-H---O2. 

Outra diferença mencionada pelo autor é a configuração antiparalela que ocorre na celulose II, 

enquanto a celulose I apresenta a configuração paralela. Veja a figura 3.6 

 
Figura 3.6: Distinção supramolecular da (a) celulose I (nativo) e (b) celulose II (re-cristalizado). Os átomos de 

hidrogênio não são indicados. A ligação de hidrogênio intramolecular principal é a de O3-H --- O5 para ambos os 
polimorfos. A celulose I tem uma ligação intermolecular  O6-H --- O3 e a celulose II tem uma ligação 

intermolecular  O6-H --- posição O2. (Baseado em Kontturi, 2005). 
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3.3.2 Lignina 

 É um composto ainda não totalmente conhecido quimicamente, amorfo e hidrofóbico 

por natureza. A lignina, depois da celulose, é a macromolécula orgânica mais abundante 

dentre os materiais lignocelulósicos. É uma substância que vai sendo incorporada durante o 

crescimento do vegetal, sendo composta basicamente de unidades fenilpropano que formam 

uma macromolécula tridimensional e amorfa. A lignina representa de 20 a 30% da massa total 

do material lignocelulósico. A lignina está incorporada como último componente das paredes 

celulares aumentando a rigidez e interpenetrando-se às fibrilas. Apesar de ser uma estrutura 

hidrofóbica, permite o transporte de água, nutrientes e sais minerais para as diferentes regiões 

das plantas e impede a penetração de microorganismos e enzimas destrutivas dentro das 

células vegetais (SIQUEIRA, 2008). 

 As ligninas são substâncias de estrutura complexas, macromoléculas tridimensionais 

fenilpropanóidicas formadas pela polimerização dos alcoóis p-cumarílico, coniferílico e 

sinapílico (BRUM, 2007). A proporção destes três compostos resulta em diferentes tipos de 

ligninas, as formadas pela combinação dos alcoóis coniferílico e p-cumarílico apresentam 

estruturas mais complexas do que as formadas pelos alcoóis coniferílico e sinapílico 

(FENGEL & WEGENER, 1989). Sua estrutura é bastante heterogênea e consiste em uma 

rede de anéis aromáticos unidos, principalmente por ligações alquil-quil-éter, formando um 

arranjo amorfo com grandes quantidades de ligações cruzadas entre os anéis aromáticos 

(ARGYROPOULOS & MENACHEM, 1997) (figura 3.7) 

 
Figura 3.7: Principais ligações presentes na macromolécula de lignina (Fengel & Wegener, 1989) 
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 De acordo com D’almeida (1981), a lignina está sempre associada com a 

hemicelulose através de misturas físicas e também de ligações químicas. Os principais grupos 

funcionais encontrados na lignina são os grupos alcoxilas, hidroxilas, carbonilas, carboxílicos 

e insaturações. As ligninas não são hidrolisáveis em ácidos, porém solúveis em soluções 

alcalinas (BLEDZKI & GASSAN, 1999). 

3.3.3 Hemicelulose 

 A hemicelulose é um polissacarídeo com massa molar variando de 25.000 a 35.000 

formado pela polimerização de vários açúcares, incluindo glucose, xilose, galactose, 

arabinose e manose. Apresenta grau de polimerização de cerca de 50-300, não cristalino, e 

que forma a matriz que engloba as microfibrilas de celulose. É hidrofílica, facilmente 

hidrolisada em ácidos e, assim como a lignina, é solúvel em soluções alcalinas (BLEDZKI & 

GASSAN, 1999). Segundo Fengel & Wegener (1989), a hemicelulose é o componente 

responsável pela biodegradação, absorção de umidade e degradação térmica das fibras 

vegetais. Pesquisas realizadas por Ferran et al., (2006) demonstram que a hemicelulose 

normalmente atua como um elemento de ligação entre a celulose e a lignina, não estando 

diretamente correlacionada à resistência e dureza das fibras vegetais. 

 Segundo Browing (1963) as hemiceluloses, diferentemente da celulose, é formada 

por cadeias moleculares curtas e ramificada, dando origem somente a arranjos amorfos e, 

portanto, menos resistentes ao ataque de reagentes químicos. 

  Algumas frações de hemiceluloses se tornam parcial ou totalmente solúveis em água 

depois de terem sido extraídas com álcali. Soluções alcalinas de hidróxido de sódio e potássio 

são as mais utilizadas para a extração de hemiceluloses (AZUMA et al., 1985). 

 De acordo com Siqueira (2008), exemplos característicos de hemiceluloses são as 

polioses que representam polissacarídeos formados principalmente por pentoses e hexoses. As 

polioses são comumente divididas em duas classes de substâncias: as pentosanas constituídas 

pela polimerização de pentoses e as hexosanas formadas pela polimerização das hexoses. As 

polioses se encontram depositadas nas paredes das células em um estágio anterior à lignina 

nos tecidos vegetais. De acordo com Siqueira (2008), as polioses são constituídas por quatro 

grupos principais de monossacarídeos, a saber: as pentoses, as hexoses, os ácidos hexurônicos 

e as desoxihexoses. 

 As polioses se diferem da celulose por apresentarem várias unidades de diferentes 

açúcares que formam polímeros de cadeia mais curta e ramificada. A estrutura ramificada das 
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polioses diminui as energias de ligação e também a cristalinidade, tornando-as mais 

facilmente hidrolisáveis que a celulose (SIQUEIRA, 2008).  

3.3.4 Extrativos 

 Os extrativos recebem este nome devido à sua facilidade de serem extraíveis com 

água, solventes orgânicos neutros (toluol, etanol, ciclohexano, dicloremetano, etc), ou 

volatilizados a vapor. São responsáveis por determinadas características das plantas, tais 

como cor, odor, sabor e propriedades abrasivas (BROWNIN, 1963).  

Os extrativos são removidos durante os tratamentos químicos alcalinos. Estes 

compostos podem influenciar negativamente na compatibilidade química entre fibras e matriz 

polimérica, visto que muitos deles são ácidos graxos e compostos fenólicos (TITA et al., 

2002). Segundo Caraschi (1997) e Rabelo (2007) os extrativos compreendem uma grande 

variedade de substâncias químicas, que podem ser extraídas utilizando solventes polares e 

apolares. Estas substâncias são terpenos, óleos voláteis, compostos aromáticos, ácidos graxos, 

ceras, alcoóis de cadeia longa, esteróides, assim como proteínas e cinzas. Segundo Barros 

Filho et al., (2011), os extrativos são componentes acidentais que não fazem parte da estrutura 

química da parede celular. Barros Filho et al., (2011) comenta que as espécies com alto teor 

de extrativos são propensas a estouros no final do ciclo de prensagem, além de interferir na 

cura da resina. 

3.3.5 Graxas e Ceras  

As graxas são definidas como ésteres de ácidos carboxílicos de cadeias longas 

(ácidos graxos) com glicerol, enquanto as ceras são ésteres de ácidos graxos com álcoois de 

alta massa molecular. Graxas e ceras são extraíveis da madeira com solventes orgânicos como 

éter de petróleo, acetona, éter etílico etc. SJÖSTRÖM (1981). Para melhoria na tensão de 

aderência da interface fibra/matriz, estes componentes devem ser eliminados.  

3.3.6 Cinzas 

 Os componentes inorgânicos, geralmente chamados de cinzas, são obtidos após 

combustão da matéria orgânica e representam de 1 a 10% da biomassa. Os inorgânicos na 

madeira são geralmente constituídos pelos íons cálcio, manganês, ferro, magnésio, cobre, 

alumínio, potássio, sódio, etc. e, normalmente, são encontrados na forma de silicatos, 

carbonatos, fosfatos e sulfatos (COSTA et al., 1997). Assim, como os demais constituintes da 
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madeira, o teor de cinzas pode variar com a idade da árvore, posição ao longo do fuste e 

fatores ambientais. O alto teor destes componentes inorgânicos presentes nas fibras também 

prejudica a aderência das mesmas à matriz polimérica reduzindo as propriedades mecânicas 

do compósito formado. 

3.4 FIBRAS LIGNOCELULÓSICAS COMO AGENTE DE REFORÇO 

 O estudo sistemático de fibras com finalidade de reforço de matrizes começou na 

Inglaterra em 1970. No Brasil, a pesquisa pioneira coube ao Centro de Pesquisa s 

Desenvolvimento (Ceped), Camaçarí, Bahia, com início em 1980. 

 Agopyan (1991), em seu abrangente trabalho a respeito do emprego de fibras 

vegetais como reforço de matrizes frágeis, relacionou 19 fibras potencialmente úteis para a 

construção civil. A partir de propriedades mecânicas (resistência a tração, módulo de 

elasticidade e alongamento na ruptura), características físicas, relação entre comprimento e 

diâmetro, possibilidade de cultivo no Brasil, custo e durabilidade no ambiente natural, 

selecionou algumas fibras como as mais adequadas. 

 Dentre os fatores que têm impulsionado o desenvolvimento da área de manufatura de 

compósitos reforçados com fibras lignocelulósicas, pode-se destacar o fato das mesmas 

possuírem grupos funcionais como: hidroxilas, ácidos carboxílicos, ligações éter, ligações 

insaturadas entre carbonos, anéis furfurílicos e fenólicos, ou seja, grupos funcionais 

suscetíveis à reações, que possibilitam estabelecer interações fortes entre a fibra e a matriz, 

nos casos em que a matriz também apresente grupos reativos (HON, 2000). A figura 3.8 

ilustra de forma simplificada os grupos funcionais presentes nos materiais lignocelulósicos. 

 

Figura 3.8: Ilustração simplificada dos grupos funcionais de materiais lignocelulósicos (Hon, 2000) 

 A tabela 3.1 apresenta compilação de características de fibras vegetais que podem vir 

a ser utilizadas como cargas de reforço de matrizes poliméricas termorrígidas, em comparação 

com fibras de polipropileno. Como um produto natural, as características das fibras vegetais 
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apresentam grande variabilidade, com coeficientes de variação freqüentemente maiores que 

40% (SAVASTANO JUNIOR, 2000). 

 Tabela 3.1 - Características físicas e mecânicas das fibras vegetais e polipropileno. 

Propriedades 
M.E.R 
(kg/m3) 

A.M 
(%) 

A.R 
(%) 

R.T  
(MPa) 

M.E  
(GPa) 

Coco 1177 93,8 23,9 a 51,4 95 a 118 2,8 
Sisal 1370 110,0 4,9 a 5,4 347 a 378 15,2 

Malva 1409 182,2 5,2 160 17,4 
pinus elliottii 1220 a 1500 400 Nd 300 a 500 10 a 40 

Bamb. vulgaris 1158 145 3,2 73 a 505 5,1 a 24,6 
Juta nd 214 3,7 a 6,5 230 nd 

Piaçava 1054 34,4 a 108 6 143 5,6 
Banana 1031 407 2,7 384 20 a 51 

Polipropileno 913 - 22,3 a 26,0 250 2,0 

 Fonte: Agopyan; Savastano Jr. (1997), Nolasco et al., (1998) e Swanny (1998). 
OBS.: nd: informação não disponível; M.E.R: massa específica real; A.M: absorção 
máxima; A.R: alongamento na ruptura; R.T: resistência a tração; M.E: módulo de 
elasticidade 

As principais vantagens das fibras vegetais em relação às fibras sintéticas tradicionais 

são: abundância, baixo custo, baixa densidade, boas propriedades específicas, facilidade de 

obtenção e manuseio, atóxicas, baixa abrasão de equipamentos e moldes, absorção de dióxido 

de carbono do meio-ambiente e o aspecto ecológico e renovável. Por outro lado, também 

possuem desvantagens que prejudicam a sua aplicação em muitas situações e ambientes, 

como por exemplo: alta absorção de umidade, alta variação de propriedades, baixa resistência 

a microorganismos e baixa estabilidade térmica (MOHANTY et al., 2000).  

Apesar das propriedades mecânicas das fibras vegetais serem muito inferiores às de 

fibras sintéticas, sua densidade (~1,4 g/cm³) é aproximadamente metade da fibra de vidro, por 

exemplo. Isto faz com que as propriedades específicas das fibras vegetais sejam comparáveis 

às da referida fibra (KHAN et al., 2000). 

 Leão et al., (1998) citam que os compósitos poliméricos reforçados com fibras 

lignocelulósicas, têm larga aplicação em diversos setores industriais como embalagens, 

construção civil, automotiva, etc. Neste sentido, Paiva & Frollini (1999) comentam que os 

compósitos reforçados com fibras naturais muitas vezes oferecem propriedades que são 

melhores ou comparáveis com muitos materiais metálicos tradicionais, devido ao seu baixo 

peso específico e a relação resistência-peso. Tais fatos fazem com que os compósitos tenham 

destaque como uma classe importante de materiais estruturais, podendo ser usados como 

substituinte de metais, para serem aplicados em indústria automotiva, aeroespacial, e outras 

onde o peso é crítico. 



 

17 

 No cenário indiano, Rai & Jha (2004) destacam que aplicações de fibras 

lignocelulósicas em matrizes para compósitos cimentícios e poliméricos estão chamando mais 

atenção para vários materiais finais de baixo custo, pois, além de serem disponíveis em 

abundância, são provenientes de recursos naturais.  

 Rowell et al., (1997) citam que todo material lignocelulósico oriundo de resíduos 

agrícolas pode ser considerado material em potencial para a manufatura de painéis laminares, 

porém para o uso de alguns tipos de fibras há algumas restrições, no que diz respeito à 

qualidade e à economia. Pode-se observar em relação o uso desses materiais, que algumas 

dessas fibras possuem vasta disponibilidade, cultivo multi-regional, ótimo valor de comércio 

e outros fatores oportunos específicos para que sejam consideradas ocasionalmente 

comercializáveis. 

 Martins et al., (2004) realizaram a caracterização mecânica e térmica de compósitos 

de poli (cloreto de vinila) reforçados com fibras de sisal. Para um comprimento ótimo de 6 

mm de fibras, o aumento da sua proporção no compósito provocou o aumento do módulo de 

elasticidade. 

 Sanadi et al., (2001) num trabalho com compósitos de polipropileno e fibras de 

kenaf, com alta carga de fibras (85% em peso de fibras sobre o PP) obtiveram maiores valores 

no modulo de elasticidade e resistência a flexão. 

  No estudo de materiais de engenharia confeccionados com nylon 6 e reforçados com 

fibras celulósicas de alta pureza, Sears et al., (2001) concluíram que fibras com teor de alfa-

celulose maior ou igual a 95% podem prover boas propriedades de reforço nestes materiais. 

 A principal desvantagem de fibras celulósicas como reforço ocorre devido à alta 

percentagem de grupos hidroxilas, conseqüentemente a alta polaridade, e alto teor de lignina, 

sendo necessárias modificações para serem utilizadas em conjunto com as matrizes 

hidrofóbicas ou apolares. 

Os últimos anos foram marcados pelo rápido desenvolvimento na área de compósitos 

reforçados por fibras naturais. Este desenvolvimento tem ocorrido porque os reforços vegetais 

oferecem várias vantagens em relação às fibras sintéticas, já comentadas neste trabalho. 

Ademais, é sempre relevante ressaltar que estes materiais são provenientes de fontes 

renováveis.  

 Os compósitos confeccionados a partir da incorporação de fibras naturais a matrizes 

poliméricas podem ser processados por praticamente todos os métodos convencionais, tais 

como: extrusão, injeção, pultrusão, calandragem, laminação, prensagem, entre outros.  
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 Em aplicações onde custo for o fator preponderante em detrimento de propriedades 

mecânicas, as fibras vegetais constituem boa opção de matéria-prima frente às concorrentes 

sintéticas, especialmente por possuírem boas propriedades específicas. Desta maneira, 

existem boas perspectivas de mercado, especialmente para países com potencial agrícola 

KURUVILLA et al., (1999). A Tabela 3.2 apresenta a composição química de algumas fibras 

naturais. 

 Tabela 3.2 -  Composição de fibras oriundas de cultivo principal e de 
subprodutos da agricultura. 

Fonte de fibra 
Celulose 

(%) 
Hemicelulose  

(%) 
Lignina 

 (%) 
Ângulo 
espiral 

Cinza 
(%) 

coco 36-43 0,15-0,25 20-45 41-45 2,7-10,2 
Algodão 82,7 5,7 *** 34,0 NA 

Juta 64,4 12,0 11,8 8,0 NA 
Linho 64,1 16,7 2,0 10,0 NA 
Rami 68,6 13,1 0,6 7,5 NA 
Sisal 65,8 12,0 9,9 20,0 NA 
milho 38-40 28 7-12 NA 3,6-7,0 

abacaxi 70-82 18 5-12 13,0 0,7-0,9 
Cana 32-48 19-24 23-32 NA 1,5-5,0 

bananeira 60-65 6-8 5-10 11,0 4,7 
Carauá 70,7-73,6 21,1 7,5 18,0 0,8-0,9 
Piaçava 31,6 NA 48,4 NA NA 
Bambu 55,01 20,01 25,01 8-112 2,43 

Fontes: Santos (2006); Santos (2007). 1- Marçal (2008); 2- XQ et al., (2009), 
3- Xavier (2004). NA – Não avaliado 

 As fibras de juta, linho, rami e sisal são fibras com altos percentuais de celulose, 

como mostra a tabela 3.2, sendo, portanto, indicadas para uso como material de reforço em 

compósitos, segundo afirma Santos (2006), por ser o principal constituinte estrutural e 

responsável pela estabilidade e resistência das fibras. As fibras de bambu, juntamente com 

estas fibras possuem como principais atrativos o baixo custo, boa resistência e rigidez, baixa 

densidade, alta resistência a tração, biodegradabilidade, além de apresentarem baixos valores 

de ângulos microfibrilares e serem facilmente modificadas pela presença de agentes químicos. 

 A tabela 3.3 apresenta as propriedades típicas de diferentes tipos de fibras naturais 

em comparação às fibras sintéticas de vidro e carbono. 

A composição química das fibras naturais, que está relacionada com as suas 

propriedades mecânicas é sensível a diversos fatores tais como condições climáticas e de 

plantio, idade e parte da planta de que são extraídas. Isto resulta em uma alta variedade tanto 

na composição das fibras quanto em suas propriedades mecânicas. 
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 Tabela 3.3 -  Propriedades mecânicas de fibras vegetais e de fibras convencionais  
usadas como reforço. 

Fibra 
Densidade 

Real 
(g/cm3) 

Alongamento 
(%) 

Resistência 
a Tração 

(MPa) 

Módulo 
Elástico 
(GPa) 

Tensão 
ruptura 
(MPa) 

Coco 1,2 15-40 175 4,0-6,0 130-170 
Algodão 1,5-1,6 7,0-8,0 287-597 5,5-12,6 NA 

Juta 1,3 1,5-1,8 393-773 26,5 95-119 
Linho 1,5 2,7-3,2 345-1035 27,6 NA 

Cânhamo *** 1,6 690 *** NA 
Rami *** 3,6-3,8 400-938 61,4-128 NA 
Sisal 1,5 2,0-2,5 511-635 9,4-22,0 300-800 
Krafta 1,5 *** 1000 40,0 NA 

E-Vidrob 2,5 2,5 2000-3500 70,0 NA 
Carbono 1,4 3,3-3,7 3000-3150 63,0-67,0 NA 

Cana 1,2-1,3 1,1 170-290 5-19 NA 
Carauá 0,92 4-5,6 1250-3000 30-80 NA 
Bambu 0,8-1,2 3,21 150-5202 5,1-40 70-5751 

 Fonte: Santos (006); Sales (2006); Santos (2007). a – Kraft de madeira leve.b – F.V. ind. 
Eletrônica (E). 1- Sales (2006); 2- Swamy (1990). NA- não avaliado. 

 Como pode ser observado nas tabelas acima, a composição química das fibras 

naturais é bastante variável. Os principais constituintes são a celulose, hemicelulose e lignina.  

 As propriedades mecânicas e físicas dos compósitos preparados com fibras naturais 

são em geral inferiores aos dos compósitos reforçados com fibras de vidro, contudo a baixa 

densidade das fibras naturais resulta em propriedades específicas satisfatórias para estes 

materiais.  

 Os reforços fibrosos têm despertado grande interesse em engenheiros da indústria de 

diversos setores como a automotiva, naval, aeronáutica, aeroespacial, dentre outras. Uma vez 

que as fibras possuem elevada resistência a tração e alto módulo de elasticidade, conforme 

mostra tabela 3.3, podem se utilizadas como material de engenharia em combinação com uma 

matriz que, além de envolver e proteger a fibra distribuindo melhor a tensão impede a 

propagação de falhas (MEGIATTO, et al., 2008)  

 D’almeida (1987) comentou que “o consumo das fibras vegetais teve uma queda de 

cerca de 40%, com o surgimento das fibras sintéticas”.  

Nos últimos anos, a crise energética, o baixo grau necessário para o processamento 

destas fibras, sua abundância, baixo custo e os problemas relacionados pelo uso de fibras 

artificiais ao meio ambiente, tem novamente despertado a atenção e o interesse de 

pesquisadores de todo o mundo. 

3.5 FIBRAS DE BAMBU 
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 O bambu pertence à família das gramíneas (Poaceae), subfamília bambusoideae e 

classe Monocotyledoneae, divisão Angiospermae, existindo registro de aproximadamente 75 

gêneros e mais de 1200 espécies (LIESE, 1998).  

 Nos últimos anos, o bambu tem sido redescoberto como um importante material 

renovável com grande potencial. As indústrias de produtos de bambu vão resultar num alivio 

da pressão sobre as florestas, bem como criarão também empregos e oportunidades para 

pessoas do campo. A área mundial de bambu é de cerca de 20 milhões de hectares. Com 

exceção da Europa e da Antártica, os bambus ocorrem naturalmente nas regiões tropicais, 

subtropicais e temperados de todos os países (BERNDSEN, 2008). 

 A maior utilização de bambu para uso industrial no Brasil é feita no estado de 

Pernambuco, na cidade de Jaboatão dos Guararapes pela empresa CEPASA – Celulose e 

Papel de Pernambuco S/A, onde possui uma área plantada de 30.000 hectares da espécie 

Bambusa vulgaris schrad. A produção anual é de cerca de 70 mil toneladas de polpa de 

celulose (CEPASA, 2010). 

 Segundo Beraldo e Azzini (2004) no Brasil, o bambu, apesar de suas amplas 

possibilidades de utilização como material fibroso, é pouco utilizado em comparação às 

espécies arbóreas ou madeiras, que representam a quase totalidade da matéria prima fibrosa 

empregada nas mais variadas utilizações, desde a simples queima para gerar energia de uso 

doméstico até a produção industrial de celulose e papel (95%). O baixo nível de utilização do 

bambu, sem dúvida alguma está associado à falta de conhecimentos científicos e tecnológicos 

especificamente desenvolvidos, além da falta de uma maior necessidade econômica. A 

crescente escassez e a valorização das madeiras observada nos últimos anos têm contribuído 

para aumentar o grande interesse do bambu como material. 

3.5.1 Características físicas e mecânicas 

 Segundo Ahmad (2000), as propriedades físicas e mecânicas do bambu dependem da 

espécie, terra, clima, manejo, técnicas de corte, idade, umidade, posição dos colmos, nós e 

internos e biodegradação. 

 Cruz (2002) afirma que o bambu é um compósito polimérico, anisotrópico, com 

diferentes propriedades mecânicas em diferentes direções e não homogêneo, não tendo a 

mesma composição, estrutura ou características em todo seu volúmen. A principal fonte de 

propriedades mecânicas do bambu é a celulose. 

 Berndsen (2008) corrobora com Cruz (2002) no que se refere ao bambu como um 

material anisotrópico, isto é, possui propriedades mecânicas particulares nas três direções: 
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longitudinal, tangencial e radial. O autor ainda sustenta que a análise mecânica é o estudo do 

comportamento de um material quando sujeito a uma carga acarretando uma deformação do 

material. Na mesma linha de raciocínio, Hidalgo Lopez (2003) e Xavier (2004) sustentam 

também que o bambu é um material higroscópico, já que se dilata com o aumento da umidade 

e se contrai com sua perda, até atingir sua umidade de equilíbrio higroscópico que está na 

faixa de 13 a 20%, respectivamente para os gêneros Phyllostachys e Dendrocalamus. 

 Pode-se verificar que o bambu é mais forte do que a maioria das madeiras na 

compressão (veja tabela 3.4) e mesmo mais forte na tração. Como tem forma oca, é suscetível 

à deformação e por esse motivo o bambu não pode ser usado em estruturas para cargas 

pesadas, como dormentes de trilhos de trens, a exemplo da madeira. 

 Observando-se os valores de resistência a compressão e resistência a tração da tabela 

3.4, podemos concluir que o bambu pode ser um substituto viável para a madeira e substituir 

em algumas aplicações, inclusive o aço no concreto. 

 Tabela 3.4 - Propriedades do bambu, madeira, aço para construção, concreto e pinus. 

 M.E  
(g/cm3) 

M.EL  
(MPa) 

R.C 
(MPa) 

R.T 
(MPa) 

R.F 
(MPa) 

CTO 
(MPa) 

fratura 
(MPa) 

Madeira 0,4-08 1078,7 42,16 88,2 64,7 6,5 0,05 
Bambu 0,8-1,4 19613,3 60,8-91,2 145,5-376,8 74,8-270,6 19,4 0,25 
Aço p/ construção 7,8 210 x 103 250-1800 250-1800 nd nd nd 
Concreto 2,4 10-30 x 103 10-100 1-10 nd nd nd 
Pinus 0,53 nd 49,03 98,06 117,6 nd nd 

Nota: M.E.: Massa específica; M.EL.: Módulo elástico; R.C.: Resistência a compressão; R.T: 
Resistência a tração; R.F: Resistência a flexão; CTO.: Cisalhamento. Fonte: Morado Nascimento 
(1994) e Berndsen (2008) 

 Segundo Beraldo et. al. (2003), a resistência à tração axial do bambu, em algumas 

espécies, pode atingir 370 MPa. Isso torna atrativo o uso do bambu como substituto do aço. 

Em geral a resistência à tração axial do bambu, com e sem nó, situa-se entre 40 MPa e 215 

MPa, e o seu módulo de elasticidade varia entre 5,5 GPa e 20 GPa. 

 Com relação às características mecânicas do bambu, Freire e Beraldo (2003) citam 

que a resistência à tração paralela às fibras, pode atingir valores de 260 a 370 MPa e a 

resistência à compressão situa-se na faixa de 20 a 120 MPa. Na tabela 3.4, podem-se observar 

algumas propriedades mecânicas do bambu, em comparação com o pinus e com o concreto. 

 No que se refere à estabilidade dimensional, Berndsen (2008) afirma que o bambu, 

assim como a madeira, muda de dimensão quando perde ou ganha umidade. O bambu é um 

material higroscópico; o teor de umidade muda quando há uma variação da umidade relativa e 
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da temperatura do ambiente. Dependendo da aplicação, a mudança dimensional pode resultar 

em falhas colocando em risco a utilização do produto. 

 Normalmente, a taxa de retração do bambu é menor que a da madeira, porém existe 

uma variação considerável entre as direções do bambu (radial, tangencial e longitudinal). A 

taxa de retração é mais alta na direção tangencial da parte externa dos colmos e depois na 

direção radial e tangencial da parte interna, e por último para o sentido transversal. O bambu 

seco em câmara de secagem possui uma taxa de retração menor em relação seco ao ar. 

 A principal razão da causa a retração do bambu deve-se ao fato que os vasos dos 

feixes fibrovasculares perdem água. Conseqüentemente a retração é maior na posição onde a 

concentração dos feixes fibrovasculares é maior.  

3.5.2 Características químicas 

 Segundo Tomalang et al., (1980), os principais constituintes químicos dos colmos de 

bambu são os carboidratos determinados, como celulose, pentosana, hemicelulose e pectina. 

A lignina e outros constituintes como resinas, taninos, extrativos e cinzas, também fazem 

parte da constituição química desta gramínea. Segundo os autores, essa composição química 

varia com a espécie de bambu e com as regiões do colmo.  

 A tabela 3.5 mostra a composição química da madeira e do bambu. Observa-se que o 

bambu também apresenta uma estrutura com excelentes propriedades específicas. Constata-se 

que o bambu e a madeira têm componentes químicos muito similares, mas suas características 

mecânicas são bem distintas. 

 Tabela 3.5 -  Composição química e resistência à 
tração da madeira e do bambu. 

 Madeira Bambu 
Celulose (%) 40-50 45,3 
Hemicelulose (%) 20-35 - 
Lignina (%) 15-35 25,5 
Resistência a tração (MPa) 34-220 150-520 

 Fonte: Swamy (1990) 

3.5.3 Características anatômicas 

 Ghavami & Marinho (2005) afirma que, do ponto de vista anatômico, o bambu é, de 

modo geral, constituído por fibras (40%), células parenquimosas (50%) e vasos (10%); assim, 

de acordo com Ghavami & Rodrigues (2000), a estrutura dos bambus pode ser encarada como 

sendo um material compósito constituído, a grosso modo, de fibras longas e alinhadas de 
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celulose imersas em uma matriz de lignina. As fibras se concentram mais na medida em que 

se consideram pontos na espessura cada vez mais próximos da casca, de forma que o material 

possa resistir às cargas de vento, que são as solicitações mais constantes durante a vida do 

material na natureza. 

 A concentração de fibras é muito maior na parte externa do bambu, de modo que 

cerca de 80% das fibras concentram-se nos 2/3 da espessura externa. Silva (2007) comenta 

que as fibras são caracterizadas pela sua forma delgada e que seu comprimento e espessura 

influenciam na resistência mecânica dos colmos. Grosser & Liese (1971) registrou que cerca 

de 78 espécies de bambu foram analisadas por diferentes autores encontrando-se um amplo 

número de comprimento, que variam de 1,04 mm em Phyllostachys nigra até 2,64 mm em 

Bambusa vulgaris schrad. Na tabela 3.6, resumem-se os valores de comprimentos de fibras 

para sete diferentes espécies. 

 Tabela 3.6 - Dimensões das fibras para diferentes espécies de 
bambu. 

Espécies Comprimento (mm) Largura (µm) 

Bambusa multiplex 2,2 14 
Bambusa tulda 1,45 24 
Bambusa vulgaris 2,64 10 
Guadua angustifólia 1,6 11 
Phylostachys edulis 1,56 13 
Phylostachys nigra 1,04 10 

  Fonte: Ghavami (2001 apud Silva, 2007) 

 Marton (2008) comenta que as fibras são as principais responsáveis pela resistência 

dos bambus, tendo em geral uma distribuição de 40 a 90% na parte externa e de 15 a 30% na 

parte interna. Segundo Beraldo & Zoulalian (1995), o bambu possui estrutura anatômica que 

lhe garante resistência (concentração de fibras na região externa) e flexibilidade (concentração 

de vasos e células de parênquima na região interna). 

 Dentre as características físicas que são necessárias para descrever com exatidão as 

propriedades do bambu, destacam-se o teor de umidade, a densidade e o peso específico. Para 

o uso apropriado de qualquer espécie de bambu é importante o estudo dessas propriedades. 

 Os colmos são constituídos por nós e internós (Figura 3.9-A). Devido a essa 

composição estrutural, os colmos de bambu possuem elevada resistência mecânica, leveza e 

flexibilidade. Essa composição varia principalmente com a espécie e diâmetro dos colmos. Os 

principais constituintes anatômicos dos colmos de bambu são os feixes vasculares (figura 3.9 

C-Y) que são circundados por células de parênquima (Figura 3.9 C-X). Um feixe vascular é 
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aumentado 80x (Figura 3.9 D), para mostrar o feixe fibrovascular (1), xilema (2), cordão de 

esclerênquima (3), espaço intercelular (4) e o floema (5). 

 
Figura 3.9: Estrutura anatômica do bambu (Ahmad 2000) 

 Segundo Ostapiv (2007), os colmos do bambu, ao contrário das espécies arbóreas, 

não apresentam elementos anatômicos dispostos na direção radial, pois só crescem no 

comprimento. O bambu também não apresenta raio, que nas madeiras têm a função de realizar 

o transporte lateral de fluidos. 

 Os principais constituintes dos feixes fibrovasculares são as fibras e os vasos 

condutores (xilema e floema). O xilema é responsável pelo transporte ascendente da seiva 

bruta e o floema é responsável pelo movimento descendente da seiva elaborada proveniente 

da fotossíntese. O tamanho e a densidade dos feixes variam conforme a posição, espessura e 

espécie de bambus. Ainda segundo Ostapiv (2007), os feixes fibrovasculares são os elementos 

mais importantes do colmo, principalmente quando se pensa na utilização do bambu como 

matéria-prima fibrosa de natureza lignocelulósica. O pesquisador comenta que o bambu 

apresenta uma alta relação comprimento / diâmetro da fibra, o que é altamente vantajoso no 

uso da mesma como agente de reforço em compósitos poliméricos. 

 O tecido parenquimatoso ocupa a maior parte do bambu, em média apresenta-se na 

proporção de 52% enquanto as fibras os tecidos de condução apresentam proporções médias 

de 40 e 8%, respectivamente (GROSSER & LIESE, 1971). Ele circunda os feixes 

fibrovasculares, mas uma pequena parte passa através dos feixes. No colmo de bambu a 

porcentagem de parênquima na base é cerca de 60% e cerca de 40% no topo, aumentando 
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gradualmente da camada externa para a camada interna. A função do tecido é armazenar água 

e nutrientes.  

 Segundo Liese (2002), a estrutura celular apresentada pelo bambu é bem diferente da 

estrutura apresentada pela maioria das fibras vegetais, incluindo a madeira, que por sua vez, 

compõem-se de quatro camadas de microfibrilas dispostas em camadas de diferentes 

espessuras e ângulos de orientação. Bem diferente da estrutura apresentada na figura 3.2, a 

figura 3.10 mostra o esquema da estrutura celular de bambu. 

 

Figura 3.10: Modelo com paredes espessas da parede celular de bambu. Os números a esquerda indicam o 
ângulo microfibrilar e as letras à direita a terminologia da parede lamelar (Liese, 2002) 

 O pesquisador propôs um modelo da microestrutura da fibra de bambu. De acordo 

com a figura 3.9, as letras “l” e “t” significam, respectivamente, orientação longitudinal e 

transversal das microfibrilas nas lamelas. Na lamela média, a parede primária P é a camada 

mais externa seguida pela parede secundária, com uma lamela de transição denominada S0 (O 

0 significa que esta camada nem sempre é presente) e segue com subcamadas S1-l, S2-t, S3-l, 

S4-t, S5-l, S6-t, S7-l, S8-t. Dessa forma, as lamelas se alternam em espessa e fina orientadas, 

respectivamente, nas direções longitudinal e transversal. Nas lamelas mais espessas, as 

microfibrilas são orientadas em ângulos de 2 a 5° e aumentando em direção à parte interna da 

parede para 10 a 20°. A lamela delgada apresenta fibrilas orientadas no ângulo de 85 a 90°, 

sendo constante em toda a espessura da parede (LIESE, 2002) 

 A camada na delimitação do lúmen é do tipo fina ou espessa e não apresenta 

semelhança na textura fibrilar em relação à parede terciária típica da madeira. A figura 3.11 

foi gerada em microscópio eletrônico de transmissão ilustrando a lamela média (CML) e as 

camadas de S1 a S6. 



 

26 

 

Figura 3.11: Microestrutura polilamelada da parede da fibra de bambu observada no microscópio eletrônico de 
transmissão (GRITSH & MURPHY, 2005) 

 Das figuras 3.10 e 3.11 pode-se ver que uma fibra de bambu consiste de camadas 

alternadas concêntricas, largas e finas, que são compostas de microfibrilas. Neste sentido, 

Brescansim (2003) também apresentaram estrutura muito parecida para a estrutura celular do 

bambu. A figura 3.12 mostra a estrutura proposta pelos pesquisadores. 

 

Figura 3.12: Esquema da estrutura celular de bambu (Wai, Nanko e Murakami, 1985) 

 De acordo com figura 3.12 podemos observar uma grande semelhança entre este 

esquema e o esquema proposto por Liese (2002). A letra P se refere a camada primária, O é a 

camada intermediária à camada secundária, L1-L4 se referem as camadas mais largas e, N1-

N3 as camadas mais estreitas. Percebe-se que uma fibra de bambu consiste de camadas 

alternadas concêntricas, largas e finas, que são compostas de microfibrilas. 

 O bambu possui uma estrutura anatômica que lhe confere resistência mecânica e 

flexibilidade devido às altas concentrações de fibras na região externa e altas concentrações 

de vasos e células de parênquima na região interna. O aumento axial nos valores dos ângulos 

de microfibrila da parte externa em direção a interna, alternando-se entre lamelas espessas e 

estreitas, ajuda a manter estas importantes propriedades, tornando esta gramínea um material 

de gradação funcional (FGM), ou seja, suas propriedades variam de forma gradual ou 

contínua ao longo de uma direção específica. O bambu não sofre alterações bruscas de suas 
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propriedades, pelo contrário, as propriedades variam ponto a ponto de acordo com a 

necessidade real. Estes materiais recém pesquisados vêm revolucionando a tecnologia de 

confecção de compósitos possibilitando a união entre dois materiais diferentes que, em geral, 

são difíceis de unir ou soldar. 

3.6 POLPAS DE BAMBU 

 Em 1984, a produção de polpa celulósica no Brasil empregando bambu como matéria 

prima foi de 36.338 toneladas, que frente a uma produção total de 3,37 x 106 toneladas, 

corresponde a apenas 1,08% (PHILIP, 1988). No ano de 1985, segundo o autor, a madeira foi 

responsável por 95% do total de polpas produzidas no Brasil, com o eucalipo representando 

65% deste percentual. A produção de celulose no Brasil em 2005 foi de 10,35 milhões de 

toneladas. Deste total, cerca de 8,3 milhões correspoderam a produção de fibras curtas 

(eucalipto) e 1,5 milhões a produção de fibras longas (pinus). Cerca de 500 mil toneladas 

corresponderam a produção de fibras advindas de fontes denominadas não-madeira 

(VALENTIM, 2007). Segundo Kleim (2004), o Brasil possui 1,4 milhões de hectares de 

florestas plantadas voltadas para celulose, sendo que apenas 400 mil hectares correspondem a 

fibras longas. Ainda segundo Kleim (2004), o Brasil importa anualmente, cerca de 500 mil 

toneladas de fibras longas. 

De acordo com Macleod (1988), apesar de todos os esforços, a produção de pasta à 

partir de materiais classificados como não-madeira, não chegam a 10% de toda produção 

mundial de polpa. Fuzeto (2003) comenta que outros materiais, tais como sisal, rami e bambu 

repondem por menos de 5% do total de pastas celulósicas produzidas no Brasil. Na índia, 

conforme descrito por Sadawarte & Prassad (1978), o bambu responde por mais de 60% de 

toda a matéria-prima utilizada nas indústrias de polpa e papel. De acordo com a BRACELPA 

(2010), a única Empresa que utiliza o bambu como matéria prima, nos dias de hoje, se 

localiza no Nordeste brasileiro, nas cidades de Coelho Neto - MA e Jaboatão dos Guararapes 

– PE, com capacidade máxima instalada de produzir 70.000 ton./ano, equivalente a 0,51% da 

produção total de celulose de 2010, que ficou em 14 milhões de toneladas. De acordo com 

Philip (1988), as principais espécies empregadas são Phyllostachys spp, Bambusa tuldóides, 

Bambusa vulgaris e Dendrocalamus spp e, apesar das várias espécies apresentarem 

produtividade diferente, admite-se um valor médio de rendimento de 25 toneladas de matéria 

seca por hectare, com rotatividade de cultura entre 3 e 5 anos (PHILIP, 1988). 

 Segundo Coutts (1988), o uso das fibras vegetais sob a forma de polpa está presente 

no mercado sob a forma de componentes construtivos industrializados desde a década de 80. 
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As fibras de celulose normalmente se apresentam na forma de polpas ou folhas, utilizadas 

para diversos fins, destacando-se a produção de variados tipos de papel (COUTTS, 1988).  

 A polpa pode ter fibras com comprimentos médios de 2,7 mm e diâmetros em torno 

de 2,75 x 10-2 mm (PAKOTIPRAPHA et al., 1978). Análises com 31 espécies diferentes de 

bambu mostraram variação das fibras entre 0,64 a 3,78 mm (BHAGAVA, 1987). Philip 

(1988) relata o comprimento médio das fibras variando entre 1,5 a 4,4 mm, com 

predominância de valores entre 2,2 e 2,6 mm. A largura das fibras sofre ainda maior 

variabilidade, com valores entre 7 e 27 µm, com média de 14µm (RODRIGUES & 

GHAVAMI, 2004). Smook (1989) cita valores médios de comprimento e largura de polpas 

celulósicas de bambu de 2,8 mm e 15 µm, respectivamente. 

 Savastano Jr (2000) afirma que a utilização de polpas celulósicas no reforço de 

materiais à base de matrizes cimentícias tem adquirido importância cada vez maior em todo o 

mundo, sobretudo nos Países desenvolvidos. A Austrália, por exemplo, segundo Coutts 

(1988) já produzem polpas com fins específicos de uso em compósitos, e os processos de 

polpação já vem sendo aperfeiçoados para a obtenção de polpas adequadas a esse fim. 

 Para a produção de elementos com fibras dispostas aleatoriamente, para os quais se 

busca basicamente uma maior ductilidade, o uso da polpa permite a inserção de um maior teor 

de fibras, não prejudicando tanto a trabalhabilidade da mistura fresca quanto as fibras de 

maior comprimento e levando à otimização do processo de produção. 

3.6.1 Processo de polpação kraft 

 Os processos comerciais de obtenção da polpa, através da liberação da fibras de sua 

matrize envolvente, podem ser classificados como mecânicos, químicos e semi-químicos, 

sendo o Kraft, o processo alcalino mais difundido, podendo ser utilizado aquecimento. Este 

método, também conhecido como método químico dos sulfatos, consiste no cozimento da 

matéria-prima em solução alcalina e a temperaturas elevadas (aproximadamente 170ºC) 

(SILVA, 2002). Os produtos alcalinos ou agentes de deslignificação são o hidróxido de sódio 

e o sulfeto de sódio, que associados à temperatura têm a função de decompor parcialmente os 

componentes não-celulósicos, permitindo a separação ou individualização das fibras. Este 

método permite a recuperação dos reagentes e da matéria orgânica, minimizando custos e 

poluição, além de apresentar uma celulose mais resistente e de melhor qualidade. As 

desvantagens deste processo são: alto custo inicial, baixo rendimento, baixa alvura e bastante 

poluente. O pH da solução deve ser controlado para que a remoção da lignina seja eficiente, 

não devendo jamais ficar abaixo de 10 em razão da reprecipitação da lignina. A lignina 
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reprecipitada forma uma capa rígida difícil de ser removida e, consequentemente, refinada. 

Para que não haja perdas excesivas nos teores de carboidratos, o teor de álcali ativo do licor 

varia entre 12 a 15% para folhosas e 15 a 20% para coníferas, devido ao maior teor de lignina 

desta madeira. O grau de deslignificação almejado para celulose química varia entre 30 a 70 

de número kappa para celulose tipo papel, mas não branqueável. Hemiceluloses e celulose de 

cadeias curtas também são removidas durante o processo de deslignificação, com conseqüente 

redução no seu grau de polimerização. Como conseqüência da desorganização estrutural da 

parede celular, após a polpação, há um conseqüente aumento da fexibilidade e também no 

grau de colapsamento das fibras. Sendo o estado químico das fibras e a sua morfologia 

alterados durante o cozimento, e sendo consequentemente sensíveis às condições com as 

quais este é realizado, também as propriedades estruturais e mecânicas das fibras variam em 

função das condições de cozimento. 

 Outro método empregado para a produção de polpas é o chamado CMPT (Chemi 

Termo-Mechanical Pulp), ou processo Químico-Térmico-Mecânico de polpação. Neste 

processo, as fibras são cozidas são cozidas em água fervente com cal hidratada e, em seguida, 

passadas em equipamentos mecânicos de desfribilação e refinamento. Carvalho (2009) 

enfatiza que a grande vantagem do processo kraft está no fator rendimento e celulose e 

excepcionais resistências físico-mecânicas.  

Após a polpação, pode ser feito o refinamento, tratamento mecânico em presença de 

água, pelo qual a polpa em suspensão passa por lâminas ou discos refinadores. Com isso, há 

possibilidade de obtenção de melhores propriedades mecânicas dos compósitos, pois o refino 

aumenta a fibrilação e conseqüentemente melhora a aderência entre a fibra e a matriz. 

A figura 3.13 mostra o aspecto físico das polpas de bambu submetidas ao processo 

kraft de polpação sem refino e refinadas utilizadas neste trabalho. 

 

Figura 3.13: Polpas de bambu submetidas ao processo kraft de polpação. A) polpa sem refino e B) polpa 
refinada. 
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3.6.2 Refino 

Segundo Coutts (1988) o processo de refino exerce importante papel na formação de 

uma maior área superficial para a aderência fibra-fibra ou fibra-matriz, podendo controlar as 

velocidades de drenagem de líquidos durante a fabricação dos produtos.  

 Mesmo após a remoção da maior parte da lignina durante o cozimento, a 

flexibilidade e a capacidade das fibras se ligarem entre si são reduzidas. Assim sendo, de 

modo a reduzir a rigidez das fibras e a potencializar a sua aptidão para se comformarem e  

unirem em uma matriz tridimensional mais resistente, elas precisam ser sujeitas a uma 

operação adicional, designada por refinação. 

 De acordo com Clark (1985) e Ferreira (2000), o resultado da refinação pode ser 

avaliado a dois níveis: i) efeitos primários e ii) efeitos secundários. Efeitos primários: No 

início da refinação, para baixos valores de energia aplicada, completa-se a remoção da parede 

primária das fibras, caso não tenha ocorrido no cozimento. Logo em seguida, ocorre a 

eliminação parcial da camada S1 da parede secundária, aparecendo, por conseguinte, a 

superfície das fibrilas das camadas S1 e S2, fato designado por fibrilação externa. Como 

conseqüência, a parede da fibra torna-se mais porosa, o que permite o seu intumescimento. 

Por sua vez, sobretudo esta entrada de água, provoca a ruptura das ligações intermoleculares 

nas lamelas das camadas S2 e S3, ocasionando o aumento das zonas amorfas, a desorganização 

da estrutura microfibrilar e a separação das lamelas (delaminação) – É a fibrilação interna. 

Como conseqüência, são estabelecidas ligações das hemiceluloses e das partes amorfas da 

celulose com as moléculas de água (CLARK, 1985; UESAKA, 1984). A fibrilação interna e 

externa é acompanhada por um terceiro efeito, o do corte das fibras. 

 Enquanto para a fibrilação interna é determinante a entrada de água nas fibras, para a 

fibrilação externa e para o corte é a ação mecânica exercida sobre estas que condiciona a sua 

extensão. Quanto maior a extensão tanto da fibrilação externa quanto da interna mais benéfico 

será a ação da refinação, desde que a resistência das fibras não seja excessivamente afetada. 

Efeitos secundários: Uma das conseqüências da refinação é a formação de finos, que resultam 

da remoção da parede primária, do corte das fibras e da fibrilação externa da camada S1 e 

depois da camada S2, compreendendo material lamelar e fibrilar. Segundo Paavilainen (1990), 

os finos primários são maiores que os secundários, pois são fundamentalmente células de 

parênquima, vasos, pedações de fibras e outras células do xilema. Devido a sua elevada 

superfície específica, os finos podem contribuir para aumentar o potencial de ligação das 

fibras e diminuir a porosidade das mesmas. Outor efeito secundário da refinação é o da 
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compressão das fibras e subseqüente deformação nas regiões amorfas das fibrilas de celulose, 

o que reduz a rigidez das mesmas, formando os kinks (ponto em que ocorre um desvio 

abrupto à linearidade das fibras). 

 Segundo Laivins & Scallan (1996), existem diversas formas de se avaliar o grau de 

refino de uma pasta, sendo o mais utilizado o método da medição da drenabilidade das pastas, 

que depende da sua resistência à passagem de água. Dois métodos são utilizados para a 

medição da drenabilidade: o grau Schopper Riegler (°SR) e o grau Canadian Standard Freenes 

(°CSF), sendo que os finos presentes nas pastas influenciam sobremaneira os valores 

encontrados, superestimando-os. 

A figura 3.14 mostra as imagens de duas fibras, uma refinada e outra sem refino, de 

Bambusa vulgaris schrad obtidas no MEV, com um aumento de 4430 (a) e 19880 (b) vezes. 

Podemos observar que a microfibra refinada apresenta uma superfície mais lisa em forma de 

fita e retorcida, que segundo Savastano Júnior (2000) é um indício de fibrilação externa. 

 

Figura 3.14: Imagem das fibras de Bambusa vulgaris obtidas no MEV. Fibra sem refino com aumento de 4430x 
(a) e fibra refinada com aumento de 19880x (b). 

3.7 BAMBUSA VULGARIS SCHRAD 

 Dentre as espécies existentes no Brasil, a classe Bambusa vulgaris, originária do sul 

da China, que segundo Antonio Luiz de Barros Salgado, Agrônomo do Instituto Agronômico 

de Campinas (IAC), consultor da Itapagé e estudioso do bambu, são as melhores espécies para 

obtenção de celulose e amido e são as mais abundantes em todo o mundo.  

 O bambu da espécie Bambusa vulgaris é muito espalhado pelo país possuindo 

colmos grossos e de cor verde. Uma variação desta espécie é a Bambusa vulgaris "vittata" 

também chamado de "bambu brasileiro", "imperial" ou "verde amarelo", e possui grande 

apelo estético. O gênero Bambusa possui apenas bambus de rizomas paquimorfos, ou seja, de 
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colmos bem juntos. O gênero Bambusa é usado como polpa de papel além de fonte de bebida 

alcólica. 

 Pela grande quantidade deste material existente no território brasileiro e pelo mesmo 

apresentar características essenciais para a consecução da pesquisa é que o escolhemos para o 

nosso trabalho. 

 A escolha também foi influenciada pela CEPASA - Celulose e Papel de Pernambuco 

S/A, que gentilmente nos cedeu amostras de polpas de Bambusa vulgaris schrad refinada e 

sem refino para o desenvolvimento do nosso projeto. A Empresa cultiva essa espéciede 

bambu na região nordeste do Brasil com a única finalidade de fornecer matéria-prima à 

produção de celulose e papel. A figura 3.15 mostra a “floresta” de Bambusa vulgaris schrad 

da CEPASA – Celulose e Papel de Pernambuco, na cidade de Jaboatão dos Guararapes. 

 

Figura 3.15: Plantação de bambu da espécie Bambusa vulgaris, da CEPASA – Celulose e papel de Pernambuco, 
na cidade de Jaboatão dos Guararapes – PE, para produção de celulose e papel. (Pereira & Beraldo, 2007) 

3.8 MATRIZ POLIMÉRICA 

 Segundo Callister (1999), a escolha da matriz polimérica dependerá das propriedades 

físicas, mecânicas e térmicas exigidas para uma determinada aplicação, como também do 

processo de fabricação escolhido e do custo associado. A matriz tem o papel de manter a 

integridade estrutural do compósito através da ligação simultânea com a fase dispersa em 

virtude de suas características coesivas e adesivas. Sua função é, também, transferir o 

carregamento para a fase dispersa e protegê-la contra o ataque ambiental. Em compósitos 

poliméricos a matriz pode ser um termoplástico ou um termorrígido. 
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 Segundo Ventura (2009) o grupo mais importante de compósitos em termos de 

desempenho e campo de aplicações é o de matriz polimérica. A pesquisadora afirma que 

produtos industriais fabricados com matriz polimérica apresentam uma alta capacidade de 

atenuar vibrações muito parecidas com produtos fabricados com ferro fundido. Esta 

propriedade é muito conveniente para aplicações aeronáuticas, aeroespaciais e também na 

área automotiva. 

 A principal diferença entre os dois compósitos poliméricos está no comportamento 

característico quando aquecidos. Termoplásticos são polímeros capazes de serem moldados 

várias vezes, devido à característica de se tornarem fluidos sob ação da temperatura e, depois 

se solidificarem quando há um decréscimo de temperatura. Por outro lado, os termorrígidos 

não se tornam fluidos devido à presença de ligações cruzadas entre as cadeias 

macromoleculares (SIQUEIRA, 2008). 

 Pelo fato das matrizes metálicas e cerâmicas apresentarem limitações na produção de 

materiais industriais obtidos na forma de compósito devido as altas temperaturas envolvidas, 

sendo portanto necessária a utilização de reforços que as suportem, é que se priorizaram as 

matrizes poliméricas. 

3.9 INTERAÇÃO FIBRA / MATRIZ 

 As propriedades dos materiais compósitos industriais dependem dos componentes 

individuais e de sua interação interfacial. A adesão entre fibra e matriz é obtida através do 

ancoramento mecânico das extremidades das fibras. Em muitos casos, a absorção de umidade 

das fibras não-tratadas, a baixa molhabilidade e adesão insuficiente com a matriz polimérica 

levam as fibras a se soltarem. Sem uma molhabilidade efetiva não se consegue uma adesão 

interfacial resistente.  

 Nesse sentido, Al-Qureshi, et. al. (1988) comenta que a boa adesão interfacial 

aumenta a transmissão de tensão da matriz para a fibra, aumentando o desempenho mecânico 

do compósito e caso não haja esta interação, o material estará sujeito a falhas catastróficas, 

como por exemplo, propagação de trincas em maiores escalas. 

 Esta falta de interação interfacial gera tensões internas, porosidade e degradação 

ambiental. A molhabilidade das fibras depende da viscosidade do polímero e da tensão 

superficial de ambos os materiais. A tensão superficial do polímero deve ser a mais baixa 

possível e menor que a das fibras. Portanto, a interação fibra/matriz é um ponto chave para se 

obter boas propriedades dos compósitos (BLEDZKI et al., 1996). 
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3.10 MODIFICAÇÃO QUÍMICA DOS MATERIAIS LIGNOCELULÓSICOS 

 As paredes das células das fibras naturais são compostas por uma estrutura de 

material lignocelulósico reforçada por micro fibrilas helicoidais de celulose. A composição da 

superfície externa da parede da célula é formada por uma camada de material lignocelulósico 

e substâncias que possuem determinado tipo de cera as quais unem a célula às suas células 

vizinhas adjacentes. Conseqüentemente, essa superfície não formará uma forte ligação com 

uma matriz de polímero (Li et al., 2000). A celulose possui grande quantidade de grupos 

hidroxilas (OH), o que faz com que o bambu apresente características hidrofílicas. Isto 

conduzirá a uma interface com baixa compatibilidade entre a fibra de sisal e uma matriz 

hidrofóbica (Li et al., 2000; Ansell et al., 2004). Além dessa desvantagem, as fibras naturais 

(polares) apresentam alta absorção de umidade e baixa molhabilidade pelas matrizes 

(apolares) o que também contribui para que se tenha baixa adesão fibra-matriz (Rong et al., 

2001; Wambua et al., 2003).  

 Então, para se utilizar as fibras lignocelulósicas em aplicações mais avançadas deve-

se realizar algum tratamento nas superfícies das fibras para que se tornem mais compatível 

com a matriz do polímero que será utilizada (Rong et al., 2001; Belgacem et al., 2005), ou 

seja, o tratamento a ser utilizado varia de acordo com as propriedades da matriz polimérica. 

 Alguns dos efeitos mais importantes e que justificam o desenvolvimento de 

pesquisas para modificações superficiais nas fibras naturais são a redução de umidade e 

melhoria da adesão fibra-matriz, embora possa ocorrer, simultaneamente, perda de resistência 

à tração da fibra. Essas desvantagens podem ser superadas pela escolha adequada de 

parâmetros de processos, da própria caracterização da fibra e do tipo e condições de 

modificação (Syndenstricker et al., 2003).  

 Existem vários métodos de modificações das superfícies dos materiais 

lignocelulósicos para promover a adesão interfacial nos sistemas onde as fibras naturais são 

usadas como reforço de uma matriz polimérica (Panayiotou et al., 2005). Estes métodos 

podem ser divididos em dois grupos: os métodos físicos e os métodos químicos (Gassan, 

2002). Dentre os métodos físicos pode-se citar: descarga elétrica (corona e plasma) (Gassan 

2002; Wambua et al., 2003; Panayiotou et al., 2005); tratamento térmico (Gassan, 2002); 

mercerização, um dos métodos mais antigos e mais utilizados (Gassan, 2002; Panayiotou et 

al., 2005; Rong et al., 2001). Os métodos químicos mais utilizados são: acoplamemento com 

silano (Wambua et al., 2003; Karlsson et al., 2004; Panayiotou et al., 2005); tratamento com 
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isocianatos (Gassan, 2002; Wambua et al., 2003); esterificação (Gassan, 2002; Karlsson et al., 

2004; Panayiotou et al., 2005), dentre outros tratamentos não citados. 

  Segundo Rowell (1983), a modificação química dos materiais lignocelulósicos pode 

ser definida como uma reação química entre uma parte reativa desse componente e um 

reagente químico, com ou sem catalisador, para formar uma ligação entre as duas. 

Conseqüentemente, essas ligações químicas, ou grupos que foram adicionados, alteram as 

características dos materiais de partida. 

 Kennedy et al., (1993) comentam que as reações de modificação química exercem 

um papel importante na melhoria da quantidade do material lignocelulósico. Dentre as reações 

de modificação química dos materiais, o tipo de reação mais importante é aquele que envolve 

a substituição dos grupos hidroxílicos, por grupos hidrofóbicos. Essas modificações podem 

incluir pré-tratamentos suaves com alcalóides ou sulfitos (produção de fibras de polpa 

mecânica), esterificações e processos de copolimerização. 

 Rowland & Bertoniere (1985) explicam que existem dois fatores de extrema 

importância no processo de modificação química dos materiais lignocelulósicos: a 

reatividade, que é influenciada pela natureza química e física do material e das moléculas dos 

reagentes envolvidos e, a acessibilidade, que é influenciada pela estrutura das macromoléculas 

e suas interações, tamanho da molécula do reagente e cristalinidade relativa da celulose. 

3.10.1 Tratamento alcalino (mercerização) 

 O tratamento com solução alcalina de fibras lignocelulósicas é denominado de 

mercerização. O nome do tratamento foi dado em homenagem à J. Mercer (1791 – 1866) 

inventor do processo de mercerização patenteado em 1850, mas só utilizado em 1895. 

 O tratamento com álcali, além de melhorar a resistência das fibras e tornar os grupos 

hidroxilas da celulose mais acessíveis, melhora também as características de adesão da 

superfície, através da remoção de impurezas naturais e artificiais, produzindo deste modo uma 

topografia rugosa da superfície. Além disso, o tratamento alcalino conduz a uma fibrilação 

das fibras, na qual ocorre a quebra do feixe das fibras, aumentando a área da superfície efetiva 

disponível para o contato com a matriz. O desenvolvimento de uma superfície rugosa oferece 

uma melhor adesão na interface fibra-matriz e um aumento nas propriedades mecânicas 

(JOSEPH et al., 1999; ASS et al., 2006). 

 O procedimento para a técnica do tratamento álcali, consiste em deixar as fibras 

imersas em uma solução de hidróxido de sódio (NaOH) em determinada concentração e 
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tempo, seguida de posterior remoção do excesso de álcali através de sucessivas lavagens com 

água destilada até pH neutro (JOSEPH et al., 1999).  

 Os grupos -OH presentes na superfície das fibras, correspondem majoritariamente às 

hidroxilas alcoólicas, ou seja, ácidos fracos, pode-se propor que a interação seja similar à 

representada esquematicamente na figura 3.16.  

 

Figura 3.16: Interação da fibra lignocelulósica com NaOH 

 De um modo geral o tratamento alcalino, além de transformar a celulose I em 

celulose II, causa um inchaço das fibras e remoção parcial da hemicelulose e da lignina, o que 

promove um melhor empacotamento das cadeias de celulose, que são responsáveis pela 

cristalinidade da fibra. Desta forma, o tratamento causa aumento da cristalinidade e redução 

do diâmetro e da densidade das fibras (BLEDZKI & GASSAN, 1999) 

 A mercerização é um procedimento considerável para preparar a superfície das fibras 

antes de novas reações, como por exemplo, a reação de esterificação. A utilização do 

hidróxido de sódio como tratamento preliminar quebra consideravelmente as longas ligações 

de hidrogênio da estrutura das fibras vegetais naturais tornando mais acessíveis os grupos 

hidroxílicos para passarem por novas reações de modificação. 

 Neste sentido, as reações com anidridos, objetivando alterações químicas da celulose 

e das fibras lignocelulósicas após o tratamento preliminar de mercerização, têm sido bastante 

estudadas (SIQUEIRA, 2008; KARNITZ JUNIOR et al., 2007; HILL & MALLON, 2002). 

 3.10.2 Esterificação 

 A esterificação, assim como a mercerização, tem o objetivo de melhorar as 

propriedades adesivas entre as fibras fortemente polarizadas e inerentemente incompatíveis 

com a matriz polimérica, quando essa é hidrofóbica (GASSAN, 2002). Ao se realizar essa 

modificação química de esterificação, promove-se a substituição dos grupos hidroxilas (OH) 

das paredes das fibras, por grupos provenientes dos agentes de acoplamento, que tornam as 
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fibras menos hidrofílicas e mais compatíveis com as matrizes poliméricas (Panayiotou et al., 

2005). 

 As hidroxilas (OH) presentes nas superfícies das fibras são os locais onde se costuma 

promover essas modificações porque já se conhece bem as reações com esses grupos para se 

preparar derivados de celulose. Mas nesse contexto, essas modificações estão limitadas aos 

grupos hidroxilas (OH) da superfície com o propósito de se preservar a integridade das fibras, 

e, com isso, suas propriedades de resistência mecânica (BELGACEM et al., 2005). 

 Siqueira (2008) comenta que esta reação, além melhorar a dispersão entre os 

componentes, também provoca melhorias na estabilidade dimensional e na interface do 

compósito.  

 Xiao et al., (2001) comenta que a reação também torna livre uma ou mais funções 

ácido carboxílicos presos na celulose, via formação de uma ligação éster covalente, 

providenciando sítios reativos adicionais aos quais mais reações químicas se tornam 

possíveis. A figura 3.17 apresenta o esquema da reação de esterificação entre o anidrido 

sucínico e os grupos hidroxílicos disponíveis presentes na estrutura das fibras naturais.  

 Por se encontrarem unidos por ligações de hidrogênio na estrutura da cadeia da 

celulose, tornando mais difícil a difusão dos reagentes, os grupos hidroxílicos da estrutura da 

celulose (material cristalino) são menos acessíveis a estes tratamentos, mas mesmo assim, tem 

sido provado que a esterificação aumenta a separação de estruturas lignocelulósicas em uma 

matriz polimérica de elevado caráter hidrofóbico, assim como origina uma importante 

melhoria na estabilidade dimensional e na interface do compósito. 

 
Figura 3.17: Representação esquemática da modificação química das fibras de bagaço de cana com anidrido 

succínico mostrando uma ligação de hidrogênio entre os grupos carboxílico e hidroxila. (Tita et al., 2002) 

Neste trabalho será utilizado como agente reticulador o dianidrido BTDA (dianidrido 

benzofenona tetracarboxílico) para a esterificação dos grupos hidroxila da celulose com a 

ajuda da trietilamina como catalizadora. A escolha destes agentes foi realizada com base nos 

trabalhos de Botaro et al., (2009), Siqueira (2008) e Oliveira (2008), que utilizaram os 
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mesmos para a sintetização de hidrogéis a base de acetato de celulose, modificação química 

da superfície de fibras vegetais de Luffa Cylindrica e produção de géis de acetato de celulose 

reticulados, respectivamente. A figura 3.18 apresenta a estrutura deste dianidrido. 

 
Figura 3.18: Estrutura química do dianidrido benzofenona tetracarboxílico (BTDA) (Oliveira, 2008) 
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CAPÍTULO IV – PARTE EXPERIMENTAL 

Por intermédio de métodos analíticos e comparativos, esse capítulo descreveu o 

processo metodológico de caracterização do colmo, fibras e polpas refinada e sem refino de 

Bambusa vulgaris schrad, submetidas ao processo kraft de polpação industrial. Foi descrito 

também as metodologias empregadas nos tratamentos e modificação química superficial 

realizada na polpa refinada desta espécie de bambu, objetivando sua utilização como agentes 

de reforço em matrizes poliméricas, visando aplicações industriais. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO COLMO, FIBRA E POLPAS REFINADA E SEM REFINO E 
DE BAMBUSA VULGARIS SCHRAD, MODIFICADAS E NÃO MODIFICADAS 
QUIMICAMENTE 

Como o principal obstáculo desta pesquisa foi a inexistência de normas para a 

execução dos ensaios, as caracterizações propostas para fibra e polpas refinada e sem refino 

de bambu teve como base os mesmos parâmetros apresentados para as madeiras.  

A fibra e as polpas refinada e sem refino de bambu, da família Bambusa vulgaris 

schrad, utilizadas neste trabalho foram fornecidas pela CEPASA – Celulose e Papel de 

Pernambuco S/A, localizada na cidade de Jaboatão dos Guararapes.  

As amostras possuindo dois anos de idade foram obtidas junto a uma plantação de 30 

mil hectares de bambu, que são utilizados na fabricação de celulose e papel, portanto é 

impossível afirmar de que partes dos colmos do bambu as amostras foram retiradas. Os 

materiais sem refino apresentaram-se sob a forma de polpa seca com grande heterogeneidade 

na sua geometria, comprimento e largura, com coloração marrom clara em virtude do 

processo de polpação denominado kraft. Os materiais refinados também se apresentaram sob 

a forma de polpa seca com heterogeneidade em seu comprimento e largura, porém mais finas 

e escuras devido ao processo de refino.  

As hastes de bambu, após terem sido derrubadas, foram transportadas até um picador 

móvel onde foram beneficiadas em cavacos de 20 x 30 mm. Logo após o beneficiamento, os 

cavacos, já no pátio da fábrica, foram selecionados em peneiras vibratórias para separação de 

finos e oversize. Após a seleção, os cavacos passaram por um processo de lavagem para 

remoção de sílica, folhas e outros, seguindo então para o cozimento, que opera com um 

digestor contínuo tipo Pândia pressurizados a 6-7 bar. Em seguida, os cavacos foram pré-

macerados e impregnados com licor de cozimento alcalino (NaOH e Na2CO3) e vapor 

aquecido a 165-175°C. Ao final da etapa de cozimento, cujo tempo médio foi de 45 minutos, 

a pasta parcialmente deslignificada com kappa 45-55 foi descarregada em tanque de descarga 
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com pressão próxima a 1 bar. Este efeito de diferença de pressão auxiliou no desfibrilamento 

final dos cavacos. A pasta foi então encaminhada a lavagem e a depuração e, logo após, 

descarregada para processo de refino. O rendimento ficou em torno de 46%. O pH do licor de 

cozimento oscilou entre 12 e 13. A carga alcalina ficou entre 16 e 18% para evitar a 

reprecipitação da lignina. O °SR variou entre 60° e 70° após o refino e entre 25° e 30° antes 

do refino. Não se enfatizou neste trabalho, a avaliação detalhada de todas as características e 

metodologias utilizadas pela empresa no processo de refino da polpa, uma vez que o objetivo 

do mesmo foi caracterizar as polpas após o processo e não se discutir o processo. 

A caracterização físico-química, anatômica, térmica, morfológica e elementar das 

amostras do colmo e das polpas sem refino e refinada, bem como os tratamentos e a 

modificação química das mesmas foram realizados nos laboratórios do Departamento de 

Ciências Florestais, Departamento de Química e do Laboratório de Fitopatologia da 

Universidade Federal de Lavras, UFLA-MG; nos laboratórios do Instituto de Química do 

ICEB, da Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP-MG; nos laboratórios do Departamento 

de Química da UFMG-MG; No laboratório de Microscopia Eletrônica do Departamento de 

Engenharia de Materiais do CEFET-MG, Belo Horizonte, MG, do centro de pesquisa da 

Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, CBMM, Araxá, MG e, no laboratório de 

materiais da Universidade Federal de São Carlos, UFScar, Sorocaba, SP. 

Visando a complementação das análises foi solicitado junto a Empresa o envio de 

algumas hastes de bambu para que fossem realizados nas fibras do mesmo as mesmas análises 

as quais foram submetidas as polpas. A figura 4.1 mostra um internó do bambu enviado em 

duas posições diferentes. 

 
Figura 4.1: Internó do Bambusa vulgaris schrad colocados em posições diferentes: horizontal e vertical. 

Antes da pré-trituração em um moinho de facas, objetivando o peneiramento das 

partículas para serem ensaiadas, um dos internos foi cortado em pequenos pedaços (40 x 20 x 

3) mm em uma serra de fita, objetivando a realização dos ensaios físicos de absorção e 

densidade básica.  
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 Devido à grande heterogeneidade das polpas foi necessária a realização de uma 

separação granulométrica através de uma série de peneiras com malhas de diferentes 

aberturas, conforme preconiza ASTM D 1921. Foram utilizadas oito peneiras da série tyler, a 

saber: 4, 6, 9, 12, 35 e 60 mesh para classificação mássica das amostras, sendo que as peneiras 

de 270 mesh e fundos foram acrescentadas para realização dos ensaios com granulometrias 

menores. Inicialmente, uma quantidade de amostras, previamente pesadas foi colocada na 

parte superior da série de peneiras previamente taradas e presas em um peneirador vibratório 

da marca Bertel durante 30 minutos. Após este tempo, as peneiras com as amostras foram 

pesadas para determinação da massa retida em cada uma delas. Este procedimento foi 

repetido para os dois tipos de amostras (feixes de fibra da polpa refinada e feixes de fibra da 

polpa sem refino) até que a soma das massas das amostras contidas nas peneiras de 12 e 35 

mesh, ultrapassasse em algumas gramas a massa necessária para a realização de todos os 

ensaios propostos. Procedimento diferente foi adotado para os pequenos cavacos de fibra 

natural, uma vez que a empresa não realiza a moagem do mesmo para se obter as polpas. Os 

cavacos dos internos do bambu foram moídos e peneirados apenas para os ensaios analíticos 

de caracterização física, química, elementar, térmica, morfológica, etc. Ao final do processo, 

cumprindo-se a metodologia adotada, obteve-se um total 4380,54 e 2722,3 g de amostras para 

os feixes de fibras da polpa sem refino e refinada, respectivamente. 

 Após a classificação pelo método das peneiras, tanto o comprimento quanto o 

diâmetro das amostras formadas por feixes de fibras que formaram as polpas, num total de 70 

amostras cada, foram verificados através de um paquímetro digital eletrônico da marca 

Mitutoyo modelo CD-6”C, alcance de 150 mm, resolução 0,01 mm e precisão de 0,01 mm.  

 É de suma importância explicar que as amostras ensaiadas granulometricamente não 

são fibras individuais, e sim feixes de fibras que se formaram após processos de polpação e 

refino. A figura 4.2 mostra a formação destes feixes de fibras, os quais deram origem a 

partículas com grandes dimensões. As partículas que aparecem na figura 4.2 são as que 

ficaram retidas na peneira de 9 mesh, após classificação granulométrica. 

 Após a classificação granulométrica dos fixes de fibras que comporam as polpas 

refinada e sem refino, optou-se pela escolha das amostras retidas nas peneiras de 12 e 35 

mesh, principalmente pela homogeneidade apresentada, as quais foram devidamente 

misturadas em proporções iguais. 
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Figura 4.2: Imagem das partículas (feixes de fibras) de Bambusa vulgaris schrad, realizadas através de 

Microscopia Eletrônica de Varredura – MEV. Aumento de 20X. Aparelho Stereoscam 200 Cambridge. Os 
números (1 a 8 ) representam várias partículas formadas por feixes de fibras. Partículas retidas em peneira de 9 

mesh. 
 

 Após este processo, separou-se 440 g das amostras não refinadas para posterior 

caracterização. Os internós do colmo foram devidamente moídos em moinhos de facas para a 

obtenção de pequenos cavacos, sendo posteriormente peneirados. Cerca de 300 g das 

amostras destes cavacos nas granulometrias descritas acima, também foram separadas visando 

sua caracterização. As amostras de fibras naturais originaram-se destes cavacos. A figura 4.3 

mostra a imagem de vários cavacos, os quais foram obtidos após a moagem dos colmos do 

bambu em moinho de facas. Estes cavacos foram armazenados nas peneiras de 35 e 12 mesh, 

após a classificação granulométrica 

 

 
Figura 4.3: Imagem dos cavacos obtidos dos colmos de Bambusa vulgaris schrad após moagem e classificação 

granulométrica. Microscopia Eletrônica de Varredura – MEV. Aparelho LEO EVO. Amostras retidas em 
peneiras de 35 e 12 mesh. 

 

Os ensaios de classificação granulométrica dos feixes de fibras que compõe as polpas 

foram realizados no laboratório de energia e biomassa da Universidade Federal de Lavras, 

UFLA-MG e a verificação e comprovação dos resultados foram realizados através de 

Microscópio Eletrônico de Varredura Stereoscam 200 da marca Cambridge, localizado na 

Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), localizada em Araxá. 
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4.1.2 Preparação das Amostras 

 Nos ensaios onde foi imprescindível a utilização de amostras na forma de pó, as 

pequenas taliscas retiradas do colmo e os feixes de fibras que formaram as polpas refinada e 

sem refino foram transformadas em serragens/pó por meio de moinhos de rotor de vários 

modelos. É imperativo comentar que as moagens destas taliscas e dos feixes de fibras que 

formaram as polpas só foram realizadas após a classificação granulométrica.  

 Para os ensaios de caracterização química, a serragem foi passada nas peneiras 35 e 

60 mesh, sendo utilizada a fração que ficou retida na peneira 60 mesh, com exceção dos 

ensaios físicos, que utilizaram granulometria de 12/35 e 270 mesh. Para a realização dos 

ensaios químicos, as amostras foram acondicionadas durante quinze dias em uma sala 

climatizada a 23ºC e 65% de umidade relativa, objetivando sua umidade de equilíbrio. Estes 

procedimentos estão de acordo com as Normas ABTCP M1 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

TÉCNICA DE CELULOSE E PAPEL, 1974), TAPPI T 257 cm-02 e TAPPI T 264 cm-97.  

 As análises dos teores de alfa-celulose, lignina solúvel e insolúvel foram realizadas 

com as amostras livres de extrativos. Para isso, as mesmas passaram por um processo de 

extração em solventes orgânicos (toluol e etanol na proporção de 2:1 v/v) e água quente.  

 Para o ensaio das análises elementares de CHNS-O foram utilizadas amostras retidas 

nas peneiras de 270 mesh. 

 Para os ensaios de MEV, EDX e FTIR, utilizaram-se as amostras retidas das peneiras 

12/35, 60 e 270 mesh, respectivamente. A figura 4.4 mostra as amostras de Bambusa vulgaris 

schrad moídas e retidas em peneira de 60 mesh para realização dos ensaios químicos. 

 

Figura 4.4: Amostras de Bambusa vulgaris schrad moídas e classificadas em peneira de 60 mesh para 
 análises químicas colocadas em cadinhos de porcelana: A) fibra natural, B) polpa sem refino, C) polpa 
refinada, D) polpa refinada modificada com NaOH (2%), E) polpa refinada modificada com NaOH (2%) + 
etanol/toluol + etanol e F) polpa refinada modificada com NaOH (2%) + etanol/toluol + etanol + BTDA. 
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 A caracterização anatômica das microfibras existentes nos colmos e na polpa 

refinada do Bambusa vulgaris schrad, conforme descrito no item 4.1.5 deste mesmo capítulo, 

foi realizada após as etapas de preparação e maceração das mesmas, sendo utilizadas para 

ambas, as mesmas metodologias. 

 Os procedimentos utilizados nas caracterizações foram realizados em quadruplicata, 

tendo seus valores finais sido determinados por média aritmética das quatro repetições, com 

exceção dos ensaios físico-químicos realizados na polpa tratada com NaOH + etanol/toluol + 

etanol + BTDA, que foram realizados em duplicata, pela demora e pelas dificuldades no 

tratamento. 

 Apresentou-se também para alguns dos ensaios descritos acima, valores máximos e 

mínimos das mensurações sendo seus respectivos valores de coeficientes de variação e desvio 

padrão, também inclusos. 

4.1.3 Caracterização química das fibras e polpas de Bambusa vulgaris schrad naturais e 
modificadas quimicamente. 

 A caracterização química da fibra natural e das polpas de Bambusa vulgaris schrad 

modificadas quimicamente e livres de modificações compreenderam várias análises as quais 

determinaram os teores de umidade, cinzas, extrativos totais, extrativos solúveis em água 

quente, extrativos solúveis em toluol/etanol + etanol, lignina solúvel, lignina insolúvel, 

lignina total, holocelulose, alfa-celulose, cera e hemicelulose. 

4.1.3.1 determinação do teor de umidade. 

 A determinação do teor de umidade da fibra e polpas da gramínea de Bambusa 

vulgaris schrad foi realizada de acordo com a norma ASTM 1413-76. 

 Em um pesa-filtro, previamente tarado, foi adicionada uma amostra da polpa natural 

de aproximadamente 1,0 g (m1). O sistema foi levado a uma estufa (Fanem modelo 315 AS) a 

105 ± 2ºC por um período de 4 horas. Posteriormente, o pesa-filtro com a amostra foi 

transferido para um dessecador com sílica gel, e após resfriamento, foi pesada a massa da 

amostra (m2) em uma balança analítica (Gehaka BK 6000 com precisão de 0,0001 g). O 

procedimento foi repetido até ser obtida massa constante. Esta metodologia foi realizada em 

quadruplicata. O teor de umidade foi calculado de acordo com a equação 4.1. 
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        (4.1) 

Onde:  massa (g) das amostras de Bambusa vulgaris schrad; 
  massa (g) das amostras secas. 

4.1.3.2 determinação do teor de cinzas. 

 O teor de cinzas da fibra e polpas de Bambusa vulgaris schrad foi determinado pela 

norma TAPPI T 211 om-93. Como pré-requisito houve a necessidade da determinação da 

umidade e do teor seco das amostras. 

 Os cadinhos de porcelana foram previamente calcinados a 600 ± 25ºC em mufla da 

marca EDG modelo 3000. Os cadinhos permaneceram nesta temperatura durante 30 minutos. 

A mufla foi então desligada. Quando a temperatura atingiu 100ºC, os mesmos foram 

colocados em dessecadores para posterior pesagem da tara (balança Sartorius com precisão de 

0,0001 g).  

 Foram adicionadas amostras de aproximadamente 2,0 g de fibras e polpas secas nos 

cadinhos previamente calcinados. Os cadinhos foram levados a mufla e o controle da elevação 

da temperatura a uma taxa de 50ºC a cada 30 minutos até atingir 650ºC foi totalmente 

controlado por um software francês denominado “Four Carbonisation” instalado em um 

microcomputador Dell Inspiration 1420, devidamente acoplado a mufla. Terminado esse 

tempo, a mufla foi desligada automaticamente pelo programa até que a estabilização da 

temperatura em 200°C. Os cadinhos foram transferidos para o dessecador onde foram 

resfriados até a temperatura ambiente sem adquirir umidade, tendo sido posteriormente 

tarados com as amostras.  

O teor de cinzas foi determinado pela razão entre as massas final e inicial, de acordo 

com a equação 4.2. 

       (4.2) 

Onde: teor de cinzas, em percentagem; 
 = massa (g) de cinzas; 
  = massa (g) da amostras absolutamente secas. 

4.1.3.3 determinação do teor de extrativos solúveis em água quente. 
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 O teor de extrativos solúveis em água quente foi determinado pela norma TAPPI T 

207 om-93. Como pré-requisito foi necessário a determinação da umidade das amostras. 

 Em um béquer de 1000 ml com água destilada, foi adicionada amostras de Bambusa 

vulgaris schrad seca de aproximadamente 5,0 g, sendo o sistema submetido à agitação 

mecânica a 70 ± 5ºC por aproximadamente 1 hora. A metodologia foi repetida trocando-se a 

água do sistema. Após o período de extração esta amostra foi levada à estufa (FANEM 

modelo 315 SE) a 103 ± 5ºC por um período de 3 horas. Com o posterior resfriamento em 

dessecador com sílica gel a amostra foi pesada em uma balança analítica (Gehaka BK 6000 

com precisão de 0,0001 g). O procedimento foi repetido até que não ocorressem variações de 

massa.  

 O teor de extrativos solúveis em água quente foi calculado de acordo com a equação 

4.3. 

     (4.3) 

Onde:  massa (g) da polpa de Bambusa vulgaris úmida; 
  massa (g) da popa de Bambusa vulgaris seca. 

4.1.3.4 determinação do teor de extrativos solúveis em etanol/toluol + etanol. 

 A extração feita à base da mistura etanol/toluol permite extrair carboidratos de baixa 

massa molar, tais como: sais, ácidos graxos, resinas, fotoesteróis, hidrocarbonetos não 

voláteis e outros compostos solúveis em água. O teor de extrativos solúveis em solventes 

orgânicos (etanol/toluol + etanol) foi determinado pela norma TAPPI T 264 cm-97. 

 Tomou-se aproximadamente 2,0 g da amostra livre de umidade, que foram colocadas 

e taradas em cadinhos porosos e posteriormente inseridas no extrator soxhlet. Os extratores 

foram acoplados a balões de fundo chato contendo aproximadamente 150 ml da solução. 

Logo em seguida, esses balões foram dispostos sobre uma chapa aquecedora. Foi utilizada 

uma mistura extratora de etanol P.A. (Vetec Química Fina LTDA) e toluol P.A. (Vetec 

Química Fina LTDA) na proporção de 1:2 (v/v). O período de extração foi de 6 horas em 

etanol/toluol e mais 4 horas, apenas em etanol para retirada de alguns polifenóis. Por ser 

volátil o manuseio foi realizado em capela laboratorial. Em seguida as amostras das polpas 

foram retiradas do extrator e levadas à estufa Gehaka modelo G4023D a 103 ± 2ºC até atingir 

massa constante, aproximadamente 4 horas. Após a estabilização da massa da amostra, os 



 

47 

cadinhos foram transferidos para o dessecador, onde permaneceram durante 20 minutos até 

atingir a temperatura ambiente. Posteriormente os mesmos foram pesados em balança 

Sartorius com precisão de 0,0001 g. O teor de extrativos em etanol/toluol + etanol foi 

determinado através da equação 4.4.  

    (4.4) 

Onde:   Teor de extrativos em etanol/toluol + etanol em 
percentagem; 

  massa (g) da amostra de Bambusa vulgaris schrad secas antes da extração; 
  massa (g) da amostra de Bambusa vulgaris schrad após extração e estufa. 

4.1.3.5 determinação do teor de cera 

 As ceras formam uma camada de proteção nas microfibras que confere um caráter 

oleofílico e hidrofóbico nas superfícies. São constituídas de diferentes tipos de alcoóis, os 

quais são insolúveis em água e em diversos ácidos, porém podem ser extraídos com solventes 

orgânicos. 

 A remoção de ceras de deu pela extração em soxhlet em um procedimento 

semelhante ao dos extrativos, porém com uso do metanol-toluol em um reciclo durante 24 

horas (TAPPI T 574 pm-04). Uma amostra de aproximadamente 3,0 g de fibra e polpas de 

Bambusa vulgaris schrad seca foi submetida a uma extração em tubo de soxhlet em 

metanol/toluol (1:2) (v: v) em reciclo durante 24 horas. O material resultante foi seco em 

estufa Gehaka modelo G4023D a 103 ± 2ºC até peso constante. As amostras secas e livres e 

ceras foram transferidas para um dessecador, resfriadas até temperatura ambiente e pesadas. O 

cálculo de teor de cera em percentual foi realizado conforme equação 4.5. 

      (4.5) 

Onde:  Teor de cera em percentagem; 
  massa (g) da amostra de Bambusa vulgaris schrad secas antes da extração; 
  massa (g) da amostra de Bambusa vulgaris schrad após extração e estufa. 

4.1.3.6 determinação do teor de lignina Klason insolúvel. 
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 A lignina se caracteriza pela sua relativa resistência a agentes oxidantes e 

susceptilidade a hidrólise alcalina. No método de determinação da lignina klason (norma 

TAPPI T 222 om-98), os carboidratos da amostra livre de extrativos são hidrolisados por 

ácido sulfúrico (H2SO4) a 72%, e a lignina insolúvel no ácido é filtrada, e posteriormente seca 

e pesada. As amostras de aproximadamente 1,0 g de fibra e polpas de Bambusa vulgaris 

schrad secas e livres de extrativos foram adicionado 15 ml de ácido sulfúrico a 72% e após 24 

horas à temperatura ambiente adicionou-se 560 ml de água destilada e levou-se o sistema a 

refluxo por 4 horas. A lignina insolúvel no ácido foi filtrada em funil de vidro sinterizado, 

previamente tarado e lavada várias vezes com água destilada. Em seguida foi seca em estufa 

Gehaka modelo G4023D a 103 ± 2ºC até a obtenção de massa constante. Depois foi 

transferida para um dessecador onde foi resfriada até temperatura ambiente para der pesada. O 

cálculo, em percentual, do teor de lignina foi realizado conforme equação 4.6 

        (4.6)  

Onde:  Teor de lignina insolúvel em percentagem; 
  massa (g) de lignina insolúvel seca da polpa de Bambusa vulgaris obtida; 
  massa inicial (g) da popa de Bambusa vulgaris seca 

4.1.3.7 determinação do teor de lignina Klason solúvel. 

 O filtrado obtido (lignina klason solúvel em meio ácido) foi analisado através de 

espectroscopia na região de ultravioleta (UV), utilizando o spectrofotômetro UV-1601 da 

marca shimadzu, sendo avaliada a absorbância nos comprimentos de onda de 280 e 215nm 

(método relatado por Goldschmid, 1971 e baseado na norma TAPPI T 249 cm-85). Estes 

valores correspondem às regiões do espectro UV-Vis onde são observadas absorções 

referentes aos compósitos aromáticos. As concentrações de lignina em g/l nas amostras 

diluídas foram calculadas como mostra a equação 4.7, baseada na Lei de Lambert-Beer. A 

lignina total foi tomada como sendo a soma das ligninas solúvel e insolúvel. 

     (4.7) 

Onde:   Teor de lignina solúvel em ácido (%); 
  Absorbância em 215nm; 
 = Absorbância em 280nm;  Massa em gramas. 
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4.1.3.8 determinação do teor de alfa-celulose 

 O teor de alfa-celulose foi determinado conforme os métodos descritos por Caraschi 

(1997). 

 Pesou-se 1,0 g de material que foi introduzido em um béquer de 100 ml e 

acrescentou-se 10 ml de solução aquosa de NaOH (Vetec Química Fina Ltda) a 17,5%. 

Deixou-se sob agitação magnética em um agitador magnético TE 085 da Tecnal por 10 

minutos. Após esse tempo acrescentou-se mais 10 ml de solução de NaOH a 17,5% e deixou-

se sob agitação magnética por 20 minutos. Essa determinação foi realizada a temperatura 

ambiente. Em seguida acrescentou-se 40 ml de água destilada e realizou-se filtração à vácuo 

rapidamente em funil de vidro sinterizado nº 2. Lavou-se o resíduo com 200 ml de água 

destilada e em seguida lavou-se com 20 ml de ácido acético (Vetec Química Fina Ltda) a 

20%. Finalizou-se a lavagem com 200 ml de água destilada. Levaram-se as os funis contendo 

as amostras à estufa Gehaka modelo G4023D a 103 ± 2ºC. Pesou-se após 24 horas de 

secagem e determinou-se o teor de alfa-celulose pela equação 4.8 

      (4.8) 

Onde:  Porcentagem de α.celulose presente nas amostras; 
  massa (g) de α.celulose seca ; 
  massa (g) da amostra de Bambusa vulgaris schrad secas. 

4.1.3.9 determinação do teor de holocelulose 

 O teor de holocelulose foi determinado pela análise somativa, a qual considerou a 

equação 4.9, utilizando-se a percentagem em relação à massa seca dos componentes. 

   (4.9) 

Onde:  Teor em percentagem de holocelulose; 
  Teor de lignina total em percentagem; 
  Teor de cinzas em percentagem; 
  Teor de extrativos totais em percentagem. 

4.1.3.10 determinação do teor de hemicelulose 

 O teor de hemicelulose foi determinado pela análise somativa, a qual considerou a 

equação 4.10, utilizando-se a percentagem em relação à massa seca dos componentes. 
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                 (4.10) 

Onde:  Teor em percentagem de holocelulose; 
  Percentagem de α.celulose; 
  Teor de hemicelulose em percentagem. 

4.1.4 Caracterização física do colmo, fibras e polpas de Bambusa vulgaris schrad.  

 Na caracterização física das fibras e polpas de Bambusa vulgaris schrad foram 

realizados ensaios de densidade básica aparente, porosidade, absorção máxima de água e 

densidade específica real. No que se refere a caracterização física do colmo, foram realizadas 

mensurações externas e internas do mesmo, bem como ensaios de densidade aparente básica, 

absorção máxima de água, porosidade. 

4.1.4.1 densidade básica aparente do colmo 

 A densidade básica do colmo de Bambusa vulgaris schrad foi determinada segundo a 

norma NBR ABNT 11941/03. Com o auxílio de uma serra de fita foram retirados de várias 

partes do colmo de bambu 5 (cinco) cavacos nas dimensões de (20 x 40 x 3) mm, largura x 

comprimento x espessura, sendo removida as películas impermeáveis internas e externas dos 

mesmos. Objetivando a saturação, os mesmos foram submersos em água durante um período 

de 44 dias, uma vez que não se conseguiu a estabilização nas medidas de massa dos cavacos. 

Após a saturação, as amostras foram então submersas em um Becker com água destilada com 

capacidade de 1000 ml, através de um dispositivo composto por suporte, garra e haste de 

metal. A face superior do cavaco faceou o nível da água, sendo o becker devidamente 

colocado sob uma balança de exatidão 0,05 g. A determinação do volume de cada amostra, 

indicado pela balança, foi feita através do deslocamento do líquido, ou empuxo, considerando 

a densidade da água igual a 1kg/m3. Após as pesagens os cavacos foram levados para uma 

estufa Gehaka modelo G4023D a 103 ± 2ºC até massa constante. A densidade básica foi 

calculada conforme a equação 4.11: 

                     (4.11) 

Onde:  Densidade básica do colmo do Bambusa vulgaris schrad (g/cm3); 
  Peso seco da amostra em gramas (g); 
 Volume da amostra equivalente ao volume da água deslocada (é a 

diferença entre a massa do recipiente com água e cavaco imerso, em 
gramas e a massa do recipiente com água, em gramas (cm3). 
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4.1.4.2 densidade real das fibras e das polpas  

 A densidade real específica das fibras do colmo e das polpas foi determinada 

segundo a norma ABNT NBR 9165 (1985). O colmo foi lascado através de uma plaina 

manual elétrica Black & Decker de 650 W, que depois de seca em temperatura ambiente e em 

estufa da marca Gehaka modelo G4023D a 60 ± 2ºC por 24 horas, foi moída em moinho de 

rotor tipo Willey TE 651 da Tecnal e classificada em um série de peneiras tyler, onde se 

utilizou as amostras retidas na peneira de 270 mesh. Foi utilizado também um picnômetro de 

50 ml que foi pesado completamente cheio de água destilada (Ppa). Após a medida, o 

picnômetro foi seco em estufa Gehaka modelo G4023D a 103 ± 2ºC, recebendo em seguida 

2,0 g de fibras moídas secas (Pca) classificada em peneira mesh 270, sendo completado com 

água destilada até 2/3 do seu volume. O conjunto foi colocado em uma resistência de 

aquecimento por 1 hora em temperatura de aproximadamente 100ºC e depois resfriado 

completamente durante 24 horas. Completou-se o volume do picnômetro contendo amostras 

com água destilada e em seguida o conjunto foi pesado em uma balança analítica Sartorius 

com precisão de 0,0001g (Ppca). O cálculo da densidade específica real foi realizado 

conforme equação 4.12. 

                  (4.12) 

Onde:  Densidade específica real em (g/cm3); 
  Peso da amostra de Bambusa vulgaris schrad seco (g); 
  Peso do picnômetro com água (cm3); 
  Peso do picnômetro com as amostras de Bambusa vulgaris schrad e água. 

4.1.4.3 densidade aparente das fibras e polpas 

 A densidade aparente da fibra e das polpas de Bambusa vulgaris schrad, submetidas 

ao processo kraft de polpação, foi determinada pelo método da proveta ou método do 

deslocamento de água, preconizado por Azzini et al., (1981). As amostras (3g), previamente 

saturadas em água destilada durante período de 44 dias, foram colocadas em papel toalha para 

a retirada do excesso de água e posteriormente mergulhadas em uma proveta com capacidade 

de 250 ml, contendo 200 ml de água. O volume de água translocada corresponde ao volume 

da amostra. Posteriormente, levaram-se as amostras a estufa a 103± 2ºC, para a obtenção da 

massa seca. A densidade aparente (kg/m³) foi calculada dividindo-se a massa seca pelo 
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volume de água translocado pela amostra, conforme mostra a equação 4.13. A massa utilizada 

para a amostra modificada quimicamente com NaOH + etanol/toluol + BTDA foi de 2 g. 

                   (4.13) 

Onde:  Densidade aparente das amostras de Bambusa vulgaris schrad (g/cm3). 
  Peso da amostra seca em estufa até massa constante (g). 
  Volume saturado das amostras determinado pelo deslocamento da água 

destilada em proveta graduada (cm3). 

4.1.4.4 porosidade aparente das fibras e das polpas  

 A porosidade do colmo, fibras naturais e polpas foram determinadas segundo a 

ASTM D 167 (1973) da ASTM (1977). É dada pela relação existente entre as densidades 

aparente e real das fibras e polpas do Bambusa vulgaris schrad. É uma estimativa da 

quantidade de vazios existentes no colmo, nas fibras e polpas do bambu. É determinada 

conforme equação 4.14. 

                 (4.14) 

Onde:  Porosidade aparente do colmo, fibra natural e polpas do Bambusa 

vulgaris schrad em percentagem. 
   Densidade aparente básica do colmo ou aparente da fibra natural e polpas 

(g/cm3). 
  Densidade específica real da fibra ou polpas de Bambusa vulgaris schrad. 

4.1.4.5 absorção de água das fibras e polpas  

 Determinou-se a absorção de água das fibras e das polpas, submetidas ao processo 

kraft de polpação, de acordo com a norma ASTM D570 (1995). Como a norma descreve 

vários tipos de ensaio escolheu-se determinar a absorção de água por imersão longa até a 

saturação. As amostras (cerca de 3 g) foram submersas em água destilada (aproximadamente 

400 ml) e seguindo as diretrizes da norma ASTM D570, foi levantada a curva de absorção 

máxima de água durante o período de 44 dias. A determinação do peso úmido das amostras 

foi realizada em intervalos de 5, 10, 30, 60 e 120 minutos, depois a cada 24 horas até o sexto 

dia, e a partir daí pesou-se o material a cada 48 horas até que fossem completados 44 dias. O 
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ponto de saturação foi determinado medindo-se o peso médio das amostras após o período de 

44 dias. Após este tempo as amostras foram secas em estufa (Gehaka modelo G4023D) a 103 

± 2ºC. As amostras secas foram transferidas para um dessecador, sendo então determinado o 

peso seco das mesmas através de uma balança analítica (Sartorius com precisão de 0,0001g). 

Para o cálculo da absorção de água em percentual, foi utilizada a equação 4.15. A massa 

utilizada para a amostra modificada quimicamente com NaOH + etanol/toluol + BTDA foi de 

2g. 

                  (4.15) 

Onde:  Absorção de umidade em (%). 
  Peso úmido das amostras em (g) no tempo t. 
  Peso das amostras secas em estufa (g). 

4.1.4.6- caracterização do colmo  

 O comprimento, o diâmetro máximo externo e interno e a circunferência do colmo 

foram medidas com uma fita métrica digital com capacidade de 300 cm da marca Bosch com 

precisão de +/- 1,0 mm/m, enquanto a largura/espessura da mesma foi medida com o auxílio 

de um paquímetro digital eletrônico da marca Mitutoyo modelo CD-6”C, alcance de 150 mm, 

resolução 0,01 mm e precisão de 0,01 mm. A figura 4.5 mostra a amostra do colmo. 

 

Figura 4.5: Amostra do colmo da espécie Bambusa vulgaris schrad. DME: Diâmetro máximo externo. DMI: 
Diâmetro máximo interno 

4.1.5 Caracterização anatômica das fibras naturais e da polpa refinada de Bambusa vulgaris 
schrad. 

 Na caracterização anatômica do Bambusa vulgaris schrad mensurou-se os valores 

das fibras naturais do colmo bem como o ângulo de microfibrila formado entre as mesmas 
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após processo de maceração. As microfibras que compõem a polpa refinada também foram 

mensuradas após maceração.  

Com o auxílio de uma serra de fita foram retirados de várias partes do interno do 

colmo de bambu 5 (cinco) cavacos nas dimensões de 2cm x 4cm, os quais foram utilizados na 

extração dos palitos para posteriormente serem macerados, visando à realização das medidas 

microscópicas previstas neste trabalho.  

4.1.5.1 caracterização anatômica das fibras naturais do Colmo 

 A caracterização anatômica das amostras foi realizada conforme recomendações de 

Muniz e Coradin (1991) e segundo norma IAWA Committe (1989). Na mensuração das 

fibras, foram obtidas informações relativas ao seu comprimento da fibra (l), diâmetro da fibra 

(D) e diâmetro de lúmen (d), sendo indiretamente determinada a espessura da parede celular 

(e). A dissociação dos elementos celulares foi realizada segundo o método de Franklin (1945), 

modificado por Berlyn & Miksche (1976). Palitos foram retirados longitudinalmente de cada 

amostra, as quais foram saturadas em água com aplicações de vácuo e dessecador, sendo 

posteriormente colocados em frascos de vidro com solução de ácido acético glacial e peróxido 

de hidrogênio 30% 1:1(v/v). Os frascos tampados foram levados à estufa a uma temperatura 

de 60ºC por 24 horas, até que as amostras estivessem esbranquiçadas. O material dissociado 

foi lavado em água corrente até a retirada total da solução e corado com safranina a 1%, em 

álcool 50% (p/v) (BERLYN & MIKSCHE, 1976). As lâminas semipermanentes contendo o 

material dissociado foram montadas em solução aquosa de glicerina (1:1). Em seguida 

utilizou-se para a captura de imagens e mensuração dos elementos celulares individuais, uma 

câmera Evolution LC Color PL A662 devidamente acoplada a um microscópico óptico da 

marca Olympus BX 51 de ocular micrométrica com filamento móvel (objetiva de 20x para 

medida do comprimento e de 40x para medidas da largura, espessura da parede e diâmetro do 

lúmen; totalizando aumentos de 200x e 400x, respectivamente) sendo o software para a 

análise de imagem o Image - Pro plus 5.1 da Média Cybernetics. “A câmara e o microscópio 

foram ligados a um microcomputador Samsung Intel Pentium IV de 2,8GHz com monitor de 

19” 

 Os dados quantitativos foram transferidos para planilhas do programa Excel, onde 

foram posteriormente analisados. Foram realizadas 33 medidas para a determinação do 

comprimento e 25 para a determinação da largura de diâmetro do lúmen. Portanto, foram 

mensuradas 99 fibras para comprimento (3 repetições) e 75 para largura e diâmetro do lúmen 
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(3 repetições), totalizando 174 fibras ao todo. Para o cálculo da espessura da fibra utilizou-se 

a equação 4.16.    

        (4.16) 

Onde:  Espessura da parede da fibra (µm); 
 = Largura da fibra (µm); 
  = Diâmetro do lúmen da fibra (µm). 
 

Valendo-se das características levantadas, foram calculadas as principais relações 

entre as dimensões das fibras, consideradas importantes e que estão relacionadas com as 

propriedades físico-mecânicas das fibras estudadas e, conseqüentemente, com as propriedades 

físico-mecânicas dos compósitos onde as mesmas forem utilizadas. Essas relações foram 

determinadas conforme preconizam Milanez e Foelkel (1981) e Azzini et al., (1984). 

Coeficiente de flexibilidade (CF), dado pela relação entre o diâmetro do lúmen (d) e o 

diâmetro da fibra (D), expressa em porcentagem. Equação 4.17: 

        (4.17) 

Fração Parede (FP), dada pela relação entre a espessura da parede celular (e) e o raio da 

fibra (D/2), expressa em porcentagens. Equação 4.18: 

        (4.18) 

Índice de enfeltramento (IE), dado pela relação entre o comprimento (l) e o diâmetro (D) da 

fibra. Equação 4.19: 

                      (4.19) 

Índice de Runkel (IR), dado pela relação entre duas vezes a espessura da parede celular (e) e 

o diâmetro do lúmen (d). Equação 4.20: 

         (4.20) 
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Índice de Boiler (IB), dado pela relação entre as diferenças dos quadrados do diâmetro da 

fibra (D) e o diâmetro do lúmen (d) sobre a soma dos quadrados do diâmetro da fibra (D) e o 

diâmetro do lúmen (d). Equação 4.21: 

       (4.21) 

Índice de Mulsteph (IM), dado pela relação entre as diferenças dos quadrados do diâmetro da 

fibra (D) e o diâmetro do lúmen (d) sobre o quadrado do diâmetro da fibra (D). Equação 4.22: 

        (4.22) 

 Os valores encontrados compreendem a média de cada índice para cada fibra, 

conforme descrito no sub-ítem 4.1.5.1 deste capítulo. Para cada uma das dimensões 

encontradas, assim como dos índices calculados, foram determinados os valores médio, 

máximo, mínimo e coeficiente de variação. 

4.1.5.2 caracterização anatômica das fibras da polpa refinada 

 Utilizou-se a mesma metodologia na preparação e mensuração das dimensões das 

microfibras que compõem a polpa refinada e as fibras que compõem o colmo do Bambusa 

vulgaris schrad, diferenciando-se apenas na substituição dos palitos retirados dos colmos, 

pelas próprias fibras que formam a polpa. 

4.1.5.3 preparação e mensuração dos ângulos de microfibrila das fibras do colmo 

 Para a medição dos ângulos de microfibrilas, utilizaram-se pequenos cavacos 

retirados em várias posições de um dos colmos do bambu medindo (4 x 2 x 0,3) cm. Após 

este procedimento, os cavacos em formato de retângulos foram saturados e submetidos a 

cortes no plano tangencial em um micrótomo em seções, que variaram de 10 a 13µm de 

espessura. Com estes cortes, fez-se a maceração com uma solução de peróxido de hidrogênio 

e ácido acético glacial, na proporção de 2:1, a 60°C, por 24 horas. A seguir, foram preparadas 

lâminas provisórias para a medição dos ângulos das microfibrilas. Como a anatomia do 

bambu é bem diferente da madeira, principalmente no que se refere ao número de camadas da 

parede secundária, escolheu-se medir o ângulo da camada mais espessa, assim como é 

realizado na madeira. Após acertar as medidas de corte no micrótomo, a amostra submetida 
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ao microscópio óptico foi devidamente mensurada, conforme metodologia. As mensurações 

foram realizadas até que as mesmas se aproximassem dos valores dos ângulos de microfibrila 

estipulados, conforme Liese (2002). 

 Foi utilizado o microscópio Olympus BX 51, adaptado com polarizador da luz, com 

mesa giratória, conectado com o programa de análise de imagem Image Pro-plus. Utilizando-

se aumento de 200x, foram selecionadas quinze fibras, cortadas no sentido longitudinal para 

permitir que apenas uma única parede fosse atravessada pela luz.  

  Dentre as diversas maneiras encontradas na literatura para se medir ângulos de 

microfibrila, tais como difração de raios-x, microscopia por reflexão, microscopia por 

fluorescência, espectroscopia Raman, microscopia eletrônica de varredura, microscopia 

eletrônica de transmissão, dentre outras, o procedimento utilizado para as medições destes 

ângulos foi o referenciado e utilizado por Donaldson (1991), Echols (1955), Foracs (1961) e 

Treacy et al., (2000), o qual se baseia em medições individuais de fibras através da técnica de 

microscopia de luz polarizada ou microscopia de polarização, onde as lâminas com as 

amostras são levadas até uma mesa giratória e em seguida vistas ao microscópio ótico. Esta 

mesa é então girada em relação ao seu eixo até a máxima posição de extinção da luz. Nesta 

posição a luz polarizada se encontra sobreposta com o alinhamento das microfibrilas, não 

deixando passar a luz. Girando-se manualmente a mesa giratória, obteve-se o ângulo 

microfibrilar formado entre a posição vertical e a nova posição do eixo da fibra. Procedimento 

semelhante foi utilizado por Ferreira (2007). A figura 4.6 mostra a observação do ângulo 

microfibrilar observado no microscópio de luz polarizada, bem como o micrótomo utilizado 

para realizar o corte histológico da amostra. 

 
Figura 4.6: (a) Observação do ângulo microfibrilar em microscópio de luz polarizada (Ferreira, 2007) com 

aumento de 200x e, (b) micrótomo utilizado para corte histológico da amostra. 
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4.2 TRATAMENTOS SUPERFICIAIS DA POLPA REFINADA DE BAMBUSA VULGARIS 

SCHRAD 

 Para que haja uma melhor eficiência no interfaceamento entre os constituintes do 

compósito proposto, devido a natureza hidrofóbica e hidrofílica dos mesmos, torna-se 

necessário o tratamento prévio da superfície das fibras. O tratamento proposto foi: 

mercerização (NaOH) seguido da extração com solventes orgânicos (etanol/toluol + etanol) 

seguido da esterificação com Benzofenona dianidrido tetracarboxílico (BTDA). Os 

procedimentos necessários para o tratamento da superfície das fibras serão realizados com 

base nos trabalhos de Siqueira (2006) e Siqueira (2008). O tratamento de mercerização 

seguido do tratamento com solventes orgânicos foram realizados no Laboratório de Energia e 

Biomassa da Universidade Federal de Lavras, UFLA-MG, em Lavras, enquanto a seqüência 

do tratamento seguido do processo de esterificação com BTDA foi realizado no Laboratório 

de Ciência dos Materiais da Universidade Federal de São Carlos, UFScar, campus Sorocaba. 

4.2.1 Tratamento alcalino da polpa refinada (mercerização) 

 O tratamento da polpa refinada de bambu com classificação granulométrica de 12 e 

35 devidamente misturadas em proporções iguais consistiu na imersão de uma quantidade de 

polpa na solução de NaOH (Vetec Química Fina LTDA), na proporção de 100 g de popa para 

cada litro de água, conforme preconizado por Santos (2006). Esta polpa ficou em contato com 

a solução alcalina por duas horas, conforme Botaro et al., (2009) em temperatura de 25ºC sob 

vigorosa agitação mecânica. Após este período, a polpa foi lavada com água destilada a fim 

de remover todas as impurezas e as substâncias solúveis provenientes do tratamento químico. 

Mediu-se o pH da mesma com um phmetro TEC 3MP da Tecnal até valor próximo a 7. Em 

seguida a mesma foi seca em estufa (Gehaka modelo G4023D) a 60 ± 2ºC por 24 horas. 

4.2.2 Tratamento da polpa refinada com etanol/toluol + etanol (extração em solventes) 

 Após mercerização (NaOH 2%) e secagem completa em estufa a 60 ± 2 ºC por 24 

horas, a polpa refinada de bambu foi tratada com uma mistura de solventes orgânicos, a saber,  

etanol/toluou + etanol (Vetec Química Fina LTDA). Cerca de 8,0 g de amostra foram 

colocadas em papéis filtros, enroladas e lacradas com uma corda de nylon. Foram 

confeccionadas 12 embalagens as quais foram colocadas no interior dos extratores soxhlet. Os 

extratores foram acoplados a balões de fundo chato contendo aproximadamente 150 ml da 

solução. Logo em seguida, esses balões foram dispostos sobre uma chapa aquecedora. Foi 
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utilizada uma mistura extratora de etanol P.A. (Vetec Química Fina LTDA) e toluol P.A. 

(Vetec Química Fina LTDA) na proporção de 1:2 (v/v). O período de extração foi de 6 horas 

em etanol/toluol e mais 4 horas, apenas em etanol para retirada de alguns polifenóis. Por ser 

volátil, o manuseio foi realizado em capela laboratorial Amazon Lab com aquecedor Tecnal 

TE 188. Em seguida as amostras das polpas foram retiradas do extrator. Após este período, a 

polpa foi lavada com água destilada a fim de remover todas as impurezas e as substâncias 

solúveis provenientes do tratamento químico. Mediu-se o pH com um phmetro TEC 3MP da 

Tecnal até valor próximo a 7. Em seguida a mesma foi seca em estufa (Gehaka modelo 

G4023D) a 60 ± 2ºC por 24 horas. Este tipo de tratamento foi realizado com o objetivo de 

tornar a polpa mais “pura”, melhorando desta forma, a eficiência da modificação química 

realizada logo em seguida. 

4.2.3 Modificação da polpa refinada com benzofenona dianidrido tetracarboxílico 96% 
(BTDA) 

 Após mercerização (NaOH 2%) e tratamento da polpa refinada com etanol/toluol + 

etanol, com secagem completa em estufa  a 105 ± 5ºC por 24 horas, a polpa refinada de 

Bambusa vulgaris foi tratada com BTDA (Sigma-Aldrich). A remoção de água desta polpa 

lignocelulósica é de extrema importância para impedir que o dianidrido sofra 

preferencialmente reação com as moléculas de água no meio reacional do que com as 

hidroxilas livres presentes na polpa de bambu (SIQUEIRA, 2006 citado por SIQUEIRA, 

2008). Em um balão de fundo redondo foram adicionadas 20,00 g de polpa de bambu, 10,00 g 

de BTDA e 10 ml de trietilamina (Vetec Química Fina LTDA) como catalisador. Cerca e 300 

ml de acetona (Vetec Química Fina LTDA) foram utilizadas como solvente da reação. A 

proporção entre os reagentes foi de 1,0 g de polpa para 2,5 g de BTDA e 1,5 ml de 

trietilamina. O volume do solvente foi o necessário para suspender completamente as fibras de 

polpa de bambu. O balão foi conectado a um condensador e o sistema mantido sob refluxo 

durante 48 horas em temperatura de aproximadamente 55ºC. As fibras da polpa foram lavadas 

com acetona em abundância até a retirada de sólidos aderidos não reagidos e posteriormente, 

secas em estufa a 105 ± 5ºC por 24h. Este tratamento foi realizado no laboratório de Ciências 

dos Materiais da Universidade Federal de São Carlos, UFScar, campus Sorocaba. 

  Escolheu-se o BTDA, porque este dianidrido apresenta em sua estrutura dois 

diferentes grupos de carbonila, uma do grupo cetona e quatro do grupo anidrido, sendo que a 

carbonila de cetona encontra-se ligada a dois anéis aromáticos. Isso faz com que não haja 

grande reatividade, diminuindo assim o caráter hidrofílico do mesmo. Por possuir dois anéis 
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benzênicos e por apresentar sua molécula mais volumosa, o BTDA possui um impedimento 

estérico maior às hidroxilas livres, tornando-o mais hidrofóbico. 

 A preparação das amostras para realização das modificações consistiu em separar 

cerca de 380 g de polpa refinada com as granulometrias definidas (35 e 12 mesh) da seguinte 

forma: Polpa refinada sem modicação, 110 g; polpa refinada modificada com NaOH, 110 g; 

polpa refinada modificada com NaOH + etanol/toluol + etanol, 110 g e; polpa refinada 

modificada com NaOH + etanol/toluol + etanol + BTDA, 50 g. Esta polpa modificada 

quimicamente e sem modificação teve o mesmo destino da polpa sem refino e das fibras 

naturais do colmo, ou seja, foram todas caracterizadas conforme os objetivos deste trabalho.  

4.3 CARACTERIZAÇÃO ANALÍTICA DA FIBRA E DAS POLPAS REFINADAS E SEM 
REFINO DE BAMBUSA VULGARIS SCHRAD MODIFICADAS E NÃO MODIFICADAS 
QUIMICAMENTE 

 Para a realização das técnicas instrumentais analíticas fez-se necessário a preparação 

das amostras. As amostras utilizadas nos ensaios foram classificadas granulometricamente por 

um conjunto de peneiras tyler após serem moídas em moinhos de rotor.  Para os ensaios de 

FTIR e CHNS-O, utilizou-se cerca de 2 g das amostras retidas na peneira 270 mesh 

(0,053mm). Para as análises térmicas (TGA-DTA) cerca de 2 g de amostras com 

granulometria de 0,425 mm (peneira 35 mesh), foram utilizadas. Para os ensaios de MEV e 

EDX, cerca de 2 g de material foram utilizados. Esta preparação foi realizada tanto paras as 

fibras naturais, polpas refinada e sem refino submetidas ao processo kraft de polpação, quanto 

para a polpa refinada submetida ao processo kraft de polpação e modificadas quimicamente. 

4.3.1- Ensaios analíticos 

Inúmeras são as técnicas utilizadas na caracterização dos materiais. Dentre as 

técnicas analíticas mais utilizadas podem-se citar as empregadas neste trabalho: a 

espectroscopia de absorção no infravermelho, análise microestrutural por microscopia 

eletrônica de varredura, espectroscopia dispersiva de energia de raios-x, análises térmicas e 

análise elementar. 

4.3.1.1- análises de espectroscopia de absorção na região do infravermelho – FTIR 

 A espectroscopia na região do infravermelho (4000-400 cm-1) é uma técnica de 

grande importância na análise orgânica qualitativa, sendo muito utilizada na área de química 

de produtos naturais, síntese e transformações orgânicas. Esta técnica foi utilizada como 
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ferramenta para compreender a estrutura das fibras e das polpas refinada e sem refino de 

Bambusa vulgaris schrad, submetidas ao processo kraft de polpação, modificadas e não 

modificadas quimicamente, objetivando informações sobre grupos químicos alterados, 

removidos e/ou adicionados. 

 Os espectros de absorção na região do infravermelho das fibras e polpas de Bambusa 

vulgaris schrad mercerizada (NaOH 2%), esterificadas com BTDA, extraídas em Soxhlet e 

sem modificações foram registrados em um equipamento Digilab Excalibur, Série FTS 3000, 

com faixa espectral de 4000 a 400 cm-1, resolução de 16 cm-1 e 32 varreduras, pertencente ao 

Departamento de Química (DEQUI) da  UFLA – MG e, em um espectrofotômetro Perkin 

Elmer Gx, operando na resolução de 16 cm-1 e 32 varreduras, do departamento de química da 

UFMG. As amostras foram preparadas em forma de pastilhas de Kbr (brometo de potássio. 

Aldrich, 99%), aproximadamente 2 mg de material e 100 mg de Kbr. A mistura foi então 

compactada a 10 -12 Kgf.cm-2 sob pressão reduzida.  

4.3.1.2- análises de espectroscopia dispersiva de energia de raios-X (EDX) 

 Com o objetivo de se conhecer semiquantitativamente a composição dos elementos 

químicos das fibras e das polpas refinada e sem refino de Bambusa vulgaris schrad, 

submetidas ao processo kraft de polpação, análises de EDX das fibras e polpas modificadas 

(mercerizadas com NaOH, extraídas em etanol/toluol + etanol e esterificadas com BTDA) e 

não modificadas quimicamente, foram realizadas em um equipamento EDX 720 da marca 

Shimadzu (Laboratório de Microscopia Eletrônica – CEFET-MG, em Belo Horizonte). Os 

ensaios foram realizados em atmosfera de ar, sem verificação de compostos orgânicos e, a 

partir do elemento sódio (Z=11). Foram realizadas duas varreduras: uma em 15 KV com 

energia de 20 kev, buscando analisar elementos leves e outra em 50KV/40kev, buscando 

elementos mais pesados. As amostras foram previamente metalizadas com ouro, sendo o 

tempo de varredura da área total para cada amostra de 100 segundos. 

4.3.1.3- análise do índice de cristalinidade  

 A cristalinidade é um dos parâmetros mais importantes na caracterização de 

materiais semicristalinos. Conhecem-se várias técnicas para a sua medição, as quais, 

baseando-se em diferentes princípios de funcionamento, remetem a valores de cristalinidade 

diferentes. Apesar de ser a mais adequada para o fim proposto, a difratometria de raios-x é 

uma técnica bastante complexa quanto a sua execução pela demanda excessiva de tempo, pela 

complexidade de interpretação dos resultados e também, pelo fato prático de ter existido uma 



 

62 

dificuldade de disponibilidade e de acesso ao aparelho. Na tentativa de contornar esse 

problema, o uso da espectroscopia de absorção na região do infravermelho como método 

indireto de medição do índice de cristalinidade, tornou-se uma solução bastante prática no 

presente trabalho. Na maioria dos casos, a espectroscopia no infravermelho é uma técnica de 

fácil execução e de interpretação, além de ser uma técnica bastante difundida. 

 Os espectros de absorção na região do infravermelho das amostras foram obtidos 

usando um Digilab Excalibur, Série FTS 3000, com faixa espectral de 4000 a 400 cm-1, 

resolução de 16 cm-1 e 32 varreduras, pertencente ao Departamento de Química (DEQUI) da 

UFLA – MG e, em um espectrofotômetro Perkin Elmer Gx, operando na resolução de 16 cm-1 

e 32 varreduras, do departamento de química da UFMG. As amostras foram preparadas em 

forma de pastilhas de Kbr (brometo de potássio. Aldrich, 99%), aproximadamente 2 mg de 

material e 100 mg de Kbr. A mistura foi então compactada a 10 – 12 Kgf.cm-2 sob pressão 

reduzida. O tratamento dos espectros foi efetuado usando o software ORIGIN PRO 8.1. 

 No sentido de comparar os resultados e verificar suas limitações, optou-se por duas 

metodologias: A metodologia desenvolvida por Sang et al., (apud Magalhães, 2007), bem 

como a desenvolvida por Nelson & O’Connor (1964) e Akerholm et al., (2004). 

 Na primeira metodologia, Sang et al., (apud Magalhães, 2007) e Oh et al., (2005) 

propuseram a determinação do índice de cristalinidade (I.Cr), conforme as equações 4.23 e 

4.24.              

        (4.23) 

 
 

      (4.24) 

 Onde:   Pico atribuído à deformação angular simétrica de CH2. Indica o 
aparecimento de novas ligações de hidrogênio inter e intra-
moleculares e a alteração da conformação do CH2OH em C-6; 

   Refere-se a estiramentos C-O-C e as ligações β-1,4-glicosídicas; 

   O pico próximo a 1373 cm-1 corresponde a ligações angulares 
   CH; 

   O pico 1263 cm-1 refere-se à deformação angular COH no plano 
em C-2 ou C-3; 
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 Segundo os pesquisadores, os índices de cristalinidade I.Cr designados I.Cr(1) e I.Cr(2)  

referem-se à celulose I devendo o seu valor diminuir quando ocorrer a transformação de 

celulose I em celulose II.   

 Na segunda metodologia, Nelson & O’Connor (1964), estudando nova razão de 

infravermelho para medir o índice de cristalinidade, estabeleceram a razão entre as 

absorbâncias dos picos localizados na região de 1373 cm-1 e 2900 cm-1  como 

sendo ideal para o cálculo, pois possuía a vantagem de poder ser aplicada em material de 

diversas formas, como celulose I e Celulose II. 

 Neste contexto, Akerholm et al., (2004), estudando a conversão de celulose I em 

celulose II, não só confirmaram a boa relação proposta por Nelson & O’Connor para o cálculo 

do índice de cristalinidade, como também encontraram uma boa relação entre as absorbâncias 

dos picos localizados na região de 1429 cm-1 e 897 cm-1 ( . 

 Neste sentido, utilizaram-se ambas as relações propostas acima para o cálculo do 

índice de cristalinidade das amostras de Bambusa vulgaris schrad, conforme mostram as 

equações 4.25 e 4.26. 

        (4.25) 

        (4.26) 

 Onde: Pico atribuído à deformação angular simétrica de CH2. Referente a 
celulose II, enquanto a vibração em 1419 cm-1 refere-se a celulose I 
(GURGEL et al., 2008 e OH et al., 2005). 

   Pico atribuído a estiramentos C-O-C e as ligações β-1,4-
glicosídicas e também ao carbono anomérico. Referente à celulose 
I, enquanto a vibração em 894 cm-1 refere-se à celulose II 
(GURGEL et al., 2008 e OH et al., 2005). 

  O pico próximo a 1373 cm-1 corresponde a ligações angulares CH 
referentes a celulose I. Para a celulose II, este pico apresenta 
vibração em 1376 cm-1 (GURGEL et al., 2008 e OH et al., 2005). 

   Corresponde ao estiramento assimétrico da ligação CH2 e CH3 ou a 
estiramentos de hidrocarbonetos saturados. Esta vibração acontece 
na celulose I enquanto para a celulose II, a mesma vibra em 2892 
cm-1 (GURGEL et al., 2008 e OH et al., 2005). 

4.3.1.4- análises térmicas (TGA e DTG) 
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 Nesta etapa, foi avaliada a influência das modificações químicas realizadas na 

estabilidade térmica das polpas refinada de Bambusa vulgaris schrad, submetidas ao processo 

kraft de polpação em relação aos resultados apresentados pelas fibras e polpa refinadas sem 

refino, sem nenhum tratamento. Parâmetros como umidade residual e temperatura de 

decomposição das polpas foram avaliados. A temperatura de início da decomposição térmica 

das fibras e polpas define o intervalo de temperatura que poderá ser considerado no processo 

de preparação do compósito, além de definir temperatura máxima para aplicação do material 

final obtido. 

 Na termogravimetria (TGA), o parâmetro medido é a massa, isto é, detecta-se, 

utilizando-se um termobalança, o ganho ou perda de massa que ocorre na amostra em função 

de uma variação de temperatura, ou tempo, neste último caso a temperatura é mantida 

constante. Na termogravimetria derivada (DTG) o parâmetro medido é a variação de massa 

em função do tempo (dm/dt), que também pode ser descrito como velocidade ou taxa de 

variação de massa. Na curva de DTG tem-se o comportamento mais detalhado do processo de 

degradação. 

 As análises termogravimétricas foram realizadas em um aparelho SDT 2960 

Simultaneous DSC-TGA da TA Instruments (Laboratório de Análises Térmicas – 

DEQUI/ICEB/UFOP). Os ensaios foram realizados com velocidade de aquecimento de 20º 

Cmin-1 de 20°C até 750°C e sob atmosfera de N2 (fluxo de 100mLmin-1). Foram utilizados 

aproximadamente 6mg das amostras de fibras e polpas de Bambusa Vulgaris schrad 

submetidas ao processo kraft de polpação em cadinhos de platinas.  

 As análises de TGA-DTG foram realizadas em amostras de fibras e de polpas sem 

refino, bem como em polpas refinadas submetidas ao processo kraft de polpação, sem 

modificação e após modificação química superficial.  

4.3.1.5- análises de microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 Tratamentos químicos podem modificar a morfologia das fibras lignocelulósicas, 

principalmente devido à extração da hemicelulose e lignina. A extração destes componentes 

pode provocar a separação dos feixes de fibrilas, o que torna as fibras mais acessíveis à matriz 

polimérica, aumentando, portanto, a área de contato fibra/matriz (interface). Além disso, as 

propriedades mecânicas das fibras poderiam ser alteradas pela extração parcial de seus 

componentes. Através das imagens obtidas por MEV foi possível obter informações a respeito 

da morfologia das fibras e das polpas sem refino e refinada de Bambusa vulgaris schard, 
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submetidas ao processo Kraft de polpação, verificando os efeitos de cada modificação 

química proposta. 

 As micrografias obtidas por varredura eletrônica das fibras e polpas refinada e sem 

refino, submetidas ao processo kraft de polpação antes e após modificações químicas 

superficiais foram realizadas em um equipamento em um aparelho LEO EVO 40XVP 

empregando tensão de 20KV. As imagens foram tratadas através do software Smart SEM 

LEO. As amostras inicialmente foram colocadas em um evaporador Balzers modelo SCD 050 

durante 190 segundos, onde foram cobertas com uma fina camada de ouro. Após este 

procedimento as amostras foram devidamente colocadas em “stubs” e transferidas para um 

dessecador, onde permaneceram por cerca de 4 horas. Após estes procedimentos as amostras 

foram levadas até o MEV e ensaiadas.  

4.3.1.6 análise elementar (CHNS-O) 

 Por meio da análise elementar foi possível quantificar os teores de carbono, oxigênio, 

nitrogênio, enxofre e hidrogênio das fibras e polpas refinada e sem refino de Bambusa 

vulgaris schrad, submetidas ao processo kraft de polpação, modificadas e sem modificações 

químicas. As amostras foram moídas e posteriormente peneiradas. A fração que ficou retida 

pela peneira de 270 mesh foi levada à estufa Fanem 320 SE com circulação mecânica (105± 

3ºC) para a secagem completa das fibras e polpas. A análise foi bastante simples, uma vez que 

o analisador elementar utilizado é todo automatizado.  

 Pesou-se em uma balança analítica Sartorius CP 225 D, com precisão de 0,0001g, 

2mg das amostras previamente secas em estufa em uma cápsula de estanho. Posteriormente, 

levou-se ao analisador o conjunto composto pela cápsula e polpa moída. O conjunto foi 

colocado em um tubo de quartzo que chega a temperatura de 1.020°C, com fluxo constante de 

hélio (gás de transporte). Poucos segundos antes da amostra se dirigir para dentro do tubo de 

combustão, o fluxo foi enriquecido com oxigênio de alta pureza proporcionando um ambiente 

altamente oxidante para que a combustão das amostras fosse quase completa. A mistura de 

gases na combustão foi conduzida através de um catalisador de oxidação, mantendo-se o 

excesso de oxigênio. O ensaio consistiu em submeter as amostras a condições extremas de 

oxidação e redução de modo que todo o carbono presente nas amostras de fibra e polpas de 

bambu  moídas se transformassem em dióxido de carbono e o hidrogênio em água. Por um 

sensor de condutividade térmica foram detectados os resultados de CO2 e H2O. No caso do 

oxigênio, que é analisado separadamente, a amostra sofreu pirólise imediata em um fluxo de 

hélio, que assegurou a conversão quantitativa de oxigênio no dióxido de carbono. Os valores 
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foram determinados através de um detector de termocondutividade, onde cada elemento teve 

seu pico específico detectado através de um “software” denominado EAS Vario Micro 

CHNS-O – Standard, após suas devidas interações. Os resultados desta integração foram 

apresentados em termos de percentagem de carbono (C), hidrogênio (H), Nitrogênio (N), 

Enxofre (S) e oxigênio (O), por diferença. 
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CAPÍTULO V – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 As polpas refinadas de bambu passaram pelo processo de polpação, conhecido como 

KRAFT. Segundo dados fornecidos pela empresa, já comentados anteriormente no início do 

capítulo IV, o rendimento depurado varia em torno de 46%. O número KAPPA esteve entre 

45 e 55 conforme alcali ativo, que variou entre 16 e 18%. Na saída da lavagem, o pH oscilou 

de 12 a 13, enquanto o °SR da polpa sem refino variou entre 25º e 30º. No entanto, após 

realização do refino, as fibras retidas em malhas de até 100 mesh, apresentaram °SR entre 60° 

e 70°. Estes valores estão de acordo com os valores encontrados por Carvalho (1999) ao 

estudar as variáveis de cozimento de pastas kraft de Eucalyptus globulus. O valor do 

parâmetro número kappa está de acordo com o valor preconizado por Gonçalez et al., (2002), 

de 30 a 70, para polpas não branqueáveis para produção de papéis para embalagens, como é o 

caso da Empresa fornecedora da matéria prima. De acordo com Fernandez (2010) o número 

kappa varia comforme as mudunças ocorridas nos valores de carga alcalina, que por sua vez 

influenciam nos valores dos rendimentos depurados. Desta forma, para altas concentrações de 

carga alcalina, ter-se-a como conseqüência, baixos valores de número kappa e rendimento. O 

autor encontrou para a mesma espécie de bambu, valores de 52,65% de rendimento e número 

kappa de 50 ± 2, para uma carga alcalina de 15%. 

 As partículas das polpas refinadas de bambu apresentaram diversos tamanhos e 

formatos, além de ter havido uma tendência à formação de grumos. A umidade bem como os 

processos de polpação e refino levou as partículas menores a se agruparem às maiores, não 

havendo depósito daquelas nas peneiras de menor diâmetro de abertura.  

 Durante as análises realizadas com o paquímetro digital, visando conhecer as 

dimensões das partículas aglomeradas (feixes de fibras) nas granulometrias escolhidas (35 e 

12 mesh), o comprimento variou de 1,87 mm a 5,91 mm, enquanto o diâmetro sofreu variação 

de 0,58 mm a 1,83 mm, para as partículas (feixes de fibras aglomeradas) de Bambusa vulgaris 

schrad sem refino. Já para as partículas refinadas, compostas por feixes de fibras aglomeradas 

de mesma granulometria, o comprimento variou de 1,66 mm a 5,26 mm, enquanto o diâmetro 

sofreu variação de 0,49 mm a 1,45 mm. A tabela 5.1 mostra as variações de comprimento e 

diâmetro das amostras retidas nas peneiras de 35 e 12 mesh. OBS: Mesh é o número de 

aberturas por polegada linear que possui cada peneira. Quanto maior o mesh é maior o 

número de aberturas e, conseqüentemente, mais fina as amostras que passam por ela. 

Para que estas amostras sejam inseridas como fibras em uma matriz polimérica, seja 

ela termoplástica ou termorrígida, formando novos compósitos, é necessário realizarmos a 
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individualização destas fibras que se encontram sob a forma de “feixes”. Esta separação 

torna-se necessária para que haja um aumento favorável nas propriedades mecânicas e físicas 

do novo material, ocasionado pelo aumento na relação comprimento/diâmetro, ausência de 

formação de espaços vazios e melhoria na adesão fibra/resina, dentre outros.  

 Os feixes de fibras formadores das polpas refinada e sem refino também podem ser 

moídos e classificados granulometricamente em peneiras da série Tyler, para posteriormente 

serem inseridos em matrizes poliméricas previamente escolhidas. Neste caso o agente de 

reforço estaria sob a forma de pó.  

A figura 5.1 mostra as variações de comprimento e diâmetro das amostras de polpas 

refinada e sem refino retidas em peneiras de 12 e 35 mesh. 

Tabela 5.1- Determinação do comprimento e diâmetro das amostras de Bambusa vulgaris schrad 
retidas nas peneiras de 35 e 12 mesh. 

Unidade de medida Tipos de amostras 

 POKR PKRR 
∆l (mm) 1,87 a 5,91 1,66 a 5,26 
∆d (mm) 0,58 a 1,83 0,49 a 1,45 

∆l (mm): Comprimento das amostras em milímetros; ∆d(mm): diâmetro das amostras em 
milímetros. 

A diferença encontrada para os diâmetros médios pode ser atribuída à estrutura das 

partículas, que é constituída por feixes de fibras celulares. O número de fibras contidas nos 

feixes depende do tipo de processamento selecionado em função do destino das mesmas. Para 

o comprimento, a diferença entre os valores obtidos para os feixes de fibras que formaram as 

polpas pode ser explicada pelo processo de transformação do bambu em cavacos, condições 

de polpação e tratamento mecânico (refino) sofrido por estes feixes. 

 Após os processos de polpação e refino as partículas formadas pelos feixes de fibras 

tiveram seus valores de diâmetro e comprimento diminuídos progressivamente, o que já era 

esperado, por ter havido, um acentuado atrito mecânico das mesmas com as lâminas do 

moinho de refino, bem como reações químicas sob altas temperaturas e pressão. A queda 

maior aconteceu nos valores de comprimento das partículas, fato este explicado pela quebra 

das mesmas durante os processos mecânicos e químicos os quais foram submetidas. A 

redução do diâmetro das partículas, também pode ter contribuído para o aumento médio de 

8,7% na relação l/d. 

 Os resultados das frações mássicas obtidas para os feixes de fibras formadores da 

polpa sem refino e polpa refinada após a secagem de 24 horas em estufa durante a 60ºC +/- 

3ºC, com posterior peneiramento das mesmas estão apresentados na figura 5.1 
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Figura 5.1: Classificação granulométrica das polpas refinada e sem refino de Bambusa vulgaris schrad formadas 

por feixes de fibras. POKR: polpa sem refino. PKRR: polpa refinada.  

 Os resultados das frações mássicas alcançados para as duas amostras tiveram 

comportamentos parecidos, com tendência de maiores conteúdos de partículas obtidos em 

peneiras de maiores aberturas da série empregada. Para ambas as amostras, houve aumento 

nos resultados finais das frações mássicas com a diminuição das aberturas das peneiras de 12 

para 35 mesh e também de 60 para o fundo das mesmas. A única exceção encontrada para a 

tendência aconteceu com os feixes de fibras da polpa refinada, que teve um ligeiro aumento 

na fração mássica com a diminuição da abertura da peneira de 6 para 9 mesh. Estes resultados 

foram condizentes com os trabalhos de Nebra & Macedo (1988) e Corrêa (2003), nos quais o 

maior conteúdo de partículas foi obtido nas peneiras de maior abertura da série empregada, 

sendo os feixes de fibras da polpa sem refino responsável pelo maior armazenamento de 

partículas maiores que 4,75 mm. (64,41%). Esta certa semelhança ocorrida no comportamento 

da distribuição granulométrica das amostras se deu devido ao processo de extração das 

partículas terem sido o mesmo, já que a granulometria das partículas depende do processo de 

extração a que são submetidas. 

 Preferiu-se trabalhar com as granulometrias de 35 mesh (0,425 mm) e 12 mesh 

(1,41mm), devido a maior homogeneidade apresentada entre as mesmas. Estas amostras 

corresponderam a 10,61 e 20,97% do total das amostras ensaiadas, de amostras sem refino e 

refinada, respectivamente, o que representou 465,13 e 570,97 g de amostras sem refino e 

refinada, nesta ordem.  

 O comprimento e o diâmetro médios dos feixes de fibras da polpa sem refino foram 

estimados em 3,39 mm e 0,785 mm, respectivamente, enquanto as amostras dos feixes de 

fibras da polpa refinada apresentou valor estimado de 2,96 mm e 0,55 mm para comprimento 
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e diâmetro, conforme medidas realizadas com paquímetro digital eletrônico em 70 partículas 

de cada tipo de granulometria, após o peneiramento. A figura 5.2 mostra os valores médios de 

comprimento e diâmetro das amostras retidas nas peneiras de 35 e 12 mesh. A figura 5.3 

apresenta o gráfico das massas passantes das amostras de polpas sem refino e refinada. 

 
Figura 5.2: Comprimento (l) e diâmetro (d) médios encontrados para amostras de polpa sem refino e refinada de 

Bambusa vulgaris schrad retidas em peneiras de 35 e 12 mesh. POKR: polpa sem refino; PKRR: polpa 
refinada. 

 

Figura 5.3: Massas passantes (%) das amostras de polpa refinada e sem refino de Bambusa vulgaris schrad. 
POKR: polpa sem refino, PKRR: polpa refinada 

 O processo de refino aumentou o teor de finos da polpa de bambu em 51%, que de 

acordo com Foelkel (2009), são todas as partículas menores que 0,25 mm de comprimento. 

Comforme Foelkel (2009), os finos presentes na polpa sem refino são classificados como 

finos primários e são produzidos no cozimento da celulose e pela individualização das células 

de parênquima, células epiteliais, fibras e vasos de pequenas dimensões, além de serragem e 

pó de bambu liberados no cozimento. Estes finos, segundo o pesquisador, possuem menor 

capacidade de promover ligações entre fibras, pelo baixo valor da sua área superficial, além 

de serem hidrofóbicos e apresentarem grande quantidade de lignina e extrativos. Os finos 

produzidos durante o processo de refino são denominados finos secundários e possui alta 

capacidade de ligação entre as fibras, além de derem hidrofílicos e higroscópicos. Ainda 
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segundo Foelkel (2009), estes finos estão carregados com cargas negativas e por isso tendem 

a se agregar a compostos com cargas opostas, como por exemplo, as resinas, contribuindo 

assim para o aumento dos pontos de contato entre as partículas presentes. O aumento no teor 

de finos durante o refino está de acordo com a literatura (FOELKEL, 2009).  

 Como os princípios de medição são bem diferentes e como existem parâmetros 

metodológicos não totalmente padronizados, os valores encontrados para os teores de fino 

variam bastante e conforme o equipamento e método utilizado. Por este motivo, não se pode 

comparar os valores dos teores de finos encontrados neste projeto com valores 

disponibilizados na literatura, os quais utilizaram outras metodologias, até porque não é este o 

nosso objetivo. A título de exemplo, Rodrigues & Ghavami (2004), utilizando a mesma polpa 

de bambu, pesquisando o efeito de cinzas de casca de arroz em compósitos cimentícios 

reforçados com bambu, obteve o valor de 12,71% para o teor de finos desta polpa. Já 

Savastano Junior (2000), pesquisando compósitos cimentícios utilizando vários tipos de 

resíduos vegetais, encontrou valor de teor de finos de 10,36% para a polpa de Pinus radiatta. 

Estes pesquisadores utilizaram equipamentos eletrônicos ópticos automáticos, que não 

trabalham com a percentagem de peso seco da polpa, mas com contagens aritméticas e bases 

ponderadas em relação ao comprimento e área das partículas que compõem a polpa. 

 A presença destes finos em compósitos é objetivo de pesquisa futura deste autor, 

uma vez que a maioria das indústrias que utilizam polpas na produção de papéis ao redor do 

mundo tem procurado jogá-los fora por pensarem que são prejudiciais ao processo. Foekel 

(2009) apresenta resultados que contradizem este tipo de atitude, afirmando inclusive que 

estas empresas estão tratando os finos como problemas ao invés de oportunidades. O 

pesquisador também reconhece a inadequada atenção que a mesmas tem demonstrado em 

relação aos finos celulósicos. 

 Por se tratar de um assunto polêmico e de certa forma recente, preferiu-se não 

comentar quais seriam as vantagens de se utilizar os mesmos em compósitos poliméricos. Por 

uma decisão do pesquisador, preferiu-se não utilizar os finos nos ensaios propostos. Os finos 

primários produzidos durante o processo de polpação não foram mensurados separadamente, 

e sim em conjunto com os finos secundários. Desta forma, os valores encontrados se referem 

tanto aos finos primários como secundários. 

 De qualquer forma, o valor encontrado para o teor de finos dos feixes de fibras que 

comporam a polpa refinada é bem maior que o teor de finos dos feixes de fibras que 

comporam a polpa sem refino. Acredita-se que, especificamente para esta etapa do processo, 

houve mais desprendimento de células parenquimáticas do que no processo da polpação. 
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Estima-se que realmente o bambu tenha um alto teor de finos em sua estrutura, conforme 

encontrado por Rodrigues & Ghavami (2004), pois de acordo com o que relata Grosser & 

Liese (1971), o tecido do colmo do bambu é formado, em média, por 52% de células 

parenquimáticas, enquanto este mesmo teor para as fibras de bananeira apresenta, em média, 

valor de 69,6%, segundo Soffner (2001). 

5.1 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DA FIBRA E POLPAS REFINADA E SEM REFINO 
DE BAMBUSA VULGARIS SCHRAD MODIFICADAS E NÃO MODIFICADAS 
QUIMICAMENTE 

 A caracterização mostrou que a fibra natural apresenta teores indesejáveis de cinzas, 

extrativos e lignina, que apesar de serem menores que os teores da maioria das madeiras, são 

constituintes que afetam de forma negativa as propriedades mecânicas dos compósitos 

poliméricos que possam vir a ser confeccionados com este tipo de material lignocelulósico. O 

motivo é que estas substâncias diminuem as propriedades mecânicas dos compósitos, 

prejudicam a aderência entre fibras e matrizes, interferem na cura das matrizes e causam 

estouros no produto final nas etapas de prensagem, caso este seja o tipo de moldagem 

escolhido. Portanto, por apresentarem baixas massas molares, natureza inorgânica e, 

principalmente amorfa, a caracterização química das amostras de bambu mostra uma remoção 

de grande parte destas substâncias após modificações químicas, causando um aumento na 

pureza das mesmas e por conseqüência, um aumento na quantidade de holocelulose e alfa-

celulose, em relação à fibra natural. A tabela 5.2 exibe os valores dos teores de componentes 

encontrados para a fibra e polpas de bambu utilizadas no presente trabalho. Para cada 

modificação aplicada, determinou-se a porcentagem de todos componentes, a fim de avaliar 

as possíveis variações que estas modificações pudessem causar na composição da fibra e 

polpas. 

 As análises foram realizadas sendo as amostras previamente classificadas e tratadas 

como preconizado pela ABTCP M1 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA TÉCNICA DE 

CELULOSE E PAPEL, (1974), TAPPI T 257 cm-02 e TAPPI T 264 cm-97.  

 Os resultados obtidos para a fibra natural de bambu (FNAT) são comparáveis com 

resultados obtidos por Fernandez (2010), que obteve 1,16% de cinzas, 9,46% de extrativos 

totais, 0,88% de lignina solúvel, 22,03% de lignina solúvel, 22,91% de lignina total e 67,63% 

de holocelulose. Bonfatti Junior (2010) ao caracterizar as fibras de bambu para a produção de 

celulose kraft com diferentes cargas de álcali, obteve valores de 66,28% de holocelulose, 

22,17% de lignina total, 21,29% de lignina insolúvel, 0,88% de lignina solúvel e 11,55% de 
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extrativos totais. Gomide et al., (1982) encontrou para a mesma espécie de bambu pesquisada 

neste trabalho teores de holocelulose, lignina total, extrativos, pentosanas e cinzas valores de 

64,94, 17,91 e 13,37, 16,69 e 10,05%, respectivamente. Já Brito et al., (1987) encontrou para 

o bambu teor de 16,2% de extrativos totais, bem acima do valor encontrado nesta pesquisa 

para a fibra natural (13,05%).  

Os resultados encontrados para os teores de alfa-celulose e hemicelulose estão de acordo com 

os resultados apresentados por Morais et al., (2000); Gomide (1986), Rodrigues (2009) e 

Fuzeto (2003). Percebe-se que os teores diferem um pouco da fibra natural caracterizada no 

presente trabalho. As discrepâncias entre os valores relatados e o presente estudo são 

entendidas como devido ao fato da composição química das fibras lignocelulósicas 

dependerem de vários fatores, como a espécie, variedade, tipo de solo, condições climáticas, 

parte da planta de onde são extraídas as fibras, idade da planta, entre outros (GUIMARÃES et 

al., 2009).  

 Tabela 5.2 -  Caracterização química da fibra e polpas sem refino e refinadas modificadas 
quimicamente sem modificações químicas. 

 
ENSAIOS 

(%) 

AMOSTRAS (FIBRA E POLPAS) 

FNAT POKR PKRR PHIS PETE NETEB 

HOLOC. 67,58 86,59 86,61 89,56 91,19 91,51 
ALFA CEL. 39,05 73,17 74,76 79,83 81,84 82,39 
HEMICEL. 28,53 13,42 11,85 9,73 9,35 9,12 
LIG. SOL. 0,0216 0,0104 0,0089 0,0061 0,0088 0,0058 

LIG. INSOL. 17,28 5,65 5,62 4,19 4,08 4,07 
LIG. TOTAL 17,31 5,67 5,63 4,20 4,09 4,08 
EXT. A. QU. 7,36 5,08 4,82 3,98 1,93 1,90 
EXT. TO. ET. 5,69 1,48 1,39 1,00 1,49 1,08 
EXT. TOTAL 13,05 6,56 6,21 4,98 3,42 2,98 
TEOR CERA 4,29 3,87 3,16 2,25 0,83 0,67 
TEOR UMID. 8,73 9,71 9,52 9,47 9,64 8,52 
TEOR CINZA 2,06 1,48 1,56 1,26 1,30 1,43 

 HOLOC.: holocelulose; ALFA CEL.: alfa-celulose; HEMICEL.: hemicelulose; LIG. SOL.: lignina 
 solúvel; LIG. INSOL.:lignina insolúvel; LIG. TOTAL.: lignina total; EXT. A. QU.: extrativo água 
 quente; EXT. TO. ET.: extrativo etanol/toluol + etanol; EXT. TOTAL: extrativo total; TEOR 
 UMID: teor de umidade; FNAT: fibra natural; POKR: polpa sem refino; PKRR: polpa refinada; 
 PHIS: polpa refinada tratada com NaOH a 2%; PETE: polpa refinada tratada com NaOH a 2% e 
 submetida a extração com solventes orgânicos;  NETEB: polpa refinada tratada com NaOH a 2% + 
 extração com solventes orgânicos + esterificação com dainidrido. 

  O teor de cera da fibra natural de bambu (4,29%) está de acordo com a maioria dos 

valores encontrados para as demais fibras sem tratamento. Este valor também se aproxima do 

citado por Yongyu citado por Nogueira (2007), o qual afirma que a grande maioria das 

espécies de bambu apresenta teores de cera próximos a 3,55%. Valores altos de teores de cera 



 

74 

influenciam negativamente na adesão da interface fibra/matriz na obtenção de compósitos 

poliméricos, indicando a necessidade de um tratamento superficial.  

 Examinando a tabela 5.5 observa-se a ocorrência de um aumento considerável nos 

teores de holocelulose e alfa-celulose para as amostras tratadas quimicamente. Estes 

parâmetros sofreram um incremento de 35,41 e 110,99%, respectivamente, em seus valores, 

para as amostras esterificadas (NETEB) em comparação as amostras de fibra natural (FNAT). 

 Isso acontece devido a remoção de lignina e polioses, porções amorfas das fibras. A 

diminuição no teor de lignina também provoca redução no grau de aromaticidade e nos teores 

de hidrogênio e carbono da polpa refinada, como demonstra o resultado final da análise 

elementar das mesmas. Resultados semelhantes foram encontrados por KARNITZ JUNIOR et 

al., (2009) ao modificar bagaço de cana-de-açúcar e celulose utilizando NaOH e, por PAULA 

et al., (2009) ao pesquisar hidrólise ácida de fibras de sisal para obtenção de nanofibras e 

bioetanol. 

 Como era esperado, houve também uma redução gradativa nos teores de 

hemicelulose e extrativos totais para amostras submetidas ao processo de polpação e 

mercerização e extração com solventes, pois no primeiro caso, ao contrário da celulose, as 

hemiceluloses são polímeros facilmente hidrolisáveis. Como a hemicelulose não forma 

arranjo fibroso e contribui na formação de regiões amorfas diminuindo a cristalinidade do 

material, além de ser responsável pela absorção de umidade, o seu menor valor contribui para 

a melhoria das propriedades mecânicas das polpas. 

 Já os extrativos totais, que incluem alguns sais, acúcares, polissacarídeos, ácidos 

graxos, alcoóis de cadeia longa, ceras, resinas, esteróides, compósitos fenólicos e glicosídeos 

solúveis em água e em solventes orgânicos, também foram hidrolizados com facilidade em 

extrações com água quente e através de solventes orgânicos de natureza polar (toluol e 

etanol). A redução nos teores destes elementos proporciona as fibras e polpas de bambu uma 

maior sinergia química quando utilizadas como cargas em compósitos poliméricos. Baixos 

teores de extrativos totais indicam que os materiais lignocelulósicos são constituídos por 

pequenas quantidades de substâncias apolares, de açucares de baixa massa molar, amido, 

gomas, substâncias pécticas, mucilagens, taninos ou pigmentos coloridos solúveis em água. 

Observa-se um aumento considerável nos teores de holocelulose e alfa celulose, em 

detrimento da diminuição expressiva nos teores de extrativos. Isso aconteceu porque os 

solventes orgânicos utilizados na modificação foram os mesmos usados na remoção dos 

extrativos. Estes valores são semelhantes aos valores encontrados por Klock (2010) para as 

coníferas. 
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 Como os altos valores de ambos os componentes influenciam nas propriedades 

mecânicas das amostras de bambu, concluí-se que os teores encontrados para as amostras 

modificadas quimicamente são ótimos indicadores para o uso da mesma como reforço em 

matrizes poliméricas.  

 Observa-se também uma pequena variação nos valores dos teores de umidade de 

fibra e polpas. Estes valores seguem a mesma dos valores encontrados nas análises analíticas 

de absorção máxima de água e espectroscopia no infravermelho. Todas as repetições dos 

ensaios químicos indicaram certa tendência de diminuição no teor de umidade para a amostra 

modificada com BTDA, seguida pela fibra natural. Estes valores também apresentaram a 

mesma tendência quando encontrados nos ensaios de FTIR e TGA. Já a polpa refinada sem 

modificações químicas (PKRR) apresenta-se mais hidrofóbica (Souza, 2002) em comparação 

a polpa sem refino (POKR), mais hidrofílica (Savastano Junior & Pimentel, 2000; Lopes et 

al., 2008; Oliveira, 2008) 

 O valor do teor de umidade apresentado pela polpa modificada com dianidrido 

(8,52%) é menor inclusive do que o teor da fibra natural (8,73%). Depois de modificadas com 

hidróxido de sódio e solventes, as amostras refinadas (PHIS e PETE) adquiriram 

comportamentos adversos, ou seja, uma delas ficou mais hidrofóbica (PHIS) enquanto a outra 

mais hidrofílica (PETE), sendo o caráter da polpa sem refino (POKR), o mais hidrofílico de 

todos, seguido pela polpa refinada modificada com solventes (PETE) (SIQUEIRA, 2008; 

SIQUEIRA, 2006). 

 O teor de cinzas teve sua tendência de queda interrompida pela polpa refinada 

(PKRR), aumentando novamente quando a polpa refinada foi modificada com solventes 

orgânicos (PETE) e dianidrido (NETEB). Provavelmente estes acréscimos ocorreram devido 

às maiores concentrações de materiais inorgânicos. O aumento no teor de carbono após a 

modificação da polpa pelo dianidrido também pode ser uma possibilidade para o aumento no 

teor de cinzas. Carvalho (1999) encontrou baixos teores de cinzas após processo de polpação 

e justificou a queda com a diminuição no teor de lignina e destruição parcial dos ácidos 

hexeneurônicos. Já o aumento do teor de cinza durante o refino também pode estar 

relacionado ao aumento no teor de pentosana residual nas amostras, proporcionado pelo 

aumento no teor de alfa-celulose (CARVALHO, 1999). 

 Esta variação também foi detectada no ensaio analítico de TGA, onde também se 

observou comportamento semelhante, ou seja, aumentos nos teores de cinza nas amostras 

PKRR, PETE e NETEB. Os ensaios realizados através do EDX confirmam que estas amostras 

realmente possuem maiores teores de K, Na, Ca, Si, Mn, Cu e Fe. Sugere-se que após 
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modificações químicas pelos processos de polpação, refino e esterificação, tenha ocorrido a 

inclusão de resíduos nas amostras provenientes do próprio processo de fabricação e da 

preparação das mesmas. Oliveira & Frollini (2010) e Karnitz Junior et al., (2009) argumentam 

que inclusões de íons e/ou carboxilatos presentes nos reagentes químicos utilizados nas 

modificações químicas também pode provocar a elevação do teor de cinzas das amostras. 

 Como a umidade e a presença de materiais inorgânicos também influenciam 

negativamente na adesão fibra/matriz, constatou-se que, mesmo com pequenas alterações nos 

teores de umidade e cinza, os processos de modificações realizados foram eficientes na 

preparação das polpas visando sua utilização em compósitos poliméricos, pois todos eles 

provocaram uma acentuada elevação nos teores de holocelulose e alfa-celulose. 

 Segundo a literatura, fibras com grande quantidade de celulose são econômica e 

tecnicamente viáveis para serem utilizadas como reforço em compósitos. Segundo Chand et 

al., (1988), a resistência à tração e o módulo de elasticidade das fibras são diretamente 

proporcionais ao teor de celulose. Por possuir alta cristalinidade, boa estabilidade química e 

alta polaridade, a celulose se apresenta vantajosa e recomendável para ser utilizada em 

compósitos poliméricos com matrizes termorrígidas. A celulose é a principal fonte de 

propriedades mecânicas do bambu. Santos (2006) concluiu em seus experimentos que as 

fibras de juta, linho e rami; com teores de alfa-celulose respectivamente iguais a 64,4; 64,1 e 

68,6%; são fibras com percentuais altos de celulose, sendo indicadas para uso como material 

de reforço em compósitos. Portanto, conclui-se que os valores encontrados qualificam as 

amostras de bambu para utilização em compósitos poliméricos.  

 Neste sentido, Castanho e Oliveira (2000) afirma em seu trabalho que as fibras com 

maior teor de carboidratos apresentam maior possibilidade de estabelecer ligações 

interfibrilares, por causa da funcionalidade química para formação de ligações hidrogênio e, 

também, por ser a lignina um constituinte que causa maior rigidez da parede celular. Ainda 

segundo Castanho e Oliveira (2000), fibras mais bem deslignificadas são mais flexíveis e 

apresentam melhor superfície ativa para reações. 

5.2 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO BAMBUSA VULGARIS SCHRAD 

 Objetivando-se conhecer com maior profundidade o comportamento desta espécie de 

bambu nas formas de fibras e polpa refinadas e sem refino, modificadas e sem modificações 

químicas, apresenta-se a seguir os resultados das análises encontradas. 
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5.2.1 Densidade aparente 

 A figura 5.4 mostra os valores de densidade aparente encontrados para o bambu da 

espécie Bambusa vulgaris schrad, desde as fibras que compõe o colmo natural até a 

transformação desse colmo em polpa sem refino e refinada, após recebimento de tratamentos 

químicos superficiais específicos. Considerou-se para este tipo de ensaio todas as amostras 

saturadas, ou seja, com todos os seus espaços vazios ocupados por água. Como não se 

conseguiu alcançar a estabilidade de massa após três medidas consecutivas com valor máximo 

de 0,5% de variação, as mesmas permaneceram submersas em água destilada durante 44 dias, 

sendo a mesma trocada a cada 5 dias. Os coeficientes de variação encontrados indicaram uma 

relativa homogeneidade entre as amostras.  

 

Figura 5.4: Valores encontrados para as densidades básica aparente e real das amostras das fibras e polpas de 
Bambusa vulgaris scrad sem refino e refinadas sem modificações e modificadas quimicamente. DA: densidade 
aparente; DR: densidade real. FNAT: fibra natural; POKR: polpa sem refino; PKRR: polpa refinada; PHIS: 

polpa refinada tratada com NaOH a 2%; PETE: polpa refinada tratada com NaOH a 2% e submetida a extração 
com solventes orgânicos; NETEB: polpa refinada tratada com NaOH a 2% + extração com solventes orgânicos 

+ esterificação com dainidrido. 

 Nota-se claramente que o valor da densidade aparente das polpas tende a diminuir 

em relação densidade básica aparente do colmo do bambu e, também em relação à fibra 

natural até o processo de refino. Após o processo de refino o valor da densidade aparente das 

polpas teve um ligeiro aumento até a modificação final das mesmas, com exceção da amostra 

submetida a extração com solventes. Acredita-se que a queda no valor da densidade aparente 

do cavaco retirado do colmo do bambu em relação à fibra granulada esteja relacionada com o 

tamanho e a distância entre estas fibras, o que pode ter acarretado um aumento na porosidade 

e/ou no número de espaços vazios entre as mesmas. A retirada de extrativos, lignina e outras 

substâncias existentes na fibra natural corroboram na redução do valor da densidade aparente 
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da polpa sem refino. Há referências na literatura de que materiais lignocelulósicos com 

maiores teores de extrativos têm tendência de apresentar maior densidade (SANTOS 2008).  

 A densidade mais elevada para as fibras que compõem a estrutura do colmo se 

justifica pelas fibras serem mais fechadas e impermeáveis, resultando em menor porosidade, 

menor absorção de água e, conseqüentemente, maior densidade aparente. 

 A diminuição do valor da densidade aparente da polpa sem refino pode ter ocorrido 

devido à formação de uma intensa força íon-dipolo, conforme Usberco & Salvador (1996), 

formada entre os grupos O- Na+, decorrentes da reação entre as hidroxilas (OH) existentes na 

estrutura do material lignocelulósico e o hidróxido de sódio (NaOH) utilizado no processo de 

polpação da mesma, e as moléculas de água  Hδ+___
 O

δ-___ Hδ+. Estas forças íon-dipolo, 

extremamente fortes, tornaram as polpas mais hidrofílicas. Neste contexto, houve um grande 

acúmulo de moléculas de água distribuídas nas superfícies das fibras, as quais se ligaram a 

outras moléculas formadas de forma idêntica. Segundo Carvalho (1999) e Ferreira (2000), a 

diminuição no valor da densidade aparente se justifica pelo aumento da porosidade da parede 

secundária das fibras durante o processo de polpação. 

 As características anatômicas inerentes as fibras, como o maior tamanho do diâmetro 

do lúmen, é outro fator que pode ter corroborado para a queda no valor da densidade aparente. 

Berndsen (2008), caracterizando anatômica, fisica e mecanicamente lâminas de Phyllostachis 

pubescens concluiu que a diminuição no valor do diâmetro do lúmen provoca a diminuição da 

porosidade e o aumento da densidade aparente. Savastano Jr (2000) também afirma que as 

lacunas e os lúmens são responsáveis pelas elevadas absorções de água.  

 Como não houve grande solubilização e nem tão pouco degradação de hemicelulose 

e lignina, conforme demonstrado pelos ensaios químicos e morfológicos acredita-se que não 

tenha ocorrido abertura da estrutura cristalina da celulose nesta fase de tratamento. Esta 

hipótese é comprovada pelo aumento no valor do índice de cristalinidade da amostra realizado 

através da técnica de espectroscopia no infravermelho.  Desta forma o aumento na absorção 

pode ter acontecido pelos teores de cera, extrativos e hemiceluloses que ainda se encontram 

em menores quantidades na amostra, mesmo após o processo de polpação. Neste sentido 

Axelsson et al., (1962) comenta que carboidratos de cadeias curtas, principalmente 

hemiceluloses, se solubilizam com maior intensidade em soluções alcalinas em temperaturas 

mais baixas. 

 Vários pesquisadores concluíram a respeito do aumento da absorção de água em 

fibras lignocelulósicas após tratamento com hidróxido de sódio e, por conseguinte, da 
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diminuição no valor da densidade aparente das mesmas (Pandey et. al. 2000; Farid et.al., 

1983; Szczodrk et. al. 1986; Bes et al., 1989; Souza 2002; Savastano Junior & Pimentel 2000; 

Lopes et al., 2008). Contudo, após os resultados verificou-se uma grande quantidade de 

lignina e hemicelulose solubilizadas e a abertura da estrutura cristalina da celulose com 

conseqüente queda no grau de polimerização, incluindo aí, a diminuição no valor do índice de 

cristalinidade, o que não ocorreu neste trabalho. Portanto, é correto afirmar que, houve sim 

um aumento no valor da absorção máxima de água com conseqüente diminuição no valor da 

densidade aparente, mas por causas e conseqüências diferentes. Outra observação pertinente é 

que os autores utilizaram fibras ao invés de polpas em seus experimentos. Como o presente 

trabalho foi realizado com polpas e não com fibras, acredita-se que os resultados sejam 

contraditórios devido às diferenças em suas organizações. 

 Após o segundo tratamento com hidróxido de sódio (mercerização), realizado com a 

polpa refinada, observa-se um aumento no valor da densidade aparente. Esse fato era 

esperado, uma vez que o processo de refino, realizado anteriormente, provocou decréscimos 

de 36% no valor do diâmetro do lúmen e de 67% no valor da espessura da parede celular, 

como mostrado nas análises anatômicas, além de uma alteração na geometria das lacunas e 

vasos existentes na amostra. Acredita-se que a diminuição dos poros (micros e macros) 

formados nas regiões amorfas do interior das lamelas e entre as lamelas da parede celular, 

respectivamente, formando ligações de hidrogênio, ou celulose-celulose, tenha impedido o 

intumescimento e, portanto a queda do teor da densidade aparente, durante o processo de 

refino, como sugere Lindstron & Carlsson (1982).  

A redução nos teores de lignina, hemicelulose e outros componentes amorfos 

existentes na fibra após pré-tratamento com solução alcalina, conforme se pode observar pelos 

ensaios químicos realizados, também pode ter colaborado com este acréscimo de 2,4% no 

valor da densidade aparente, com conseqüente diminuição no valor da absorção de água. 

Resultado semelhante foi encontrado por Siqueira (2008) e Siqueira (2006) ao tratarem fibras 

de luffa cylindrica e sisal com NaOH. Os autores conseguiram diminuir a absorção de água e 

elevar os valores das densidades aparentes das amostras em relação à amostra natural. A 

justificativa de ambos para este fenômeno foi à remoção das polioses em ambas as amostras. 

 Neste sentido, Souza (2002) comenta que o entumescimento das amostras com o 

tratamento alcalino depende diretamente do número de grupos hidrofílicos existentes nas 

fibras e de sua natureza. Os mais facilmente ionizáveis são os grupos carboxila e hidroxila 

presentes na hemicelulose. Como houve um decréscimo no teor de hemicelulose após o 

tratamento alcalino, este entumecimento não se verificou. 
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 Maloney e Paulapuro (1999 apud Souza 2002) indicaram que o aumento dos pontos 

de hidratação durante a refinação não é comum a todas as pastas. Segundo estes autores a 

quantidade de água fortemente ligada (água adsorvida – não cristalizável) não é alterada 

durante a refinação das pastas kraft, indicando que a refinação não aumenta a hidratação das 

fibras. Esta hipótese já havia sido levantada por Clark (1995) em seu livro intitulado 

tecnologia de polpas para papeis. 

 Castanho e Oliveira (2000) encontrou menor índice de retenção de água para polpas 

de coníferas após o processo de refino. De acordo com o pesquisador, fibras com paredes 

mais espessas apresentam menor volume livre em seu interior e menor área superficial de 

parede celular. Este efeito causa redução da retenção de água, pelo fechamento dos poros e na 

estrutura molecular, pelo estabelecimento de ligações entre os polissacarídeos da parede 

celular.  

 Ainda com relação às polpas refinadas e sem refino, a própria classificação 

granulométrica realizada entre as amostras deixa claro que para uma mesma quantidade em 

massa de fibras ou polpas, o volúmen ocupado pela polpa refinada é menor se comparado a 

polpa sem refino. 

 Segundo Marra (1992) o aumento da densidade é acompanhado por uma diminuição 

na absorção de água, o que é bastante compreensível, visto que a estrutura está mais fechada e 

impermeável à difusão e a absorção.  

 A maior absorção de água da fibra, portanto menor densidade aparente, após 

tratamento com solventes orgânicos quando comparada a fibra natural e a polpa pre-tratada 

com hidróxido de sódio, é devida a remoção de extrativos como terpenos, óleos, voláteis, 

compostos aromáticos, ácidos graxos, ceras e alguns alcoóis de cadeia longa, dentre outros, 

que possivelmente provocaram o aparecimento de poros na estrutura da amostra onde podem 

ser armazenadas moléculas de água. Outra explicação plausível para este fenômeno é a 

remoção de cadeias carbônicas e complexos aromáticos após modificação com solventes 

orgânicos, uma vez que estas substâncias possuem caráter hidrofóbico. Esta diminuição de 

nos índices de carbono e compostos aromáticos foram identificadas no ensaio de CHNS-O. 

Como houve uma queda no valor do índice de cristalinidade da mesma após este tratamento, 

subentende-se que possa ter ocorrido uma desorganização no espaço entre as cadeias 

poliméricas diminuindo as forças intermoleculares e, consequentemente a cristalinidade. Este 

fato pode ter ocorrido pelas interações dos íons de sódio e dos próprios reagentes com as 

partes mais cristalinas ou organizadas da amostra. 
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 Com a introdução do dianidrido na polpa refinada ocorreu uma reação de 

esterificação, a qual proporcionou o ancoramento dos grupos ésteres nos grupos hidroxilas da 

celulose, hemicelulose e lignina, reduzindo desta forma a polaridade e, consequentemente, a 

hidrofilicidade da mesma. Esta redução foi comprovada através dos ensaios físicos e 

analíticos de FTIR e DTG. Apesar da reação de esterificação não ter se mostrado tão eficiente 

quanto de esperava, foi o suficiente para tornar a fibra mais hidrofóbica. Os ensaios de FTIR 

mostraram que não houve grandes aumentos nas bandas responsáveis por estes grupos após a 

reação, talvez pela grande remoção de hemicelulose e lignina e pela fraca interação destes 

grupos com as partes mais internas da amostra. O ensaio elementar mostrou que houve um 

pequeno aumento no teor de carbono e hidrogênio, o que acabou provocando um acréscimo 

nos valores da densidade básica e também no teor de cinzas. 

 Acredita-se que os molhamentos e as secagens sucessivas das amostras refinadas, 

apesar de terem sido realizadas a baixas temperaturas (60°C), também tenham interferido nos 

valores das densidades aparentes e, consequentemente, na porosidade e absorção máxima de 

umidade das amostras. Segundo Souza (2002) e Clark (1985) a secagem pode desenvolver 

forças de ligação suficientemente fortes e regulares para unirem várias zonas cristalinas e 

promoverem o aumento do tamanho dos cristalitos, restringindo o entumecimento das 

mesmas. O autor comenta que há uma redução na parede celular e um “encolhimento” das 

fibras formando-se ligações de hidrogênio entre cadeias adjacentes de celulose ou 

hemicelulose. 

 Sendo assim, estima-se que durante o processo de refino não tenha ocorrido a 

completa remoção da camada S1, que provavelmente tenha sido parcialmente removida 

durante o processo de cozimento, fazendo com que o entumecimento não ocorresse de forma 

esperada. Neste caso, o entumecimento pode ter ocorrido, sobretudo, por adsorção da água da 

superfície e do lúmen, que teve seu diâmetro diminuído consideravelmente. Este fato pode 

indicar uma quantidade excessiva no teor de lignina ainda presente. Estes argumentos estão 

baseados nos estudos de Paavilainen (1993) e Salmen & Berthold (1991), que também citam 

reduções da largura da fibra e da espessura da parede de P. radiata em polpas kraft, com o 

cozimento, da ordem de 15 a 50%. 

 Como provavelmente não aconteceu a fibrilação interna ou tenha ocorrido 

parcialmente, subentende-se que também tenha ocorrido um rompimento parcial (insuficiente) 

nas ligações intramoleculares, como já comentados anteriormente, nas lamelas das camadas 

S2 e S3, o que teria ocasionado aumento nas zonas amorfas e uma delaminação da estrutura 

microfibrilar. Este fato pode ser comprovado pelo aumento no valor do índice de 
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cristalinidade da amostra para este procedimento (FERREIRA, 2000). O teor de hemicelulose 

também pode ter influenciado neste processo. Neste sentido, Claudio-da-Silva (1981) 

comenta que a quantidade insuficiente no valor deste teor, bem como uma hemicelulose de 

cadeia mais curta, pode potencializar a fibrilação externa em detrimento da interna. 

Paavilainen (1993) defende que as fibras com paredes espessas são as que mais resistem a 

modificações estruturais e que neste caso, há uma maior tendência para fibrilação externa. 

 Estas proposições estão de acordo com o preconizado por Clark (1985). O autor 

afirmou que a fibrilação interna tem um papel importante no aumento da flexibilidade das 

fibras, causadas principalmente pela destruição das ligações de hidrogênio intramoleculares. 

5.2.2 Densidade real 

 De maneira análoga a densidade aparente, os valores encontrados para a densidade 

real do bambu da espécie Bambusa vulgaris, desde as fibras que compõe o colmo natural até a 

transformação desse colmo em polpas refinadas e sem refino, após receberem tratamentos 

químicos superficiais específicos, também estão mostrados na figura 5.4. O comportamento 

oriundo desta densidade é bastante diferente do comportamento apresentado pela densidade 

aparente. Isso é explicado pelo fato da densidade aparente ser afetada pelos poros e espaços 

vazios existentes nas fibras vegetais, enquanto a densidade real é considerada a densidade da 

fibra excluindo essas estruturas. Esta densidade representa a medida do material sólido da 

célula, quase sempre apresentando valor superior ao valor encontrado para a densidade 

aparente. Este fenômeno é explicado por Savastano Junior (2000) pela existência de grande 

quantidade de poros permeáveis nas fibras acarretando elevada absorção de água.  

 A densidade real absoluta da celulose pura é de 1592 kg/m3. A densidade real de 

algumas fibras lignocelulósicas situa-se entre 1400 e 1500 kg/m3 considerando-se os poros e 

impurezas como óleo, graxa, cera, etc (FAGURY, 2005). Queiróz et al., (2004) comenta que 

na densidade real, só se leva em consideração a parede dos elementos anatômicos. Resultados 

parecidos foram encontrados por Savastano Junior (2002) caracterizando as propriedades 

físicas de resíduos lignocelulósicos para produção de compósitos cimentícios. Foram 

caracterizados seis tipos diferentes de resíduos, sendo que todos eles apresentaram valores de 

densidades aparentes bastante inferiores aos valores encontrados para a densidade real. Os 

valores para densidade real variaram de 1104 a 1374 kg/m3, enquanto para densidade 

aparente, os valores encontrados variaram de 170 a 400 kg/m3.  

 Como já era esperado, houve uma pequena heterogeneidade entre os valores 

encontrados. A variação entre o maior e o menor valor encontrado foi de 11,4%. Isso 
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comprova que esta densidade depende apenas dos componentes que formam a parede celular 

da fibra. Observa-se que os processos de polpação e refino foram responsáveis pela queda da 

densidade real ou da parede celular em 8,13 e 8,76%, respectivamente, em relação a fibra 

natural. Como estes processos foram responsáveis pela retirada de materiais da parede celular, 

acredita-se que estes valores estejam de acordo com o ocorrido, já que a densidade da parede 

celular é formada pelos materiais presentes na mesma. Fenômeno semelhante aconteceu com 

a amostra após tratamento com NaOH (2%). Este fato pode estar relacionado com o aumento 

da cristalinidade, em função da reestruturação das cadeias poliméricas existentes na parede 

celular no que se referem as componentes amorfas, seja celulose, hemicelulose ou complexos 

lignina/carboidratos. As análises de espectroscopia por infravermelho realizadas nestas 

amostras corroboram para esta explicação, uma vez que houve aumentos gradativos nas 

razões de absorbâncias entre as mesmas. Comportamento adverso foi encontrado por Gomes 

et al., (2004). O autor, tratando fibras de carauá com NaOH (5, 10 e 15%) comprovou uma 

redução na densidade real da mesma em relação à fibra sem tratamento em aproximadamente 

20%. A densidade foi reduzida de 1380 para 1104 kg/m3. Analisando-se os resultados dos 

índices de cristalinidade encontrados pelo pesquisador para a amostra em questão, verificou-

se que houve uma queda considerável, fato este que nos levou a concluir que houve uma 

retirada excessiva de lignina, substâncias pécticas e hemicelulose da lamela média e camada 

secundária da parede celular da mesma.  Tal fato pode ter ocasionado a abertura na estrutura 

cristalina da celulose contribuindo para a diminuição na cristalinidade e desorganização da 

mesma, ocorrendo, portanto, uma queda considerável no valor da densidade real.  

 A diminuição dos valores da densidade real após o tratamento com solventes 

orgânicos e modificação com dianidrido, também foram comprovadas pelos ensaios de 

espectroscopia. As análises mostraram uma queda considerável nos valores das razões de 

absorbâncias apresentadas pelas amostras. Este fenômeno pressupõe a perda de extrativos, 

que até então ainda permaneciam na amostra com a possibilidade da diminuição nos teores de 

carbono, como mostrado no ensaio analítico de CHNS-O. 

 O aumento de quase 0,5% ocorrido no valor da densidade real após a modificação da 

polpa refinada com dianidrido, em relação ao tratamento anterior (PETE), deve-se a 

incorporação do carbono à mesma durante a esterificação. 

 Os valores encontrados estão dentro da média citados na literatura (SAVASTANO 

JUNIOR, 2002). No entanto, Silva (2002) encontrou valor de 1609 kg/m3 de densidade real 

para polpa refinada submetida ao processo kraft de polpação de eucalipto utilizada como 

reforço em compósito cimentício. A polpa passou pelo processo de refino e tratamento com 



 

84 

hidróxido e sulfato de sódio. Mas como o autor utilizou metodologia diferente daquela 

utilizada neste trabalho, pode-se concluir que a diferença entre resultados obtidos está 

condicionada a forma pela qual se chegou ao valor final.  

 Os resultados apresentados mostram que independentemente dos tratamentos e 

modificações efetuadas nas amostras, a densidade real, ou massa específica da parede celular, 

não se diferem tanto uma das outras e nem tão pouco se distanciam demasiadamente de 

1427,36 kg/m3, que é bem próximo do valor real de 1500 kg/m3 para todas as fibras vegetais 

ou materiais lignocelulósicos, comforme sustenta Clark (1985). Segundo o autor, resultados 

inferiores ou muito inferiores ao real, podem confirmar a perda de material e a desorganização 

da parede celular, nesta ordem, durante o cozimento ou outras modificações químicas com o 

aparecimento de mais poros entre as microfibrilas. Novamente, confirma-se aquilo que havia 

sido comentado anteriormente, ou seja, não houve rompimento de cadeias celulosídicas 

originando quebras de ligações nas lamelas das camadas S2 e S3, ocasionando a delaminação 

da estrutura microfibrilar que viessem a afetar significativamente o índice de cristalinidade e 

os teores de carbono das mesmas. O ensaio de MEV também comprova esta afirmação. 

5.2.3 Porosidade aparente 

 Através dos dados da figura 5.5, observa-se que a polpa refinada modificada com 

solventes orgânicos (PETE), seguida da polpa sem refino, foram as que apresentaram maiores 

índices de porosidade, enquanto a polpa refinada modificada com dianidrido (NETEB) 

seguida da fibra natural (FNAT) se mostra menos porosas. Isso já era esperado, pois o índice 

de porosidade se relaciona de maneira inversa aos resultados da densidade aparente.  

 Neste contexto, smook (1989) comenta que a alvura, a opacidade e a porosidade 

sofrem declínio com a refinação, pois as amostras tornam-se mais densas. Resultado idêntico 

foi encontrado por Anjos et al., (2003). Os autores evidenciaram que a polpa refinada de 

Bambusa vulgaris schrad foi responsável pela menor absorção de água (porosidade) em 

compósitos cimentícios. O autor afirma que a polpa apresentou uma superfície lisa, pouco 

danificada, em forma de fita e mais densa. A figura 5.5 mostra os resultados obtidos para os 

índices de porosidade e absorção máxima de água referentes a todas as amostras, sejam elas 

naturais, tratadas, modificadas ou não modificadas quimicamente. 
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Figura 5.5: resultado das análises físicas de absorção máxima de água e índice de porosidade do colmo do 

Bambusa vulgaris schrad e das amostras refinadas e sem refino sem modicações e modicadas quimicamente. 
ABS: absorção máxima de água; PO: porosidade. FNAT: fibra natural; POKR: polpa sem refino; PKRR: polpa 

refinada; PHIS: polpa refinada tratada com NaOH a 2%; PETE: polpa refinada tratada com NaOH a 2% e 
submetida a extração com solventes orgânicos; NETEB: polpa refinada tratada com NaOH a 2% + extração com 

solventes orgânicos + esterificação com dainidrido. 

5.2.4 Absorção máxima de água  

 A absorção de água é uma importante característica dos sistemas compósitos 

reforçados por fibras vegetais, pois avalia o potencial destes compósitos para aplicações finais 

específicas. Geralmente a absorção de água ocorre devido a natureza higroscópica e 

hidrofílica das fibras naturais. Testes de absorção de água são muito úteis para avaliar os 

diferentes métodos de modificação superficial nestas fibras. A elevada absorção de água pelas 

fibras naturais pode ocasionar diminuição das propriedades mecânicas, favorecendo a 

biodegradabilidade e mudanças nas dimensões das fibras. 

 Segundo Savastano Junior (2002), devido a grande porcentagem volumétrica de 

vazios permeáveis, a absorção de água pelas fibras vegetais é muito alta já nos primeiros 

instantes de imersão, fato este observado na análise de absorção máxima de água realizada nas 

amostras ensaiadas de bambu, desde as fibras do colmo até as fibras refinadas e pré-tratadas 

quimicamente. A figura 5.6 mostra os percentuais de absorção de água pelas amostras de 

Bambusa vulgaris em função do tempo, de acordo com os tipos de tratamento a que foram 

submetidas. 

 Observa-se altos valores de absorção máxima referentes a fibra sem refino (POKR) e 

a polpa modificada com solventes (PETE) em relação a fibra natural. A polpa esterificada 

(NETEB) apresentou um índice de absorção menor que o da fibra natural. A modificação da 

polpa com dianidrido foi a causa desta diminuição, uma vez os grupos ésteres formados após 

a modificação são altamente hidrofóbicos. Claro que este comportamento se deve também a 

diminuição no valor do diâmetro do lúmen, após o processo de refino. Neste sentido, Foelkel 
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(2007) e Pereira et al., (2002) comentam que fibras com menor potencial de colapsamento, 

portanto, mais rígidas, tendem a formar pouca união fibrosa e apresentar menor índice de 

retenção de água, como as deste trabalho, que apresentou valor de coeficiente de flexibilidade 

de 42,43%, após refino, comparado ao valor de 69,08% apresentado pela fibra de Pinus taeda, 

sem nenhum tipo de tratamento (PEREIRA, et al., 2002). Esta queda no teor de absorção de 

água também está relacionada com a presença considerável de lignina que ainda se encontra 

na amostra (reprecipitação), bem como a excessiva retirada de hemicelulose. Segundo Rosa 

(2003), o alto teor de lignina, como é o caso das polpas krafts não branqueadas, faz com que 

as fibras sejam mais rígidas, proporcionando um refino mais difícil. Segundo os autores, esse 

fenômeno torna a possibilidade de absorção de água menor, apesar destas polpas se refinarem 

mais lentamente. 

 Por apresentar um caráter altamente hidrofílico, eliminou-se das amostras os finos 

produzidos durante o processo de refino, portanto, acredita-se que esse procedimento tenha 

influenciado na absorção de água da amostra. Como não há separação do mesmo no processo 

de produção industrial de polpas, entende-se que esta formação de finos, tanto primário 

quanto secundário, devido principalmente a rigidez da amostra, pode influenciar o teste de 

Schopper-Riegler, como preconiza Ferreira & Figueiredo (2001).  

 Outra conclusão importante é que a operação de refino foi realizada em solução 

aquosa com pH entre 9 e 10, sendo que a literatura referencia pH moderamente alcalino, mais 

precisamente entre 7 e 8, comforme Ferreira (2000) e Uesaka (1984). Esta diferença pode 

contribuir na diminuição do índice de absorção e porosidade da polpa, uma vez que a tensão 

superficial deve ser sempre maior do que a quantidade de cátions presente na pasta para que 

ocorra o entumecimento das amostras. 

 Ferreira (2000) e Clark (1985) afirmam que o aumento no índice de cristalinidade 

reflete uma maior inacessibilidade dos grupos hidroxila prejudicando o entumecimento e, 

consequemente, a absorção de água. Esta informação está de acordo com os resultados 

encontrados após o processo de refino e tratamento com hidróxido de sódio, os quais 

obtiveram elevações em seus índices de cristalinidade. 

 A figura 5.6 mostra os gráficos comparativos de absorção máxima de água ocorrida 

nas amostras em função dos tratamentos realizados.  Através da figura 5.6 observa-se que as 

curva de absorção da talisca do colmo de bambu e da fibra natural são semelhantes, 

apresentando um comportamento mais suave de absorção com um ínício bem diferenciado em 

relação as polpas sem refino e refinada. 
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Figura 5.6: Gráfico comparativo de absorção máxima de água do colmo, da fibra do colmo e polpas sem refino e 
refinada sem modificações e modificadas quimicamente de Bambusa vulgaris schrad. FNAT: fibra natural; 

POKR: polpa sem refino; PKRR: polpa refinada; PHIS: polpa refinada tratada com NaOH a 2%; PETE: polpa 
refinada tratada com NaOH a 2% e submetida a extração com solventes orgânicos; NETEB: polpa refinada 

tratada com NaOH a 2% + extração com solventes orgânicos + esterificação com dainidrido. 

 A absorção repentina de água das polpas é muito alta já nos primeiros instantes de 

imersão, o que não acontece com a fibra e a talisca, cujos valores iniciais são bem menores, 

indicando um gradativo e suave aumento no índice de absorção até o ponto de saturação das 

mesmas. Acredita-se que este comportamento esteja relacionado com a estrutura e 

organização das fibras, pois as mesmas estando mais organizadas nos colmos e taliscas 

dificultam a entrada de água. Os gráficos referentes às polpas refinadas e sem refino 

apresentam o mesmo tipo de comportamento, ou seja, altos valores de absorção no início com 

poucas variações na absorção ao longo do tempo. Comportamento inverso foi observado pela 

fibra e pelo talisca do colmo. As amostras apresentaram uma característica gradativa de 

absorção durante a maior parte do tempo com tendência de estabilização mais tardia em suas 

absorções. Todas as amostras apresentam um comportamento logaritimico para suas 

respectivas curvas de absorção com valores de R2 em torno de 0,97 para fibras e taliscas e 

0,63 para polpas. Esta diferença está justamente na fase inicial, onde as polpas apresentam um 

comportamento mais linear em relação a fibra natural e a talisca. Comportamentos 

semelhantes foram encontrados por Rodrigues & Ghavami (2004) e Savastano Junior (2000) 

ao pesquisarem o comportamento hidrofílico de fibras de bambu e malva, respectivamente, 

objetivando o uso das mesmas em compósitos. 

5.2.5 Caracterização do colmo do Bambusa vulgaris schrad 
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 A amostra da gramínea de Bambusa vulgaris utilizada neste trabalho foi 

caracterizada fisicamente medindo-se as dimensões internas e externas de um dos internós do 

colmo. 

 Medidas realizadas com a fita métrica e o paquímetro, ambos digitais, mostraram que 

o colmo do Bambusa vulgaris schrad apresentou comprimento de 32,2 cm; circunferência de 

17,8 cm; espessura de 0,63 cm; diâmetro máximo externo de 6,31 cm e diâmetro máximo 

interno de 5,73 cm. Estes valores estão de acordo com aqueles determinados pelo IMBAR 

para a espécie em discussão, os quais apresentam em média, valores para o diâmetro do 

colmo, espessura da parede e tamanho do internó; valores entre 6-15 cm, 7-15 mm e 25-35 

cm, respectivamente. Wahab et al., (2009) encontraram para o Bambusa vulgaris schrad de 

dois anos de idade, analisando seis amostras diferentes, na província de Kawang Sabah, na 

Malásia, valores de 31,48 cm +/- 2,82 % para comprimento médio do colmo; 9,09 cm +/- 

0,09% para o diâmetro médio do colmo e 0,84 cm +/- 0,07 % para a espessura do mesmo. 

Estes valores se mostraram bem parecidos com os valores encontrados nesta pesquisa, mesmo 

sendo o bambu de uma região bem diferente e afastada daquela onde foi cultivada o bambu o 

qual deu origem a nossa amostra. Apenas o valor da circunferência mensurada para o colmo 

do Bambusa vulgaris schrad cultivado na Malásia, apresentou-se diferente do valor 

encontrado por este pesquisador para a mesma espécie de bambu cultivada aqui no Brasil. 

Wahab et al., (2009) encontrou valores médios de 29,20 cm +/- 0,25%, enquanto a amostra 

estudada neste trabalho apresentou valores médios de 23,78 cm +/- 0,36%. Uma explicação 

plausível encontrada para estas diferenças poderia estar relacionada com o clima, tipos de 

solos, umidade, altitude, etc. 

5.3 CARACTERIZAÇÃO ANATÔMICA DAS FIBRAS NATURAIS DO COLMO DE 
BAMBUSA VULGARIS SCHRAD 

 Os valores referentes às medidas anatômicas das fibras que compõem o colmo de 

Bambusa vulgaris schrad estão apresentados na tabela 5.3. 

 Pelo valor do comprimento médio das fibras (2,299 mm) de Bambusa vulgaris, a 

COPANT (1974) as classifica como muito longas. Este comprimento coloca as mesmas em 

uma posição intermediária entre as fibras de eucalipto (1 mm em média)  e as do pinus (3,5 

mm). 

 De acordo com Morais et al., (2000), as fibras vegetais do bambu apresentam um 

elevado comprimento variando de 1,65 a 3,43 mm. Gomide et al., (1981) encontrou para estas 
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fibras valores médios de 2,8 mm de comprimento, 17,2 e 6,6 µm de largura e diâmetro do 

lúmen, respectivamente, bem como 5,2 µm de espessura da parede. 

 Tabela 5.3 - Características anatômicas das fibras do colmo de Bambusa vulgaris 

Caracterização 

 CMF (µm) DML (µm) DMF (µm) EMP (µm) RCD AMF (º) 

Vméd 2299,47 3,81 13,93 5,06 172,53 11,54 
Vmax 3442,28 8,69 24,96 10,65 314,09 17,0 
Vmin 1434,66 2,17 10,36 2,36 80,77 8,0 
CV% 25,04 44,17 23,88 33,46 32,05 25,10 

Vméd: Valor médio; Vmáx: Valor máximo; Vmin: Valor mínimo; CV%: Coeficiente de 
variação; CMF: comprimento médio da fibra; DML: diâmetro médio do lúmen; DMF: 
diâmetro médio da fibra; EMP: espessura média da parede; RCD: relação comprimento-
diâmetro e AMF: ângulo de micro fibrila. 

 Por se apresentarem estreitas e longas, as fibras de Bambusa vulgaris conferem 

grande resistência aos produtos fabricados. Isso se deve a alta relação entre o comprimento e 

o diâmetro da fibra (RCD = 172,53) ser bem maior que a maioria das outras fibras, tais como 

coco (RCD = 35), cana-de-açúcar (RCD = 66) e sisal (RCD = 150), conforme demonstrou 

Guimarães (1984). Neste sentido, Bhagava (1987) analisando 31 espécies diferentes de 

bambu, observou variações em seus comprimentos entre 0,64 a 3,78 mm. Philip (1988) relata 

o comprimento médio das fibras de Bambusa vulgaris variando entre 1,5 a 4,4 mm, com 

predominância de valores entre 2,2 e 2,6 mm.  

 Para a largura das fibras (10,36 a 24,96 µm), espessura da parede celular (2,36 a 

10,65 µm) e diâmetro do lúmen (2,17 a 8,69 µm), com exceção do diâmetro da fibra, que 

apresentou relativa variabilidade, não houve variações significativas estando às mesmas 

dentro dos parâmetros encontrados na literatura.  

 As dimensões das fibras naturais de Bambusa vulgaris schrad encontradas por 

Salgado et al., (1994) com dois anos de idade foram semelhantes as do material em estudo, 

sendo os valores obtidos 3,43 mm para comprimento, 15,41 µm para largura, 3,73 µm para 

diâmetro do lúmen e 5,48 µm para espessura da parede celular. 

 Filho et al., (1984) encontrou para a mesma espécie de bambu deste trabalho, 

também com dois anos de idade, valores de 3,11 mm de comprimento, 17,29 µm para largura, 

4, 96 µm para diâmetro do lúmen e 4,96 µm para espessura da parede.  

 Comparada com as fibras de madeiras folhosas e coníferas, as fibras de bambu 

possuem em relação ao eucalyptus grandis, largura semelhante, com cerca de o dobro da 

espessura da parede celular e metade do diâmetro do lúmen e comprimento próximo aos da 

fibra de pinus ellioti. As fibras estudadas foram consideradas longas, estreitas, com lúmen 
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pequeno e paredes relativamente espessas. Sendo assim, as fibras se apresentaram menos 

flexíveis, com maior índice de porosidade e com redução no seu elongamento, portanto, mais 

rígidas, fortes e com baixa densidade aparente. 

 A classificação tradicional, quanto à largura, visa correlacionar tal dimensão com a 

resistência ao arrebentamento. Para o caso de produtos industriais que utilizem matrizes 

poliméricas, a largura não tem significado prático, a não ser sua relação às outras dimensões, 

caracterizando sua esbeltez.  

 O diâmetro de lúmen também não tem significado prático, porém interessa para a 

determinação da espessura da parede celular, que é dada pela metade da diferença entre a 

largura da fibra e o diâmetro de lúmen, resultando no raio da seção transversal efetiva das 

microfibrilas de celulose (LIMA JUNIOR, 2007). Para serem utilizados em aplicações 

industriais que utilizem matrizes poliméricas é aconselhável que os seus valores sejam 

menores, visto a elevada capacidade de absorção de água do mesmo. 

 Os valores dos coeficientes de variação obtidos estão coerentes com os resultados 

tidos como satisfatórios na literatura correlata às fibras abordadas como material de reforço 

para compósitos. 

 Ângulo microfibrilar refere-se ao ângulo que as microfibrilas da camada S2 da parede 

celular faz com o eixo longitudinal da célula (definição para madeiras em geral). No caso do 

bambu, que apresenta em sua parede secundária, várias camadas que se alternam em espessas 

e finas, em direções longitudinais e transversais, podendo chegar a mais de dez, segundo 

Liese (2002). O ângulo microfibrilar é medido a partir da primeira camada espessa da parede 

secundária. Seus valores aumentam axialmente em direção ao centro. Este ângulo exerce um 

efeito sobre uma ampla faixa de propriedades do bambu e a fibra em si. 

 O valor médio do ângulo de micro fibrila do Bambusa vulgaris foi de 11,54º, tendo 

alcançado valor máximo de 17º e mínimo de 8º com coeficiente de variação de 25,10%. 

Agopyam & Savastano Jr. (1997) encontrou valores de 8º, 10º - 22º e 30º - 49º de ângulo de 

micro fibrila para a malva, sisal e coco, respectivamente. XQ et al., (2010) encontraram 

valores para ângulos de micro fibrila variando de 8,17º a 10,51º, através da técnica de difração 

de raios-X para o bambu da espécie  Phyllostachys pubescens, na província de Zhejiang, na 

China. Segundo Chand et al., (1988) e Savastano Jr. (2000), a resistência à tração e o módulo 

de elasticidade das fibras são inversamente proporcionais ao ângulo das microfibrilas, 

enquanto o alongamento máximo de ruptura aumenta com o ângulo. Kelsey (1963) e Barber 

& Neylan (1964) mostraram que o ângulo micro fibrilar da camada S2 exerce um profundo 

efeito sobre as propriedades elásticas e estabilidade dimensional da madeira. Observa-se que o 
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valor encontrado está dentro da faixa da maioria dos valores das fibras utilizadas na confecção 

de compósitos. Segundo Ferreira (2000) quanto menor o valor deste ângulo, mais rígidas se 

tornam as fibras. 

 A tabela 5.4 apresenta as principais relações entre as dimensões das fibras, 

consideradas importantes na fabricação de vários produtos industriais, incluindo os 

poliméricos. Estas relações são importantes na escolha das cargas fibrosas lignocelulósicas 

que agem como reforço nestes compósitos poliméricos em geral.   

As propriedades advindas a partir das relações entre as dimensões da fibra são 

apropriações matemáticas quanto à flexibilidade, potencial de ligação entre si, aglomeração 

em conjunto e percentual de microfibrilas (parede celular). Esta análise anatômica levou em 

conta a largura média da fibra e o diâmetro médio do lúmen. Tais parâmetros foram 

apropriados como sendo a média aritmética das 33 aferições de comprimento e 25 de largura 

da fibra, espessura de parede e do diâmetro do lúmen, tomadas em triplicata, em cada fibra. 

Tabela 5.4 - Principais relações entre as dimensões das fibras de Bambusa vulgaris schrad 

Relações  

 CF % FP % IE IR IB IM 
Vméd 28,06 71,94 165,07 3,15 0,84 0,91 
Vmáx 63,25 88,60 314,09 7,77 0,97 0,99 
Vmín 11,40 36,75 80,77 0,58 0,43 0,60 
CV% 43,05 16,79 32,05 48,99 15,30 9,51 

Vméd: Valor médio; Vmáx: Valor max; Vmín: Valor mínimo; CV%: Coeficiente de 
variação; CF: coeficiente de flexibilidade; FP: Fração parede; IE: Índice de enfeltramento; 
IR: Índice de Runkel; IB: Índice de Boiler; IM: Índice de Mulsteph. 

 Como fibras com frações de parede acima de 60% são rígidas e pouco flexíveis, no 

caso da fibra de Bambusa vulgaris com fração de parede de 71,94%, esta é mais rígida que o 

Pinus taeda, por exemplo, que apresenta um valor médio de 32,63%, conforme encontrado 

por Nisgoski (2005). Este resultado foi confirmado pelo seu valor de coeficiente médio de 

flexibilidade de 28,06%, muito menor que 69,08% do Pinus taeda, mas que está coerente com 

a maioria das espécies de bambu, tais como, Bambusa tuldóides, Bambusa textilis e Bambusa 

ventricosa, que apresentaram valores médios de 21,03, 18,00 e 23,02%, respectivamente, 

conforme descreveram Azzini & Ciaramello (1971) em um trabalho que classificou cinco 

espécies de bambu para a produção de celulose sulfato. Lima Júnior (2007) encontrou para a 

fibra de açaí, valores de 9,81% de coeficiente de flexibilidade e 90,20% de fração parede, o 

que torna esta fibra extremamente rígida em relação às citadas acima. Segundo Nigoski 
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(2005), fibras com valores de coeficientes de flexibilidade menores que 30%, não se 

colapseiam e possuem pouca superfície de contato. 

 Filho et. al. (1984) pesquisando fibras de bambu da mesma espécie que a estudada 

neste trabalho, de dois anos de idade, encontrou valores de 180, 29%, 71% e 2,49 para índice 

de enfeltramento, coeficiente de flexibilidade, índice fração-parede e índice de Runkel, 

respectivamente. 

 O índice de Runkel é apropriado para características papeleiras, onde valores entre 

0,25 e 0,50 (razões porcentuais) são considerados excelentes para a fabricação de papel, pois 

significa que quanto menor tal parâmetro, maior o potencial de ligação entre as fibras. Para os 

compósitos poliméricos as fibras não necessitam se ligar entre si, portanto o valor de 3,15 

para a fibra de Bambusa vulgaris, que extrapola um pouco o valor tido como ideal para o 

setor papeleiro, atesta tal propriedade de reforço. Pereira et al., (2002) encontraram para a 

fibra de Bactris inundata martius (tucum) valor de índice de Runkel de 3,55, bem próximo ao 

valor encontrado para a fibra de Bambusa vulgaris pesquisada neste trabalho, enquanto Lima 

Júnior (2007) encontrou valor de 0,45 para o Pinus taeda, o que indica que a igualdade entre 

o diâmetro da fibra e a espessura da parede é aumentada. Caumo (2003) apresenta como 

valores ideais, aqueles abaixo de 0,25. 

A fibra de Bambusa vulgaris apresenta alto índice de enfeltramento (165,07), fato que 

deve ser observado quando da dispersão das mesmas na fabricação de materiais industriais 

que contenham matrizes poliméricas, pois este possui relação direta com o nível de 

porosidade. Quanto maior o índice de enfeltramento, maior será a flexibilidade das fibras, não 

podendo ser inferior a 50, segundo Nisgosky (2005). Geralmente as coníferas apresentam 

valores maiores que 100, pois seus comprimentos são elevados, da ordem de 2 a 5 mm. Lima 

Júnior (2007) encontrou valor de 141,69 para o índice de enfeltramento da fibra de açaí. 

Com relação aos índices de Boiler (0,84) e Mulsteph (0,91), ambos menores que 1, 

Foelkel (1976) e Lima Junior (2007), encontraram para o Pinus taeda de 15 e 11 anos, valores 

de índice de Boiler, respectivamente iguais a 0,35 e 0,24. Estes mesmos autores mensuraram 

também para o mesmo Pinus taeda, índices de Mulsteph de 0,52 e 0,39. Para a fibra de 

Bactris inundata martius, Pereira et al., (2002) encontraram valores médios de 0,88 e 0,93, 

respectivamente. Alguns autores como Akgul & Tozluoglu (2009), Soffner (2001) e Caumo 

(2003) consideram ideais para a produção de papel e celulose valores de índices de Boiler e 

Mulsteph menores, pois determina a existência de fibras finas na parede celular. Neste 

sentido, Kasmudjo (1994) afirma em seus estudos sobre a madeira da espécie Roxbughiana 



 

93 

evódia, na província de Yogyakarta, Indonésia, que fibras com índice de Mulsteph menores 

que 1 são ideais para a produção de papel e celulose. 

Sendo assim, os valores encontrados para estes índices mostram que as fibras 

constituintes da parede celular do Bambusa vulgaris não são tão finas quanto às do Pinus 

taeda, por exemplo, o que não inviabiliza de forma alguma, a utilização desta fibra como 

agente de reforço em matrizes poliméricas, já quês estes índices estabelecem condições ideais 

para fibras objetivando apenas a produção de papel. 

A figura 5.7 apresenta fotografias das fibras de Bambusa vulgaris em escala 

micrométricas vistas ao microscópio óptico. As fibras foram obtidas através da maceração de 

palitos retirados longitudinalmente de diversas partes do colmo de bambu. Logo após a 

separação das fibras, estas foram montadas em lâminas semipermantentes em solução aquosa 

de glicerina (1:1).  

 

Figura 5.7: Fotografia das fibras do colmo de Bambusa vulgaris schrad, escolhidas de forma aleatória, 
objetivando a mensuração e análises do comprimento, largura, diâmetro do lúmen, espessura da parede celular e 
ângulo de micro fibrila. (a) mostra três fibras para análise da largura e diâmetro do lúmen, onde se utilizou uma 

ocular micrométrica com filamento móvel de 40x, totalizando uma aumentode 400x. (b) e (c) apresentam 
amostras utilizadas nas mensurações de comprimento e largura da fibra, onde se utilizou a mesma ocular 

micrométrica móvel de 20x, totalizando um aumento de 200x. (d) apresenta um grupo de fibras utilizadas para 
mensurações da largura. A ocular micrométrica utilizada foi a de 20x e aumento total foi de 200x. 

5.4 CARACTERIZAÇÃO ANATÔMICA DAS FIBRAS DA POLPA REFINADA DE 
BAMBUSA VULGARIS SCHRAD 

 Como se utilizou na pesquisa a polpa e não fibras naturais de bambu e estando certo 

de que os processos de polpação e refino com certeza alteraram as características anatômicas 

das mesmas, a caracterização anatômica da polpa se tornou imprescindível. Os valores 

inerentes as novas medidas estão apresentados na tabela 5.5. 
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 Tabela 5.5 –  Características anatômicas da polpa refinada de Bambusa vulgaris 

schrad obtidas pelo processo kraft 

Caracterização 

 CMF (µm) DML (µm) DMF (µm) EMP (µm) RCD 
Vméd 2098,90 3,64 11,72 4,04 215,31 
Vmax 3089,12 4,10 13,64 5,14 325,08 
Vmin 1463,13 3,38 9,28 3,43 239,66 
CV% 38,78 41,42 30,70 27,42 45,64 

 Vméd: Valor médio; Vmáx: Valor máximo; Vmin: Valor mínimo; CV%: 
Coeficiente de variação; CMF: comprimento médio da fibra; DML: diâmetro médio 
do lúme; DMF: diâmetro médio da fibra; EMP: espessura média da parede; RCD: 
relação comprimento-diâmetro. 

 Analisando os valores contidos nas tabelas 5.3 e 5.5 observa-se que há uma diferença 

entre os valores encontrados.  A explicação está nas condições de polpação e refino a que as 

mesmas foram submetidas. As alterações aconteceram principalmente devido ao inchamento 

das fibras, contudo, a remoção de material orgânico das paredes primária e secundária da 

fibra, notadamente material amorfo (em especial lignina e também hemiceluloses) e, ainda 

eventualmente algumas microfibrilas de celulose da camada secundária, também contribuíram 

para que as alterações ocorressem. Verifica-se que após os processos de polpação e refino, 

houve uma redução no valor da espessura da parede, significando uma remoção de material 

mais extensa para a polpa refinada. O inchamento das fibras foi a principal causa da 

diminuição do diâmetro do lúmen. O valor do rendimento do cozimento confirma que 

realmente houve uma perda mais acentuada de polissacarídeos, nomeadamente de 

hemiceluloses, o que também se reflete em um valor mais baixo do teor de pentosanas, 

conforme preconizam Ferreira & Figueiredo (2001). A questão da diminuição do valor da 

espessura da parede da amostra, que não era esperada, nos leva a acreditar que o nível de 

refino, entre 60° e 70°, esteja mais acentuado do que deveria, uma vez que o °SR da polpa 

sem refino variou entre 25° e 30°. A metodologia utilizada, bem como o número de amostras 

medidas, também pode contribuir para esta diferença. Outro fator que também pode contribuir 

para a discrepância está no fato de se medir a lagura ao invés de se medir o diâmetro das 

amostras. Neste sentido, Ferreira (2000) e Ferreira & Figueiredo (2001) comentam que, só 

para níveis de refinação mais acentuados é que a fibrilação externa e o peeling de fragmentos 

da parede primária das camadas S1 e S2 da parede secundária conduzem a um decréscimo real 

da espessura da parede. 

 Durante o processo de polpação e refino, as fibras sofreram tratamentos mecânicos 

em misturadores, desintegradores, bombas, espessadores, etc, os quais deformaram e 

provocaram nas mesmas curvaturas graduais contínuas e torcidas. Trepanier (1998) relata que 
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o comprimento e a forma da fibra se alteram durante o processo de polpação e refino. Santos 

(2005) estudando a influência da qualidade da madeira de híbridos de eucaly grandis x eucaly 

urophylla e do processo kraft de polpação na qualidade da polpa, obteve decréscimo na 

largura e no diâmetro do lúmen na fibra proveniente do processo. 

 O comprimento médio da fibra após os processos de polpação e refino foi reduzido 

em 8,72% em decorrência das quebras ocorridas no processo. O comprimento médio passou 

de 2299 µm para 2098 µm, o que ainda a mantém na faixa de fibras longas de acordo com as 

classificações do COPANT (1974) e AIWA (1989). O diâmetro médio do lúmen sofreu uma 

redução de 4,46% em seu valor, passando de 3,81 µm para 3,64 µm. O diâmetro médio da 

fibra passou de 13,93 µm para 11,72 µm, proporcionando uma redução de 15,86%. A 

espessura média da parede celular também sofreu um decréscimo. Passou de 5,06 µm para 

4,04 µm. O único parâmetro a sofrer um aumento foi a relação média comprimento/diâmetro 

da fibra que compõe a polpa refinada. O mesmo aumentou em 24,92%. Passou de 172,53 para 

215,31. 

 Como já comentado, após o processo de refino, a fibra que compõe a polpa 

aumentou seu coeficiente de flexibilidade em 10,65%. Passou de 28,06 para 31,05%, 

reclassificada agora como fibra grossa. Isso é favorável, pois a fibra se tornou pouco mais 

flexível e com maior capacidade de fazer ligações interfibrilares, além de possuir maior 

capacidade de flexão. Para as fibras do colmo, a densidade aparente e a porosidade aparente 

foram de 273,67 kg/m3 e 80,82%, respectivamente, enquanto que para a fibra refinada 

submetida ao processo de polpação kraft, foi de 178,67 kg/m3 e 86,27%, respectivamente. O 

índice de Runkel da fibra refinada diminuiu em 29,84% passando de 3,15 para 2,21. Esta 

diminuição também foi favorável a fibra refinada, uma vez que essa diminuição favorece a 

resistência a tração da mesma. A relação fração/parede, que estabelece a razão entre a 

espessura da parede celular e o diâmetro da fibra, também diminuiu em relação à fibra do 

colmo, mas não alcançou o índice mínimo de flexibilidade, que é de 40 %. Passou de 71,94 

para 68,94%. Uma diminuição de 4,17%. Os índices de Boiler e Mulsteph também tiveram 

seus valores diminuídos. Passaram de 0,84 e 0,91 para 0,82 e 0,90, respectivamente. Isso 

indica um pequeno afinamento na parece celular. Alguns autores como Akgul & Tozluoglu 

(2009), Soffner (2001) e Caumo (2003) consideram ideais para a produção de celulose valores 

de índices de Boiler e Mulsteph menores, pois determina a existência de fibras finas na parede 

celular. Neste sentido, Kasmudjo (1994) afirma em seus estudos sobre a madeira da espécie 

Roxbughiana evódia, na província de Yogyakarta, Indonésia, que fibras com índice de 

Mulsteph menores aumentam a interligação entre as fibras e o elongamento das mesmas. 
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 A relação comprimento/diâmetro da fibra refinada se destaca dentre os novos valores 

apresentados. Passou de 172,53 para 215,31. Quanto maior este valor, maior a resistência dos 

produtos fabricados, uma vez que a função dos agentes de reforço é receber da matriz grande 

parte da carga aplicada a ela. Isso se deve a diminuição na largura das fibras através do 

processo de polpação e refino. 

 A tabela 5.6 mostra as principais relações entre as dimensões das fibras que 

compõem as polpas, após os processos de polpação e refino. Foram realizadas 33 aferições de 

comprimento, 25 de largura, espessura e do diâmetro do lúmen, em triplicatas. 

Tabela 5.6 -  Principais relações entre as dimensões das fibras que compõem as polpas de 
Bambusa vulgaris schrad, após processos de polpação e refino. 

Relações  

 CF % FP % IE IR IB IM 
Vméd 31,05 68,94 179,08 2,21 0,82 0,90 
Vmáx 58,31 74,12 212,13 3,15 0,89 0,94 
Vmín 26,03 60,43 168,11 1,79 0,64 0,78 
CV% 38,31 15,11 29,78 45,30 13,25 8,71 

Vméd: Valor médio; Vmáx: Valor max; Vmín: Valor mínimo; CV%: Coeficiente de 
variação; CF: coeficiente de flexibilidade; FP: Fração parede; IE: Índice de enfeltramento; 
IR: Índice de Runkel; IB: Índice de Boiler; IM: Índice de Mulsteph. 

De uma maneira geral, com o processo de refino, as fibras se achataram, 

desfibrilaram e se romperam, não de forma ideal como preconizam as relações entre as 

dimensões das fibras, mas o suficiente para aumentar os seus pontos de contato e suas áreas 

superficiais, tornando-se mais flexíveis pelo aumento da superfície das mesmas. A baixa 

flexibilidade e a substancial redução do valor da espessura da parede celular após processos 

de polpação e refino destas amostras em comparação ao pinus taeda, sugere que a polpa de 

Bambusa vulgaris schrad tenha apresentado uma diminuição no grau de coarseness 

(população fibrosa) (FERREIRA, 2000) 

As características elencadas maximizam o potencial da polpa refinada de bambu 

como matéria prima para confecção de produtos utilizando matrizes poliméricas para 

posteriores aplicações industriais. A figura 5.8 mostra as imagens das fibras que compõe a 

polpa de bambu após o processo de polpação e refino. Observa-se o desfibrilamento, 

achatamento e o aumento nas áreas superficiais formadas. 
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Figura 5.8: Fibras refinadas após processo indusrial de polpação de Bambusa vulgaris schrad para mensuração e 
análises do comprimento, largura, diâmetro do lúmen e espessura da parede celular.  (a) e (b) mostram fibras 

refinadas escolhidas aleatoriamente após processo de polpação para determinação do comprimento e largura. Foi 
utilizada uma ocular micrométrica com filamento móvel de 20x, totalizando um aumento total de 200x. (c) 
mostra uma fibra retorcida e achatada, portanto mais densa, onde se mediu o diâmetro do lúmen. A ocular 

micrométrica utilizada foi 40x e o aumento total apresentado foi 400x. 

5.5 MODIFICAÇÃO QUÍMICA SUPERFICIAL DA POLPA REFINADA DE BAMBUSA 

VULGARIS SCHRAD  

5.5.1 Caracterização do BTDA - benzofenona dianidrido tetracarboxílico 96 % 

 Com o intuito de conhecer os principais grupos funcionais importantes do BTDA, 

caracterizou-se o mesmo através da técnica de FTIR.  A figura 5.9 mostra o resultado da 

análise de espectroscopia de absorção na região do infravermelho do benzofenona dianidrido 

tetracarboxílico, onde são destacadas as bandas de absorção em 707 cm-1, 743 cm-1 e 801 cm-1 

atribuídas à deformação angular fora do plano das ligações C-H do anel aromático, em 919 

cm-1 referentes à deformação axial de C-O de anidridos cíclicos, em 1424 cm-1 e 1488 cm-1 

atribuídas à deformação axial das ligações C-C dentro do anel aromático, 1783 cm-1 e 1854 

cm-1 atribuídas à deformação axial de carbonila (C=O) de anidridos cíclicos e em 3122-2857 

cm-1 atribuídas à deformação axial de C-H aromático. 
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Figura 5.9: Espectro de FTIR do BTDA. (Oliveira, 2008) 

5.5.2 Reação de esterificação entre o dianidrido BTDA e a celulose da polpa refinada de 
Bambusa vulgaris schrad 

 Pertencendo a classe dos polióis a celulose é esterificada com ácidos na presença de 

agentes desidratantes pela reação com dianidrido ou cloretos de acetila na presença ou 

ausência de catalisadores. A presença de três grupos reativos por unidade de anidroglucose 

permite a formação de mono, di ou triésteres que possuem propriedades físicas e químicas 

completamente distintas da celulose original.  

 As três posições disponíveis para a derivação da celulose são os grupos hidroxila 

nos carbonos C2, C3 e C6. As propriedades e aplicações dos derivados dependem em larga 

escala do grau de substituição (DS) e da distribuição dos substituintes ao longo das cadeias, 

do grau de polimerização (GP) e da viscosidade das soluções, comenta Siqueira (2008). 

 O grau de substituição (DS) representa o número médio de hidroxilas por unidade 

de anidroglucose que sofrem reações. As hidroxilas localizadas nos carbonos C2, C3 e C6 das 

unidades de anidroglucose podem sofrer reações de esterificação sendo o grau máximo 

atingido DS = 3 por unidade. A freqüência de substituição em cada hidroxila é uma função 

de sua reatividade intrínseca. 

 Apesar desta esquematização do mecanismo de reação de esterificação entre o 

dianidrido BTDA e o mero celobiose vale a pena ressaltar que os grupos hidroxila na celulose 

seriam os mesmos acessíveis para sofrerem as reações de esterificação por estarem 

relacionados à formação de ligações de hidrogênio intra e intermolecular na estrutura da fibra 

natural. Os grupos hidroxila presentes na estrutura das polioses e ligninas são os de acesso 

relativamente mais facilitado para a ocorrência das reações de esterificação devido a suas 

localizações mais externas no interior da fibra. (GURGEL et al., 2008; SIQUEIRA, 2006; 
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SIQUEIRA, 2008). A lignina atua como uma espécie de cola que une e reveste os feixes de 

fibras de celulose. 

A polpa refinada de bambu previamente tratada com hidróxido de sódio (2%) em 

temperatura ambiente foi seca em estufa a 100°C ± 5°C por 24 horas, para completa 

eliminação de água. A presença de água no meio reacional poderia impedir a ocorrência da 

reação, pois o dianidrido iria reagir preferencialmente com as moléculas de água que com as 

hidroxilas da polpa refinada de bambu (SIQUEIRA, 2006) 

 Para a caracterização das modificações na polpa de Bambusa vulgaris schrad após 

esterificação com o dianidrido BTDA foram utilizadas técnicas de FTIR, TGA e sua derivada, 

MEV e EDX. A figura 5.10 apresenta um esquema para a reação entre o dianidrido BTDA e 

os grupos hidroxila presentes no mero celobiose formador da estrutura da celulose. 

 

Figura 5.10: Reação de esterificação entre o mero celobiose (formador da estrutura da celulose) e o dianidrido 
BTDA. 

 Siqueira (2006) e Siqueira (2008) propuseram mecanismos de reação simplificados 

para a esterificação com o dianidrido BTDA A figura 5.11 e 5.12 apresentam o mecanismo 

de esterificação do grupo hidroxila do átomo de C6 da unidade de anidroglucose, no mero 

celobiose, pelo dianidrido BTDA na presença catalítica de trietilamina. 
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Figura 5.11: Etapa 1 do mecanismo de reação de esterificação entre o grupo hidroxila do átomo de C6 de uma 
unidade de anidroglucose, na celobiose, e o BTDA 

 Durante a etapa 1 desse mecanismo os elétrons livres do oxigênio do grupo 

hidroxila do átomo  de C6, na unidade de anidroglucose, atacam a estrutura do dianidrido 

BTDA levando a ruptura do sistema π C-O. Tal fato resulta na formação de uma ligação 

entre o oxigênio da hidroxila da anidroglucose e o átomo de carbono da carbonila do BTDA 

com posterior abertura do anel do dianidrido. 

 Sugere-se de acordo com Siqueira (2006) que a etapa 2 do mecanismo possa 

ocorrer da seguinte maneira: os elétrons livres do átomo de nitrogênio na molécula de 

trietilamina (catalisador) atacam o hidrogênio do éster protonado. Em química, uma 

protonação é uma reação química que ocorre quando um próton (H+) liga-se a um átomo, 

uma molécula ou um íon. Protonar  uma molécula ou íon altera muitas das suas propriedades 

químicas além da mudança de carga e massa. Após a formação da ligação éster entre o 

dianidrido e o grupo hidroxila do mero celobiose o catalizador é recuperado.  
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Figura 5.12: Etapa 2 do mecanismo de reação de esterificação entre o grupo hidroxila do átomo de C6 de uma 
unidade de anidroglucose, na celobiose, e o BTDA 

5.6 ENSAIOS ANALÍTICOS E FÍSICOS DAS FIBRAS E POLPAS REFINADA E SEM 
REFINO DO BAMBUSA VULGARIS SCHRAD, MODIFICADAS E NÃO MODIFICADAS 
QUIMICAMENTE 

5.6.1 Análises de espectroscopia de absorção na região do infravermelho (FTIR)  

 As análises de espectroscopia de absorção na região de infravermelho permitem o 

acompanhamento de possíveis mudanças ocorridas na estrutura das fibras naturais, após 

tratamentos físico-químicos, através das alterações na absorção de grupos específicos. A 

figura 5.13 apresenta os espectros de absorção na faixa de 4000 a 400 cm-1 para todas as 

amostras, ou seja, fibra natural (FNAT), polpa kraft industrial sem refino (POKR), polpa kraft 

industrial refinada (PKRR), polpa kraft industrial refinada e modificada quimicamente com 

NaOH (2%) (PHIS), polpa kraft industrial refinada e modificada quimicamente com NaOH 

(2%) + etanol/toluol + etanol (PETE) e polpa kraft industrial refinada e modificada 

quimicamente com NaOH (2%) + Etanol/toluol + etanol + dianidrido BTDA (NETEB).  

 As principais diferenças entre os espectros estão apresentadas na figura 5.13. A 

presença da banda de absorção na região de 1734 cm-1 na amostra de fibra natural 

praticamente desaparece após os processos de polpação kraft industrial e refino. Esta banda de 

absorção é atribuída à vibração do estiramento C=O dos grupos acetil e carboxílicos das 

xilanas (componentes das polioses) e também a grupos químicos da lignina 
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(PANAYIOUTOU et al., 2005; MICHELL, 1988). O desaparecimento desta banda está 

relacionado à extração de polioses, fragmentos da lignina de baixa massa molar e lignanas 

após processo de polpação utilizando hidróxido e sulfeto de sódio a altas temperaturas e alta 

pressão.  Segundo Siqueira (2008) estas polioses possuem ácido urônico em suas estruturas, 

cuja banda típica de carbonila encontra-se nesta região. Nota-se através da figura 5.13, que 

este pico reaparece após a modificação da polpa com BTDA, embora com menor intensidade, 

indicando que a modificação realmente ocorreu. Resultado semelhante foi encontrado por 

Botaro et al., (2010), quando submeteu fibras de sisal ao mesmo tipo de tratamento químico. 

 Observa-se uma diminuição da banda na região de aproximadamente 1252 cm-1 nas 

amostras após processos de polpação e refino, bem como o reaparecimento da mesma durante 

o processo de esterificação. Esse fato sugere a ocorrência das reações de esterificação das 

fibras, nas condições empregadas. Esta banda é atribuída à deformação axial assimétrica de 

=C-O-C comuns em meios onde está presente =C-O- como em éster e ésteres (SIQUEIRA, 

2006). Na macromolécula de lignina existem inúmeras ligações do tipo éter (β-O-4) que 

principalmente durante o tratamento alcalino podem ser rompidas, o que leva a diminuição 

desta banda. Resultado parecido foi encontrado por Lu et al., (2003) modificando 

quimicamente fibras de sisal com NaOH para serem utilizadas em compósitos de polietileno. 

Como aconteceu com a banda de 1734 cm-1, esta banda reapareceu com menor intensidade 

após a modificação com BTDA, indicando a presença de carbonila e, portanto, a eficácia do 

tratamento.  

 A banda que aparece no espectro das amostras, na região de 3422cm-1, indica a 

presença de grupos hidroxila. Segundo Castro et al., (2004), a banda observada na região de 

2916 cm-1 é atribuída a estiramento vibracional simétrico e assimétrico de grupos CH2 e CH3 

dos grupos alifáticos. Observa-se que a banda de 2916 cm-1 se torna menor para os últimos 

tratamentos, indicando que parte das hemiceluloses são removidas (ABREU, 2011). A 

ocorrência da esterificação na amostra modificada com dianidrido pode ser observada pela 

diminuição da banda OH em 3422 cm-1. 

 A banda de absorção em aproximadamente 1376 cm-1 presente na amostra sem 

tratamento é referente a vibração de deformação C-H (GURGEL et al., 2008). A diminuição 

considerável desta banda após modificações químicas de polpação, refino, extração com 

solventes orgânicos e mercerização se deve à remoção na fibra de polissacarídeos de baixa 

massa molecular e de fragmentos da estrutura da lignina. Tal evento resulta na diminuição das 

bandas referente à absorção de grupos metileno. O reaparecimento desta banda durante a 
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modificação da polpa com dianidrido confirma a eficiência da modificação química 

comprovando que grupos hidroxílicos estão sendo substituídos por grupos ésteres.  

 No espectro das amostras observa-se uma pequena intensificação da banda de 1057 

cm-1, que corresponde segundo Gurgel et al., (2008), ao estiramento assimétrico de grupos 

éster C-O-C, principal sinal da ligação β-1,4 glucosídica dos carboidratos e polissacarídeos. 

Nota-se um alargamento nos valores desta banda, conforme a efetivação dos tratamentos que, 

segundo 

Oh et al., (2005), indica um maior teor de celulose. Resultado parecido foi encontrado por 

Abreu (2011) ao modificar resíduos lignocelulósicos com peróxido de hidrogênio, ácido 

clorídrico e hidróxido de sódio em várias proporções e temperaturas. 

 Segundo Hergert (1971), as bandas em 1512 e 1431 cm-1, que aparecem no espectro 

estão relacionadas às vibrações do anel aromático de lignina e são específicas de anéis do tipo 

guaiacílicos. Para todos os tratamentos observa-se a diminuição ou desaparecimento da banda 

em 1512 cm-1, atribuídas a vibração do anel de benzeno na lignina. Segundo Ibrahim et al., 

(2010), o desaparecimento ou a diminuição de intensidade desta banda indica a remoção de 

lignina. Para Abreu e Oertel (1999) o sinal em 1320 cm-1 se refere a vibrações do anel 

guaiacil-siringilico e a banda em 1252 cm-1 ao anel guaiacílico. 

 De acordo com Oh et al., (2005) a banda característica em 897 cm-1 se refere ao 

estiramento da ligação glucosídica de C-O-C, C-C-O e C-C-H de C(5) e C(6). Almeida (2009) 

comenta que esta banda torna-se mais intensa na celulose depois da dissolução alcalina do que 

no espectro correspondente a celulose natural. Comportamento semelhante foi encontrado 

neste trabalho. Ainda segundo o autor, a banda referente a 1162 cm-1 refere-se ao estiramento 

C-O-C em ligação β-glucosídica. Durante a modificação da polpa com dianidrido, observa-se 

que há uma intensificação na banda de 1162 cm-1, relativa a deformação (O=C-O-R), 

sugerindo a presença de éster, após a modificação com dianidrido (ABREU, 2011). Siqueira 

(2008) encontrou comportamento idêntico modificando fibra de luffa cylindrica. Este 

aumento foi atribuído ao estiramento de grupos éster saturados incorporados após 

modificações com os dianidridos. 

 A banda de 1636 cm-1 é atribuída, conforme Siqueira (2008), a vibrações do 

esqueleto aromático mais estiramento C=O. Gurgel et al., (2008) enfatiza que a diminuição 

desta banda na amostra após processo de extração em solventes orgânicos e mercerização se 

deve a remoção de polioses e fragmentos de lignina. 

 Na figura 5.13 ainda é possível observar diminuição nas bandas de absorção na 

região de 1000 a 1500 cm-1 nas fibras tratadas com NaOH e NaOH + etanol/toluol + etanol 
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quando comparadas a mesma região na fibra natural. Esta faixa do espectro de absorção na 

região do IV é atribuída principalmente à absorção de compostos aromáticos presentes na 

estrutura da lignina Tserki et al., (2005) a qual sofreu degradação e remoção parcial com os 

processos de polpação, refino, mercerização e extração com solventes orgânicos. 

 Apesar de não terem sido evidenciadas, as vibrações em 2362 cm-1 e na região de 

678 cm-1 foram atribuídas ao estiramento C-O provenientes do CO2 atmosférico (SILVEIRA, 

et al., 2007). 

 O pico em 3422 cm-1 também é característico da vibração axial das hidroxilas da 

celulose O-H nos carbonos 2, 3 e 6 da glucose, conforme preconiza Herrera-Franco & 

Valadez-González (2005). Esta região evidencia também a presença de estruturas químicas 

que apresentam ligações do tipo C-H. Através da figura 5.19 observa-se a diminuição 

gradativa na intensidade do pico, sendo que a eficácia maior foi conseguida através da 

introdução do dianidrido BTDA na polpa refinada. Este deslocamento ocorrido no pico da 

polpa refinada contendo BTDA (NETEB) é devido a diminuição de umidade na amostra 

(KOMTTURI, 2005), o que era esperado, pois a hidrofilicidade das fibras lignocelulósicas 

são reduzidas após reações de esterificação. Observa-se também que houve uma grande 

absorção de água por parte da polpa sem refino (POKR). Estes resultados também foram 

comprovados pelos ensaios físicos de densidade aparente, porosidade e absorção de umidade.  

 
Figura 5.13: Espectro de absorção na região do IV, de 4100 a 400 cm-1, das amostras de fibra natural (FNAT), 

polpa kraft industrial sem refiino (POKR), polpa kraft industrial refinada (PKRR), polpa kraft industrial refinada 
e modificada quimicamente com hidróxido de sódio (PHIS), polpa kraft industrial refinada e modificada 
quimicamente com hidróxido de sódio + etanol/toluol + etanol (PETE) e polpa kraft industrial refinada e 

modificada quimicamente com hidróxido de sódio + etanol/toluol + etanol + dianidrido (NETEB) 

 Objetivando-se uma análise mais detalhada nas mudanças ocorridas durante o 

processo de tratamento e modificação química superficial das amostras, optou-se por 
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apresentar gráficos contendo apenas uma determinada faixa do espectro de vibrações, bem 

como de amostras selecionadas. A figura 5.14 mostra o espectro de absorção ampliado na 

região do infravermelho (1846 a 205 cm-1
) das amostras de fibra natural (FNAT), polpa 

refinada tratada com hidróxido de sódio (PHIS) e polpa refinada tratada com hidróxido de 

sódio + solventes + Dianidrido (NETEB), enquanto a figura 5.14 apresenta o espectro 

ampliado de absorção na região do infravermelho (2000 a 500 cm-1) das amostras de fibra 

natural (FNAT) e polpa kraft refinada modificada quimicamente com hidróxido de sódio + 

etanol/toluol + etanol + dianidrido BTDA (NETEB), de Bambusa vulgaris schrad. 

 A figura 5.14 mostra o desaparecimento das bandas na região de 1604 cm-1 e 1458 

cm-1. Essas bandas têm origem na vibração do estiramento C=C não saturada, incluindo os 

anéis aromáticos das ligninas (MICHELL, 1988). A banda da região de aproximadamente 

1110 cm-1, referente à vibração do anel aromático guaiacílico, presente na lignina, teve suas 

intensidades diminuídas durante o processo de polpação e demais tratamentos. Este 

comportamento mostra que os tratamentos químicos propostos se apresentam eficazes. 

 A banda de 1406 cm-1, atribuída à deformação axial do carboxilato, comprova a 

introdução do dianidrido e a liberação de funções carboxilatos nas amostras de bambu 

tratadas com NaOH. Este fato é comprovado pelo aumento no teor de nitrogênio das amostras 

tratadas com dianidrido, através da análise elementar, pois houve uma incorporação de 

funções amina nas amostras tratadas com NaOH + dianidrido. O material tratado com 

dianidrido favoreceu o aumento da banda nas regiões próximas a 1406 cm-1. Estas regiões são 

atribuídas a deformação axial simétrica do carboxilato. Isso comprova a introdução nas 

amostras do dianidrido e a liberação de funções carboxilato (KARNITZ JUNIOR et al., 

2009). 

 Nota-se também, através da figura 5.14, que as modificações químicas provocaram o 

desaparecimento da absorção na região de 834 cm-1, que representam vibrações causadas 

pelas deformações angulares fora do plano de compostos derivados do benzeno. As bandas de 

678 e 590 cm-1, também presentes no espectro da figura 5.14 e, diminuídas, devido às 

modificações químicas realizadas, são atribuídas às vibrações do grupo O-H. 
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Figura 5.14: Espectro ampliado de absorção na região do IV, de 1846 a 205 cm-1, das amostras de fibra natural 
(FNAT), polpa kraft refinada modificada quimicamente com NaOH (2%) (PHIS) e polpa kraft refinada 

modificada quimicamente com NaOH (2%) + etanol/toluol + etanol + dianidrido BTDA, de Bambusa vulgaris 

schrad (NETEB) 

 A figura 5.15 mostra as bandas próximas a 1354 cm-1 podem ser atribuídas aos 

modos de deformação dos grupos (C-H) e (C-OH), respectivamente (CHANG et al., 2002). 

As bandas de absorção entre 800 e 500 cm-1 (557, 615, 667 cm-1) são atribuídas à deformação 

fora do plano de OH e/ou CH (SILVA, 2008). 

 Segundo Gurgel et al., (2008), as bandas de 1701 e 1645 cm-1, correspondem ao 

estiramento do grupo carbonil (C=O) de amida primária. Já a banda de 1576 cm-1 equivale a 

deformação dos grupos (–NH-) de aminas. As bandas de 1680, 1722 e 1743 cm-1, 

correspondem ao estiramento da carbonila (-CO-N-) de amida terciária, carbonila de éster e 

estiramento de (C=O) do grupo BTDA, respectivamente, o qual serviu de ancoramento para a 

trietilamina nos materiais. A presença do nitrogênio ligado a estes grupos também foi 

confirmada nos ensaios de análise elementar devido às reações ocorridas com o grupo 

trietilamina. As regiões em torno de 1818 e 1751 cm-1 são referentes às bandas de estiramento 

dos anidridos, os quais absorvem próximos a esta faixa (GURGEL et al., 2008). Todas estas 

modificações oferecem fortes indícios da ocorrência das reações de esterificação da polpa.  

 O ombro encontrado em 1540 cm-1, se refere a deformação de N-H + estiramento de 

C=N evidenciando a presença de nitrogênio na reação com a adição do catalizador 

trietilamina no processo de esterificação com BTDA. As bandas em 1354, 1336 e 1252 cm-1, 

se referem respectivamente ao estiramento da ligação (C-O), deformação angular (C-H) no 

plano e estiramento simétrico (C-O) e ligações simples entre elementos (C-N). 
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 Observamos também na figura 5.15 um aumento na banda de 1040 cm-1 após a 

reação de esterificação, que representa, segundo Chang et al., (2002)  o aumento no teor de 

hidrogênio. Este aumento foi comprovado através do ensaio de CHNS-O. 

 

Figura 5.15: Espectro ampliado de absorção na região do IV, de 2000 a 500cm-1, das amostras de fibra natural 
(FNAT) e polpa kraft refinada modificada quimicamente com NaOH (2%) + etanol/toluol + etanol + dianidrido 

BTDA (NETEB), de Bambusa vulgaris schrad. 

5.6.2 Espectroscopia dispersiva de energia de raios-X (EDX) 

 A tabela 5.7 mostra os resultados das micro análises obtidas por EDX para fibras e 

polpas sem refino e refinada de Bambusa vulgaris schrad, submetidas ao processo kraft de 

polpação industrial, sem modificações químicas e modificadas quimicamente, através dos 

processos de mercerização, solventes orgânicos e esterificação. O objetivo deste ensaio foi 

detectar e comparar os elementos químicos presentes nas fibras e polpas, antes e após as 

modificações químicas, verificando desta forma, possíveis contaminações ocorridas.  

 Através destes resultados identifica-se a presença de elementos tais como o K, S, P e 

Ca, os quais se encontram presentes naturalmente na composição das fibras ou são resultantes 

do processo de beneficiamento. Siqueira (2008) determinou a presença destes elementos (K, 

S, P e Ca) em fibras de sisal não tratadas, enquanto Siqueira (2006) determinou a presença 

dos elementos K, Ca, Mg e Cu em fibras de sisal não tratadas. 
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 Tabela 5.7  -   Composição elementar semiquantitativa das amostras de Bambusa vulgaris 

schrad, fibra e polpas, sem modificações e modificadas quimicamente resultante 
da análise de EDX. (Concentração: % de massa).  

Amostras Ca Na Si Fe Mn S Cu Zn K P Ti Tb 

FNAT 11,88 - 7,26 3,53 - 2,15 - - 62,77 1,41 - 1,1 
POKR 22,36 10,89 7,55 3,35 1,83 2,11 1,96 - 35,17 14,75 - - 
PKRR 27,54 13,26 8,39 5,73 2,08 2,14 1,56 0,74 36,28 2,29 - - 
PHIS 25,42 14,72 7,64 5,76 3,67 3,65 1,98 2,66 29,22 5,28 - - 
PETE 31,31 19,35 7,26 7,58 5,10 2,57 4,85 7,52 - 14,41 - - 

NETEB 32,36 - 8,09 8,42 6,87 2,92 5,28 - 28,45 5,04 1,55 - 

 Ca: cálcio, Na: sódio, Si: silício, Fe: ferro, Mn: manganês, S: enxofre, Cu: cobre, Zn:  zinco, K: 
potássio, P: fósforo, Ti: titânio e Tb: térbio. OBS: número de repetições por amostra: quatro. Total 
de amostras analisadas: 24 

 Os principais íons minerais normalmente encontrados em madeiras, segundo Freddo 

et al., (1999) e Klock (1989), são: cálcio, magnésio, potássio, fósforo, sódio, manganês, 

alumínio, ferro, além de radicais, como silicatos, carbonatos, cloretos e sulfatos. 

A quantidade desses elementos nas árvores varia com a espécie, a disponibilidade no 

solo, a necessidade individual e a época do ano. Esses componentes inorgânicos, de acordo 

com Turner e Lambert (1983), proporcionam à madeira uma maior resistência a organismos, 

como crustáceos e os moluscos. A proporção destes componentes em algumas espécies de 

madeiras é influenciável pelas condições ambientais que a árvore encontrou no decorrer de 

seu crescimento.   

  De um modo geral, um grande número de constituintes minerais é necessário para o 

crescimento dos vegetais. Tais constituintes retirados do solo, são encontrados nas plantas em 

geral.  

 Observa-se que após o processo kraft de polpação industrial, aparece na polpa sem 

refino (POKR) uma concentração de Na no valor de 10,89%. Este valor foi devido à solução 

alcalina de hidróxido de sódio e sulfato de sódio presente no processo de polpação, o qual foi 

submetida a fibra. Ainda com relação ao Na, observa-se uma queda e uma elevação na 

concentração do mesmo após os processos de refino (PKRR) e (PHIS). Este fato ocorreu 

devido a uma nova incorporação de Na à superfície da polpa refinada em função de um novo 

acréscimo de hidróxido de sódio na polpa. Resultado semelhante foi obtido por Siqueira 

(2006) e Siqueira (2008) que realizaram tratamentos de mercerização com NaOH 2% em 

fibras de sisal e luffa cylindrica, respectivamente, para posterior esterificação com os 

dianidridos BTDA e PMDA. 

 Costa et al. (2010) analisando a composição química das cinzas de capim Jaraguá, 

tratados com NaOH a (2%) a 90°C, encontrou teores de 20,3% de Si. Os autores ainda 
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afirmaram que o Si, além de ser um elemento essencial na nutrição de espécies vegetais, é 

praticamente onipresente nos vegetais.  

 Liese (1998) concluiu através de estudos sobre anatomia dos colmos de bambu, que 

as células da epiderme (camada externa) são freqüentemente revestidas por uma camada de 

cutina de celulose e pectina as quais são ricas em células de sílica contendo alto teor de 

dióxido de silício.  

 Valor bem parecido com o encontrado para fibra natural neste trabalho (7,26%) foi 

mensurado por Liese (1998) ao estudar a estrutura do bambu em relação as suas propriedades 

e utilização. O teor de Si variou de 0,5 a 5% dependendo da espécie, das condições de 

crescimento, da posição no colmo e da idade do bambu. Neste sentido, Tamolang et al. (1980) 

encontrou para a espécie de bambu  S. lumanpao teor de Si de 6,4%, valor este que também se 

aproximou o  mensurado em nosso trabalho. O resultado de 7,26% encontrado para o teor de 

Si está de acordo com o encontrado na literatura, que conforme afirma Espelho (2007) 

aumenta em função do maior teor de cinzas. 

 O aumento das concentrações de Ca e S encontrados nas polpas se devem ao 

processo kraft de polpação industrial sofrido pela mesma. O licor negro a qual a amostra foi 

submetida constituía-se de altas concentrações de sulfeto de sódio e óxido de cálcio.  

 Segundo Jústiz-Smith & Virgo (2008), a presença de sódio, cálcio, magnésio, 

alumínio e silício nas fibras aumenta sua fragilidade, consequentemente, valores baixos 

(menores que 10 % para cada elemento) são preferidos.  

 Durante as análises encontrou-se a presença de dois elementos pouco mencionados 

em materiais lignocelulósicos. O térbio (Tb), encontrado na fibra natural e que faz parte do 

grupo das terras raras e o titânio (Ti), um metal de transição, encontrado na polpa modificada 

com hidróxido de sódio, toluol, etanol e dianidrido BTDA. Como os valores das 

concentrações estiveram acima de 1% estes elementos, segundo Goldstein et al., (1992), 

podem ser considerados como de média quantidade. 

 A utilização da técnica de EDX na análise quantitativa não é muito representativa, 

visto que nem todos os elementos são reconhecidos nessa faixa de energia. Alguns picos são 

tão pequenos que não são definidos. Mesmo as amostras estando em pó e condicionada a 

vácuo, pode ocorrer contaminação da amostra por outros componentes, portanto, como não 

foi possível obter os gráficos plotados através do software instalado, as composições 

aproximadas com os possíveis elementos identificados foram apresentadas na tabela 5.10. 

 Sendo assim, com exceção das concentrações de cálcio (Ca) e sódio (Na), que 

ficaram acima de 10%, conclui-se que as amostras modificadas quimicamente não 
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apresentaram contaminações que possam inviabilizar o uso das mesmas em compósitos 

poliméricos. 

5.6.3 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho (Índice de Cristalinidade) 

 Os resultados das várias razões de absorbâncias, representando os índices de 

cristalinidade, encontrados para cada tipo de amostra, tratadas e livres de tratamento, estão 

apresentados no gráfico da figura 5.22, conforme metodologia desenvolvida por Sang et al., 

(apud Magalhães, 2007) e Oh et al., (2005). Os resultados foram determinados conforme 

preconizam as equações 4.23 e 4.24 apresentadas no capítulo IV desta dissertação. 

 Como mencionado no capítulo IV, os valores das relações de absorbância ocorridas 

em 1419/894 e 1373/1263 são referentes à celulose I, devendo seus valores diminuirem 

quando ocorrer a transformação de celulose I em II.  

 Através do gráfico mostrado na figura 5.16, observa-se a ocorrência desta 

transformação nas modificações com solventes orgânicos e dianidrido, pois ocorreu, 

conforme preconizado pelos pesquisadores, diminuições sucessivas entre as relações de 

absorbâncias. Além disso, conforme preconizam Gurgel et al., (2008), Karnitz Junior et al., 

(2009) e Oh et al., (2005), algumas bandas características foram deslocadas ou sofreram 

mudanças na absorbância, quando houve transformação da celulose I em celulose II, fato este 

observado no ensaio de espectroscopia de absorção na região do infravermelho. Através desta 

evidente transformação, algumas bandas características foram deslocadas, ou sofreram 

mudanças na absorbância. As bandas em 3442, 898, 2916, 1376, 1328, 1509, 1202 e 1160 cm-

1 foram deslocadas para 3421, 895, 2906, 1373, 1319, 1507, 1196 e 1163 cm-1 quando a 

amostra foi submetida a modificação com solventes (PETE). 

Neste sentido, subentende-se que a região cristalina da celulose nativa apresentou a 

fase β em detrimento à fase α quando submetida aos processos de polpação industrial e refino 

e, também mercerizadas com hidróxido de sódio, pois houve gradativos aumentos nos índices 

de cristalinidade das amostras, bem como elevações nas suas respectivas temperaturas de 

degradação, sendo estas características inerentes da celulose I tipo β, que possivelmente 

ocorreu na fase de polpação industrial (CORREIA, 2008; HULT et al., 2001; TSERKI et al., 

2005; SILVA 2005; GURGEL et al., 2008 e CAUX 2007). Segundo Caux (2009), a maior 

estabilidade da fase Iβ pode ter ocorrido devido a interações eletrostáticas entre as unidades 

de celobiose que provocaram um alinhamento mais favorável a formação de ligações de 

hidrogênio que estabilizaram as cargas da molécula. A conformação das cadeias é a mesma 
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nas formas Iβ e Iα, a diferença básica é o arranjo longitudinal nas ligações de hidrogênio 

(CAUX, 2009) 

 No que se refere à diminuição nos valores dos índices de cristalinidade das amostras 

refinadas modificadas com solventes e dianidrido, acredita-se que tenha ocorrido, conforme 

metodologia utilizada, uma penetração dos solventes nas amostras provocando o rearranjo do 

empacotamento das cadeias de celulose nativa, alinhadas em paralelo, para celulose II, onde 

as cadeias são antiparalelas. Os resultados estão apresentados na figura 5.16. 

 O material também teve suas cadeias de polissacarídeos expandidas e rearranjadas, o 

que culminou em uma maior quantidade de material menos ordenado, bem como a 

conseqüente queda na cristalinidade da polpa. De certa forma, a lignina, que atuava com uma 

espécie de cola que “unia” os feixes, foi removida facilitando a penetração dos reagentes e o 

acesso destes aos grupos hidroxilas. Segundo Correa et al., (2009), o Na+ possui um diâmetro 

suficiente para penetrar e alargar desde os menores poros até o espaçamento basal entre os 

planos cristalinos da celulose e, avançar por eles diminuindo a cristalinidade das fibras. 

Oliveira & Frollini (2010) encontrou comportamento semelhante ao modificar fibras de sisal 

com ultra-som. Segundo o autor, sendo a celulose a responsável pela cristalinidade da fibra, 

este resultado indica que as modificações permitiram o afastamento dos feixes de fibras e a 

penetração das espécies presentes no meio, tais como água, Na+, solventes e reagentes até os 

domínios cristalinos [semelhante à mercerização, conforme preconiza Correa et al., (2009)] 

diminuindo a cristalinidade das amostras. Almeida et al., (2010) sustenta que a interação de 

íons sódio pode levar a ruptura das ligações de hidrogênio intramoleculares além de 

influenciar na ligação hidrogênio intermolecular. Segundo o autor, as interações entre íons 

com o grupo OH da cadeia de celulose pode levar a mudanças comformacionais resultando 

em diferentes formas cristalinas. Esta hipótese é reforçada com a possibilidade de ocorrência 

de mais dois mecanismos que são propostos para o efeito dos regentes contidos nete tipo de 

tratamento sobre a ligação hidrogênio. O primeiro propõe que estes reagentes tenham somente 

impacto sobre a intensidade da interação intermolecular e, o segundo, propõe que estes 

reagentes tenham quebrado as ligações hidrogênio intramoleculares causando assim uma 

mudança na comformação da macromolécula. Resultados semelhantes com hipótese parecida 

foram encontrados por Almeida et al., (2010). 

 Mesmo tendo acontecido a transformação da celulose I para II, conforme se observa 

através do gráfico da figura 5.16, com a queda simultânea das razões de absorção para as duas 

ultimas modificações realizadas, observa-se também um decréscimo nos valores dos índices 

de cristalinidade das amostras. 
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Figura 5.16: Razão de absorbâncias entre os picos em 1419/894 e 1373/1263 de fibras e polpas refinadas e sem 
refino de Bambusa vulgaris schrad com e sem modificações químicas. Resultados obtidos indiretamente por 

análise de espectroscopia de absorção na região do infravermelho, conforme Sang et al., (apud Magalhães, 2007) 
e Oh et al., (2005). FNAT: fibra natural; POKR: polpa sem refino; PKRR: polpa refinada; PHIS: polpa 

refinada tratada com NaOH a  2%; PETE: polpa refinada tratada com NaOH a 2% e submetida a extração com 
solventes orgânicos;  NETEB: polpa refinada tratada com NaOH a 2% + extração com solventes orgânicos + 

esterificação com dainidrido. 

 Comportamento parecido foi encontrado por Ass et al., (2006), Gomes (1987), Paula 

et al., (2009) e também por Gurgel et al., (2008). De acordo com estes pesquisadores, após a 

transformação na estrutura da celulose (celulose I para II), devido aos prováveis rompimentos 

nas ligações intramoleculares para formação de ligações intermoleculares, ocorre também a 

queda do índice de cristalinidade, devido ao aumento dos domínios não cristalinos. 

 Neste sentido, Kim (2006) comenta que o grau de cristalinidade das formas 

alotrópicas das celuloses é maior na celulose I ou nativa e decresce na seguinte ordem: 

Celulose IV, Celulose II e III. 

Acredita-se que não tenha havido mudança de celulose I para celulose II nos 

processos iniciais de tratamento devido a metodologia de preparação no processo de polpação 

da Empresa. De acordo com os técnicos responsáveis foram utilizados cerca de 16% de álcali 

durante o processo sulfato, enquanto a maioria dos trabalhos encontrados na literatura 

confirma a transformação a patir de 20%.   

 Magalhães (2007) afirma que acima de 60°C nunca ocorrerá uma mercerização 

completa. De acordo com Magalhães (2007) a reação entre a celulose e a solução alcalina é 

exotérmica e qualquer incremento na temperatura do tratamento reduzirá a absorção do álcali. 

Magalhães (2007) também encontrou resultados semelhantes mensurando índices de 

cristalinidade de três tipos de algodão diferentes após modificações com agentes molhantes e 

tratamento corona. Os valores das relações de absorbância sofreram queda de acordo com as 

modificações indicando diminuições consecutivas nos índices de cristalinidade das amostras, 

e, consequentemente, uma transformação de celulose I para celulose II. Estes comportamentos 
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foram comprovados através de ensaios de XRD. Resultado semelhante também foi 

encontrado por Gomes (1987).    

 Uma nova metodologia objetivando encontrar os índices de cristalinidade das 

amostras através das razões de absorbância obtidas pelo método da espectroscopia na região 

do infravermelho se fez necessária. A figura 5.17 mostra a razão entre as alturas dos picos em 

1372 cm-1 e 2900 cm-1 e entre as alturas dos picos de 1429 cm-1 e 897 cm-1, após a 

normalização das curvas, para cada tipo de amostra e modificações efetuadas. Esta 

metodologia está de acordo com o que preconizam Akerholm et al., (2004) e Nelson & 

O’Connor (1964), que mostraram uma boa relação entre estas razões em infravermelho e a 

cristalinidade da celulose. Os resultados foram determinados conforme preconizam as 

equações 4.25 e 4.26, ambas apresentadas no capítulo IV dessa dissertação. 

 Observa-se através da figura 5.17 que estes índices sofrem acréscimos gradativos 

durante os processos de polpação (POKR) e refino (PKRR) e, também durante o pré-

tratamento da polpa refinada com hidróxido de sódio (PHIS). O resultado esperado era 

justamente o contrário, uma vez que a polpa foi refinada. Nazhad e Paszener (1994) atribuem 

o fenômeno ocorrido à secagem. Segundo os pesquisadores o maior índice de cristalinidade 

na fibra está provavelmente associado à etapa de secagem. Estudos desenvolvidos por Marton 

et. al. (1993) utilizando DRX para caracterizar o efeito da secagem na cristalinidade de uma 

pasta kraft de pinus, comprova que a secagem é responsável pelo aumento da cristalinidade da 

pasta e que os ciclos sucessivos de secagem e molhamento condizem a incrementos 

sucessivos no valor da cristalinidade. Neste sentido, Nazhad & Paszner (1994), afirmam que a 

parede celular das fibras se reorganizam devido a uma maior proximidade das superfícies de 

celulose adjacentes, depois da secagem. Se a orientação das áreas mais próximas for 

coincidente, as forças de ligação desenvolvidas são suficientemente fortes para garantir a 

formação de novas zonas cristalinas. 

Estes tratamentos/modificações permitem de certa forma um rearranjo nas cadeias de 

celulose sugerindo maiores domínios cristalinos e aumento na proporção de regiões com 

cadeias ordenadas. Regiões cristalinas são formadas a medida que se eleva a densidade de 

empacotamento da celulose, aumentando, por conseguinte, o índice de cristalinidade. A 

remoção de grande parte de materiais amorfos, tais como lignina e polioses, também contribui 

para que esse aumento se efetive.  

A banda de 2900 cm-1 é um padrão interno de correção da amostra e independe das 

mudanças da cristalinidade, enquanto a banda de 1372 cm-1 faz a medição de intensidade de 

acordo com a variação de cristalinidade (NELSON & O’CONNOR 1964). 
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 As amostras de fibra natural (FNAT), polpas sem refino (POKR),  polpa refinada 

(PKRR) e polpa refinada pré-tratada com hidróxido de sódio (2%) (PHIS) tiveram o mesmo 

comportamento, ou seja, seus valores de celulose cristalina aumentaram, sugerindo, por 

conseguinte, um aumento no índice de cristalinidade ou domínios cristalinos causados por um 

maior empacotamento das cadeias de celulose. Já a polpa refinada modificada quimicamente 

com hidróxido de sódio + solventes orgânicos (PETE) bem como a polpa refinada modificada 

quimicamente com hidróxido de sódio + solventes orgânicos + dianidrido BTDA (NETEB), 

apresentaram um comportamento diferente, sugerindo uma queda nos seus respectivos índices 

de cristalinidade. Acredita-se que estas quedas foram provocadas pelo refino a que as mesmas 

foram submetidas, bem como as sucessivas modificações químicas realizadas com solventes 

orgânicos e dianidrido, os quais provocaram, ao serem inseridos entre as cadeias poliméricas 

das polpas, uma certa desorganização entre as fibras de celulose. Neste sentido, Siqueira 

(2006), Botaro et. al.; (2009) e Siqueira (2008) ao modificarem fibras de sisal e luffa 

cylindrica, nesta ordem, com dianidrido BTDA, obtiveram redução no valor do índice de 

cristalinidade das amostras em relação ao pre-tratamento alcalino e aumento no valor do 

mesmo em relação à fibra natural. Resultado parecido também foi encontrado por Panayiotou 

et al., (2005). Ainda em relação a modificação com dianidrido, Siqueira (2006) conclui que a 

esterificação aumenta a parte amorfa das fibras com consumo das partes cristalinas. 

Magalhães (2007); Tserki et al., (2005) e Karnitz Junior et al., (2009) encontraram resultados 

idênticos em seus trabalhos, fato este que corrobora com a pesquisa em questão. 

 

Figura 5.17: Índices de cristalinidade de fibras e polpas refinadas e sem refino de Bambusa vulgaris schrad com 
e sem modificações químicas. Resultados obtidos indiretamente por análise de espectroscopia de absorção na 

região do infravermelho, conforme Nelson & O’Connor (1964) e Akerholm et al. (2004). FNAT: fibra natural; 
POKR: polpa sem refino; PKRR: polpa refinada; PHIS: polpa refinada tratada com NaOH a  2%; PETE: 

polpa refinada tratada com NaOH a 2% e submetida a extração com solventes orgânicos; NETEB: polpa 
refinada tratada com NaOH a 2% + extração com solventes orgânicos + esterificação com dainidrido. 
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 Segundo Souza & Airoldi (2007), a diminuição do índice de cristalinidade ocorre 

devido a entrada de novos grupos funcionais nas cadeias poliméricas das amostras as quais 

promovem o rompimento de ligações de hidrogênio intermoleculares nas amostras de bambu. 

 Tomaz et al., (1994) utilizando a técnica desenvolvida por Nelson & O’Connor 

(1964) encontrou índices de cristalinidades de 0,74; 0,62; 0,64; 0,66; 0,67 e 0,36 para fibras 

de rami com ácido clorídrico (HCl), fibras de rami naturais, três espécies de algodoeiros e 

viscose, nesta ordem. Os mesmos autores também realizaram os testes através da difração de 

raios-X encontrando o mesmo comportamento com correlação de 95% (r = 0,95). 

 A fim de realmente comprovar o comportamento da cristalinidade entre as amostras, 

buscou-se na literatura várias referências de pesquisas relacionando o cálculo do índice de 

cristalinidade (I.Cr) e razão de absorbância (RA) com a espectroscopia no infravermelho. 

Optou-se então por mais duas metodologias diferentes, objetivando comportamentos 

parecidos aos encontrados anteriormente. Uma delas, adotada por Ferrus & Pages (1977) e 

Richter et al., (1991), analisa as razões de absorbância entre os picos de 1429 e 894 cm-1, 

1373 e 2900 cm-1 e 1373 e 670 cm-1. A outra, proposta por Kasprzyk & Wichlacz (2004), 

analisa a razão de absorbância entre os picos de 1373 e 1350 cm-1 e 1160 e 1148 cm-1. Os 

resultados estão apresentados na figura 5.18. 

 As absorções em 1429, 1373 e 670 cm-1 referem-se a estiramento (C=O) acoplado 

com deformação (O-H), deformação simétrica (C-H) e deformação (C-OH) fora do plano, 

respectivamente. As absorções em 1160, 1148 e 1350 cm-1, referem-se à deformação axial da 

ligação (C-O-C) de grupos metoxila de celulose e hemicelulose, estiramento (C-O) e 

deformação (C-OH) no plano, respectivamente. Os resultados estão apresentados na figura 

5.18. 

 

Figura 5.18: (a) Razão entre as alturas dos picos em 1429/894, 1373/2900, 1373/670; conforme Ferrus & Pages 
(1977) e Richter et al., (1991) e (b) 1373/1350, 1160/1148; conforme Kasprzyk & Wichlacz (2004), de fibras e 

polpas refinadas e sem refino de Bambusa vulgaris schrad com e sem modificações químicas. Resultados 
obtidos indiretamente por análise de espectroscopia de absorção na região do infravermelho. FNAT: fibra 
natural; POKR: polpa sem refino; PKRR: polpa refinada; PHIS: polpa refinada tratada com NaOH a 2%; 

PETE: polpa refinada tratada com NaOH a 2% e submetida a extração com solventes orgânicos; NETEB: polpa 
refinada tratada com NaOH a 2% + extração com solventes orgânicos + esterificação com dainidrido. 
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 Os resultados apresentados foram semelhentes aos encontrados por Nelson & 

O’Connor (1964) e Akerholm et al. (2004), discutidos anteriormente. Houve aumentos 

gradativos nos valores dos índices de cristalinidade para as amostras POKR, PKRR e PHIS, 

acompanhados da diminuição dos mesmos para as amostras PETE e NETEB, fato este que 

reforça e confirma os resultados encontrados para os índices de cristalinidade das amostras de 

Bambusa vulgaris schrad. 

 Kasprzyk & Wichlacz (2004) estudando o comportamento de celulose de madeira 

tratadas com radiação Gama através da técnica de espectroscopia no infravermelho, encontrou 

valores de 1,20; 1,19; 1,19; 1,19; 1,18; 1,15; 1,14; 1,09 e 0,9 de razões de absorbância em 

1373/2900 para as amostras tratadas com doses de radiação de 0, 20, 60, 120, 300, 500, 1500, 

4500 e 9000 KGY (unidade de medida de radiação gama – kilo Gray), respectivamente. Os 

autores também realizaram o mesmo teste através de XRD, encontrando comportamento 

semelhante com correlação positiva de 97 % (r = 0,97). O mesmo experimento foi realizado 

com razões de absorbância em 1373/670, onde se encontrou uma correlação positiva de 92 % 

(r = 0,92) em relação ao mesmo ensaio realizado através de difração de raios-x. 

 A figura 5.19 mostra os gráficos referentes aos comportamentos das absorbâncias 

para cada modelo utilizado.  

 Observa-se que todos eles apresentaram a mesma tendência de comportamento. A 

literatura relata diversas pesquisas em que a cristalidade dos materiais sofreu acréscimo após 

modificações químicas, inclusive Fagury (2005), confirmou este aumento em fibras de açaí, 

juta e coco, após modificações químicas com reagentes alcalinos. 

 Estes resultados sugerem um aumento nos índices de cristalinidade das amostras 

tratadas. Tal tendência foi confirmada por todos os modelos aplicados, indicando que os 

domínios cristalinos das amostras não foram afetados pelos tratamentos, a exceção é claro, da 

polpa refinada PETE e NETEB. Estes aumentos nas razões de absorbância, sugerindo maiores 

domínios cristalinos, permitiram um rearranjo de cadeias da celulose, aumentando a 

proporção de regiões com cadeias ordenadas. 
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Figura 5.19: Comportamento individual das absorbâncias para cada modelo utilizado. 1419, 894, 1373 e 1263 
referem-se ao modelo de Sang et al., (apud Magalhães, 2007) e Oh et al., (2005). 1373, 2900, 1429 e 897 

referem-se ao modelo de Nelson & O’Connor (1964) e Akerholm et al. (2004). 1429, 1373, 894, 2900 e 670 
referem-se ao modelo de Ferrus & Pages (1977) e Richter et al. (1991). 1350, 1160, 1148 e 1373 referem-se ao 

modelo de Kasprzyk & Wichlacz (2004).FNAT: fibra natural; POKR: polpa sem refino; PKRR: polpa refinada; 
PHIS: polpa refinada tratada com NaOH a 2%; PETE: polpa refinada tratada com NaOH a 2% e submetida a 
extração com solventes orgânicos; NETEB: polpa refinada tratada com NaOH a 2% + extração com solventes 

orgânicos + esterificação com dainidrido. 

 Muitos pesquisadores adotaram estes modelos como referência para avaliarem as 

modificações no índice de cristalidade. Alguns chegaram a correlacionar com sucesso os 

resultados encontrados com os obtidos por difração de raios-X. Citamos alguns: Kasprzyk & 

Wichlacz (2004), Tomaz et al., (1994), Souza (2002), Sun et al., (2008), Ates et al., (2009), 

dentre outros. Resultados semelhentes de aumento no índice de cristalinidade após 

modificações químicas, também foram encontrados por Gurgel et al., (2008) pesquisando 

fibras de cana-de-açúcar; Fagury (2005) pesquisando fibras de açai, côco e juta; Fagury 

(2005) trabalhando com fibras de linho; Razera (2006) pesquisando fibras de bananeira, 

dentre outros. 

 Os valores mensurados dos índices de cristalinidade através da técnica de 

espectroscopia de absorção na região do infravermelho podem apresentar resultados 

diferentes em relação as técnicas de difração de raios-X e ressonância magnética nuclear. A 

diferença não é surpreendente, de fato as unidade de glucose anidra podem existir na celulose 

em regiões com os mais diversos níveis de organização variando desde zonas perfeitamente 

ordenadas, como as encontradas no interior dos cristalitos, até zonas completamente amorfas. 

A forma como o material ordenado é distinguido do desordenado é determinado pela 

sensibilidade de cada método a diferente aspectos de ordem e desordem na celulose, comenta 

EVANS et al., (1995). Neste sentido, Doelker et al., (1987) afirma que a complexidade 

estrutural das amostras agrava a diferença entre os valores, enquanto Mann (1962) argumenta 

que problemas de superposição das contribições amorfas e cristalinas no perfil difratográfico, 
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também corrobora para que haja diferenças entre as medidas. Mann (1962) também afirma 

que a sensibilidade dos métodos utilizados impede que os pequenos defeitos de organização 

existentes no interior dos cristalitos sejam detectados como regiões desordenadas. Além disso, 

conforme Mann (1962), o material na superfície dos cristalitos pode não ser reconhecido 

como uma região de desordem contribuindo para o aumento aparente do índice de 

cristalinidade. A capacidade do método escolhido na medição da cristalinidade depende da 

sensibilidade das bandas de absorção do ambiente envolvente. Assim, pode haver pequenas 

distorções na organização dos materiais que poderão parecer totalmente cristalinos ao DRX, 

mas não crstalinos ao infravermelho. Outro fator que pode contribuir para que haja diferenças 

nas medidas de indice de cristalinidade utilizando espectroscopia no infravermelho, é a 

presença de bandas de absorção referentes a hemicelulose e lignina, as quais podem afetar a 

linha de base na região selecionada para quantificar a cristalinidade. Neste contexto, possiveis 

variações nos valores dos índices de cristalinidade podem ser justificadas. 

5.6.4 Análises térmicas (termogravimetria) 

 As curvas das análises termogravimétricas (TGA) em atmosfera de nitrogênio da 

polpa sem refino submetida ao processo industrial kraft de polpação, da polpa refinada, da 

polpa refinada modificada com hidróxido de sódio e da polpa refinada modificada com 

hidróxido de sódio e solventes orgânicos (etanol/toluol) encontram-se na figura 5.20 (a), 

enquanto a figura 5.20 (b) apresenta os resultados das análises para a fibra natural e polpa 

refinada modificada com hidróxido de sódio e solventes orgânicos (etanol/toluol) + dianidrido 

BTDA.  

 
Figura 5.20: Curvas de TGA das amostras de Bambusa vulgaris schrad modificadas e sem modificações. 5.26 

(a)- Razão de aquecimento de 20°C/min (POKR, PKRR, PHIS e PETE); 5.26 (b)- Razão de aquecimento de 
10°C/min (FNAT e NETEB). Todas as amostras ensaiadas sob atmosfera de N2 sob fluxo de100mLmin-1. 
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 No geral, as fibras apresentaram um comportamento térmico semelhante. As curvas 

TGA mostradas na figura 5.20 mostraram um decréscimo médio de aproximadamente 9% em 

massa a 100°C, para todas as amostras de Bambusa vulgaris schrad modificadas e não 

modificadas. Essa perda de massa correponde a evaporação de água das amostras (Rosa, 

2007), que ocorreu mesmo após as amostras terem sido submetidas a secagem. O motivo, 

acredita-se, foi a exposição da mesma a temperatura ambiente sem o emprego do dessecador . 

 Entre as temperaturas de 105°C e 275°C, as amostras apresentaram pequena perda de 

massa, indicando estabilidade térmica até 275°C. Isto é importante para se propor aplicações 

as fibras e polpas, ou seja, estas amostras podem ser empregadas em compósitos que poderão 

ser aplicados em ambientes onde a temperatura máxima seja em torno de 275°C, pois a partir 

dessa temperatura as perdas de massas das fibras passam a ser maiores, o que impediria a 

aplicação das mesmas em temperaturas mais elevadas. Neste contexto Asasutjarit (2007) 

comenta que compósitos que possuem uma maior resistência a degradação pela elevação da 

temperatura possui a capacidade de combater a propagação do fogo de estabilizar a 

temperatura por um período de tempo sendo um eficiente retardante de chama. Com a ajuda 

do software Origin Pro 8.1 encontrou-se a faixa de temperatura onde as massas de cada 

amostra apresentam perda, bem como as temperaturas de início de estabilização e degradação, 

além da temperatura na qual ocorre 50% de decomposição da massa. Esta última foi 

mensurada conforme Canevarolo (2004). A tabela 5.8 mostra as temperaturas de ínicio de 

estabilização da massa (Ti), início da degradação (Td) e, onde ocorre 50 % de decomposição 

da massa (T50%). 

 Tabela 5.8 -  Temperaturas de início de estabilização de massa e 
 degradação, bem como temperatura onde ocorre 
 50% de decomposição da massa, das amostras de 
 Bambusa vulgaris 

Amostras Ti (ºC) Td (°C) T50% (ºC) 

FNAT 104,95 168,11 327,14 
POKR 111,75 238,15 359,02 
PKRR 119,46 247,36 363,62 
PHIS 120,23 275,92 366,63 
PETE 119,75 263,83 364,10 

NETEB 115,09 242,26 356,68 

Ti: Temperatura inicial de estabilização de massa; Td: temperatura 
inicial de degradação; T50%: temperatura onde ocorre 50% de 
decomposição da massa. 

Na tabela 5.8 verifica-se que há um aumento nas faixas de temperatura em que as 

massas permanecem constantes. Essa estabilização se inicia com a fibra natural e termina na 
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polpa refinada pré-tratada com hidróxido de sódio. Paras as amostras modificadas com 

solventes orgânicos e dianidrido houve uma queda nas faixas de valores destas temperaturas. 

 Observa-se também diferença com relação à perda de massa das amostras 

modificadas e da amostra natural em torno de 330 a 415°C, sendo que todas as amostras de 

Bambusa vulgaris schrad apresentaram maiores perdas de massa que as amostras naturais. A 

diferença na percentagem dos produtos oriundos da pirólise, já que a atmosfera utilizada no 

ensaio foi N2, pode ser atribuída à diferença de composição da fibra natural em relação ao 

restante das amostras, conforme preconiza Redondo (2003). 

 Observa-se também que houve um aumento de 12 e 9% no valor da temperatura 

onde acontece 50% da perda de massa para PHIS e NETEB, respectivamente, em relação a 

amostra natural (FNAT), confirmando a maior estabilidade térmica da polpa refinada tratada 

com hidróxido de sódio, uma vez que sua massa foi reduzida em 50% a uma temperatura de 

366,63ºC.  

 Vieira (2010) estudando compósitos biodegradáveis modificados com cargas e fibras 

naturais vegetais encontrou para o amido de milho, casca de mandioca, fibra de coco e farinha 

de madeira, valores de 240, 209, 206 e 200°C para temperaturas de início de decomposição. 

Oliveira & Frollini (2010) e Siqueira (2006) pesquisando modificações em fibras para serem 

utilizadas em compósitos encontraram para fibras de sisal, temperaturas de início de 

decomposição no valor de 250°C. Neste trabalho, modificando quimicamente polpas 

refinadas de bambu, encontrou-se após tratamento com hidróxido de sódio a 2% durante 2 

horas, temperatura inicial de degradação de 275ºC, valor este muito superior ao encontrado na 

literatura para vários tipos de fibras. 

 A análise dos resultados de termogravimetria derivada (DTG) mostra com mais 

clareza que ocorre uma mudança no processo de decomposição das amostras de bambu após 

as modificações ocorridas. As curvas confirmam os dados encontrados nas análises de TGA, 

sugerindo dois estágios de degradação para todas as amostras analisadas. Em todos os casos 

ocorre um pico inicial entre 28 e 90°C que corresponde a eliminação de água nas amostras. O 

menor percentual de perda de umidade da polpa esterificada, quando comparada às outras 

polpas e também a fibra natural, pode ser atribuído ao maior caráter hidrofóbico adquirido 

pelas fibras modificadas com BTDA em virtude da reação de esterificação. Houve uma queda 

de aproximadamente 20%, em média, em relação à fibra natural e 28% em relação às polpas. 

A fibra natural apresentou um segundo pico de decomposição com máximo em 323,47°C 

atribuído à despolimerização, desacetilação e desidratação de hemiceluloses e quebras de 
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ligações α e β-aril-aquil-eter de lignina com estabilização em 560°C e perda de massa de 

65,53%.  

 Segundo Caux (2007) as perdas provenientes dos picos de degradação referentes ao 

segundo estágio, estão relacionadas, a decomposição de hemicelulose, quebra de ligações 

glicosídicas e decomposição da alfa-celulose. Acima destas temperaturas a perda de massa 

continua com a degradação e quebra de ligações C-C entre unidades estruturais de lignina. 

 As amostras de fibra após processos de polpação industrial kraft e refino 

apresentaram picos de decomposição principal com máximo em 353,7ºC e 355,6°C e 

estabilização em 589,1 e 598,9°C, respectivamente, com perdas de massa de 74,7 e 72,9%, 

nesta ordem.  

 Os picos principais de perda de massa apresentam-se com máximo em 365,9 °C, 

estabilização em 610,3°C e com 81,8% de perda de massa para a amostra tratada e modificada 

com NaOH a 2% e em 360,8°C com estabilização em 586,7°C e 80,7% de perda de massa 

para as amostras tratadas com solventes orgânicos. 

 A amostra modificada com dianidrido através do processo de esterificação 

apresentou um segundo pico de decomposição com máximo em 353,7°C, estabilização em 

569,6°C e 79,2% de perda de massa. A figura 5.21 mostra os resultados encontrados para os 

ensaios de DTG (primeira derivada da TGA). 

 
Figura 5.21: Curvas de DTG das amostras de Bambusa vulgaris schrad modificadas e sem modificações. (a) 
Razão de aquecimento de 20°C/min (POKR, PKRR, PHIS e PETE); (b) Razão de aquecimento de 10°C/min 

(FNAT e NETEB). Todas as amostras ensaiadas sob atmosfera de N2 sob fluxo de100mLmin-1. 

 As mudanças na composição das amostras após modificações químicas em relação a 

fibra natural levou a um aumento da temperatura principal de decomposição de 323,47°C para 

365,97°C  (aumento de 13%) atribuídas aos processos de polpação kraft e refino, seguido de 

um tratamento com hidróxido de sódio a 2%, os quais eliminaram grande parte da 



 

122 

hemiceluloses e lignina (parte amorfa) existentes nas amostras. Esta eliminação tornou as 

amostras termodinamicamente mais resistentes e mais puras, uma vez que suas temperaturas 

de decomposição foram retardadas em função das modificações realizadas. Como resultado 

desta remoção, as fibras extraídas se degradaram a temperaturas mais altas com perda de 

massa de 81,81%. Após o tratamento com solventes orgânicos e dianidrido, o pico principal é 

deslocado para 360,8°C e 353,7°C devido a um provável aumento na reatividade, explicada 

pela maior intensidade das ligações de hidrogênio, que contribuiu para degradação da fibra da 

celulose, facilitando o processo de perda e o deslocamento do pico para temperaturas mais 

baixas. Este processo também foi facilitado pela reação de esterificação, a qual aumenta a 

parte amorfa das fibras com consumo das partes cristalinas (SIQUEIRA, 2006). A diminuição 

nas ligações de C-C e o aumento nas ligações C-O, indicadas pelos ensaios de FTIR e CHNS-

O também podem ter colaborado. Acredita-se que estes fatores tenham contribuído para a 

diminuição das forças intermoleculares entre as fibras de celulose, os quais acarretaram uma 

menor eficiência de empacotamento culminando na diminuição do índice de cristalinidade da 

mesma. Neste sentido, Gurgel et al., (2008) comenta a diminuição na resistência térmica é 

devido ao menor grau de organização das fibras de celulose após os tratamentos mencionados. 

 Moram et al., (2008) e Liu et al., (2007) afirmam que o aumento da componente 

cristalina provoca o aumento da estabilidade térmica da amostra fazendo com que a 

degradação térmica se inicie mais tarde. 

 Resultados semelhantes foram encontrados por Siqueira (2006), Botaro et. al.; (2009) 

Siqueira (2008), Panayiotou et al., (2005), Magalhães (2007); Tserki et al., (2005) e Karnitz 

Junior et al., (2009). 

 Gurgel et al., (2008) encontrou para fibras de celulose e celulose mercerizada valores 

de picos iniciais de 52 e 56°C, respectivamente. Rosa (2007) encontrou para a farinha da 

casca de arroz valor de 75,1ºC para o pico de degradação inicial. Em seus estudos a respeito 

de mercerização e modificação química de celulose e bagaço de cana-de-açúcar com anidrido 

succinico e trietilenotetramina, Karnitz Junior et al., (2007) encontrou para o bagaço de cana-

de-açúcar, bagaço de cana-de-açúcar mercerizado e bagaço de cana-de-açúcar mercerizado 

duas vezes, valores de 320, 347 e 376°C, para picos de degradação ocorridos no segundo 

estágio, respectivamente. 

 Outra conclusão importante é com relação aos resíduos provenientes do produto da 

pirólise. A maior quantidade destes materiais indica o sucesso da incorporação dos reagentes 

pelas fibras e polpas, em especial, pela polpa modificada com dianidrido e com solventes 

orgânicos. A massa de resíduo total produzida pela polpa (NETEB) foi maior que a massa de 
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resíduo das polpas (PHIS) e (PETE), indicando justamente a maior quantidade de resíduo 

oriundo da pirólise presente na mesma após terem sido mercerizadas, o que comprova uma 

maior interação entre os reagentes e as amostras no processo degradativo (KARNITZ 

JUNIOR et al., 2009 e KARNITZ JUNIOR et al., 2007).  

 A tabela 5.9 traz informações a respeito das temperaturas “onset” e “endset”, que são 

temperaturas usadas com o propósito de comparação, visto a dificuldade de se determinar a 

temperatura final e inicial de degradação das amostras. As mesmas foram determinadas 

através da extrapolação do evento térmico e correspondeu ao ponto de intersecção da linha 

base extrapolada. 

 Apesar de terem se mostrado mais hidrofóbicas as amostras modificadas com 

solventes orgânicos e dianidrido se apresentaram menos estáveis termicamente devido as 

mudanças em suas estruturas químicas que as tornaram mais suscetíveis a degradações em 

temperaturas menores. A introdução do etanol/toluol e do grupo éster confirma a degradação 

em temperaturas menores. Acredita-se que a redução no índice de cristalinidade das amostras, 

provocadas pelos reagentes, tenha potencializado esta redução na estabilidade térmica. 

 Tabela 5.9 - Dados de temperatura onset (Tonset), temperatura endset (Tendset) temperatura máxima de 

degradação (Tp), percentagem de perda de massa (Pperdamassa) e percentagem de resíduo 
total (Resíduo total), determinados a partir das curvas de TGA e DTG de fibra e polpas sem 
refino e refinadas, modificadas ou não quimicamente. 

 I Estágio de degradação II Estágio de degradação Resíduo 

 
Tonset 

(°C) 
Tendset 

(°C) 
Tpico 

(°C) 
Perdamassa 

(%) 
Tonset 

(°C) 
Tendset 

(°C) 
Tpico 

(°C) 
Perdamassa 

(%) 
Residuo total 

(%) 

FNAT 25,11 77,38 52,22 8,27 279,79 355,54 323,47 65,53 26,2 
POKR 24,14 79,54 53,25 10,76 316,77 360,69 353,72 74,73 14,51 
PKRR 15,44 85,40 54,41 9,07 318,19 379,27 355,67 72,96 17,97 
PHIS 21,2 89,49 57,95 8,96 337,49 385,48 365,97 81,81 9,23 
PETE 20,84 91,37 52,40 8,18 335,26 378,47 360,85 80,75 11,07 

NETEB 24,42 79,40 49,11 6,62 327,75 368,72 353,70 79,24 14,14 

 Comparando-se os valores à perda de água na forma de umidade encontrados para 

a polpa modificada quimicamente com os valores observados para as amostras naturais, 

sem refino, refinadas e pré-tratadas com NaOH (2%) e com solventes (etanol e toluol + 

etanol), verificou-se que a polpa refinada modificada com BTDA se apresentou menos 

hidrofílica. A fibra natural de Bambusa vulgaris schrad, com temperatura de pico de 

degradação de 323,47°C, também se mostrou mais estável termicamente se comparada a 

fibra de luffa cilyndrica (Tpico de 313°C) (Siqueira, 2008), casca de mandioca (Tpico de 

302°C) e amido de milho (Tpico de 313°C) (Vieira, 2010), quitosana (Tpico de 276°C) e 

acetato de celulose de sisal (Tpico de 298°C) (Almeida et al., 2010), fibra de cana-de-açúcar 
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(Tpico de 320°C) (Pinto, 2007), fibra e carauá (Tonset de 273,3°C < que Tonset de 279,79°C da 

fibra de bambu) (Corrêa et al., 2009). Se compararmos os valores de pico das temperaturas 

referentes a degradação da polpa após modificações químicas com outras fibras também 

modificadas quimicamente, notaremos que as polpas refinadas tratadas com hidróxido de 

sódio (2%) (Tpico de 365,97°C) e modificadas com BTDA (Tpico de 353,70°C) tonaram-se 

ainda mais resistentes termicamente em relação a fibra natural. Siqueira (2008) encontrou 

para fibras de luffa cilyndrica modificadas com hidróxido de sódio (2%) e dianidridos 

PMDA e BTDA, valores de pico para temperaturas de degradação de 324,31 °C e 301°C, 

respectivamente. Santos (2007) encontrou para as fibras de pupunheira modificadas 

quimicamente com NaOH (5%) durante 24 horas, valor de pico para temperatura de 

degradação térmica de 350°C. A mesma fibra tratada com C3H3N (3%) durante 24 horas e 

com H2O2 durante 144 horas apresentou valores de pico de 336°C e 358°C para 

temperatura de degradação, respectivamente, em relação a temperatura de 332°C 

encontrada para a fibra sem tratamento. O valor encontrado para a temperatura de 

degradação da polpa de Bambusa vulgaris modificada com NaOH é maior se comparado 

aos valores de temperaturas de degradação da celulose de sisal (360°C) (ALMEIDA et al., 

2010) e celulose aldrich (324 °C) (SILVA, 2008). 

5.6.5 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 Através das análises de Microscopia Eletrônica de Varredura, foi possível avaliar as 

características morfológicas dos feixes de fibras que compõe tanto a fibra, quanto as polpas 

refinada modificada ou não quimicamente e, também as sem refino. A análise demonstrou a 

alteração da morfologia superficial da fibra com modificações químicas (aumento da 

rugosidade). As partículas que possuem rugosidade e formato irregular podem proporcionar 

maior ancoramento mecânico a matriz do compósito polimérico e com isso acarretar um 

aumento das propriedades mecânicas, quando comparadas a partículas com superfícies lisas. 

A figura 5.22 mostra micrografias da fibra natural, enquanto as figuras 5.23 e 5.24 mostram 

as polpas sem refino e refinadas submetido ao processo industrial kraft de polpação, 

respectivamente. 

 A talisca da figura 5.22 não sofreu qualquer espécie de limpeza. Nota-se que a talisca 

de bambu (natural) apresenta uma superfície mais lisa, limpa e regular, livres de fibrilas e 

flocos. Observam-se porções bastante lisas e outras bem rugosas em uma mesma amostra. 

Isso é decorrente do processo de corte das taliscas. Segundo Karnitz Junior et al., (2007), 
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também é possível encontrar sólidos incrustados na camada superficial da fibra sob a forma 

de sais, fato este comprovado através das análises de EDX. 

 

Figura 5.22: Imagens da superfície da talisca natural de Bambusa vulgaris schrad, obtidas por MEV. (a) 
aumento de 3730x e (b) aumento de 4120x. 

 As imagens da figura 5.23, referentes à fibra de bambu submetida ao processo kraft 

de polpação industrial, mostram feixes de fibras pouco mais desagregados, evidenciando o 

início do processo de desfibrilação ocorrido durante este processo de deslignificação. Além 

disso, houve a retirada das camadas superficiais que tornavam a talisca lisa (figura 5.22). Este 

processo de desfibrilação, aliado a uma maior rugosidade do material, também é devido à 

remoção parcial da hemicelulose e lignina. Comparando-se a superfície da polpa kraft e da 

talisca natural, observa-se o aparecimento de esfoliações causadas pela modificação kraft. 

Também é possível notar o efeito do fenômeno do inchamento em algumas fibras. Resultados 

parecidos foram encontrados por Oliveira (2008) e Brum (2007) ao realizarem modificações 

de fibras de sisal e polpa de pergaminho de café, respectivamente, visando suas utilizações em 

compósitos. 

 

Figura 5.23: Imagens das fibras que compõem a polpa sem refino de Bambusa vulgaris schrad, após o processo 
kraft  industrial de polpação, obtidas por MEV. (a) aumento de 2180x e (b) aumento de 1330x  
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A figura 5.24 mostra que o processo de refino originou filamentos com forma de 

fita achatada e retorcida, o que exerce efeito semelhante ao da fibrilação externa, para 

aumento da aderência da fibra com uma matriz. A seta também mostra uma partícula, 

colocada na fibra, através do processo de refino. Comportamento análogo foi observado 

para fibras de banana com refinamento marcante da CTMP de banana (SAVASTANO 

JUNIOR, 2000). 

 As figuras 5.25, 5.26 e 5.27 mostram imagens das fibras que compõem a polpa 

refinada submetida ao processo kraft de polpação modificadas quimicamente com 

hidróxido de sódio (2%), hidróxido de sódio (2%) + toluol/etanol + etanol e, hidróxido de 

sódio (2%) + toluol/etanol + etanol + dianidrido BTDA, respectivamente. 

 

Figura 5.24: Imagens das fibras que compõem a polpa refinada de Bambusa vulgaris schrad, após o processo 
kraft  industrial de polpação, obtidas por MEV. (a) aumento de 3560x e (b) aumento de 5550x 

 Na figura 5.25 observa-se que, mesmo submetendo a polpa refinada novamente ao 

tratamento com hidróxido de sódio a 2% por um período de duas horas, não se constatou 

através deste ensaio destruição considerável na integridade das fibras que compõe a polpa. 

Além do aumento na rugosidade da fibra, conclui-se que, além de reentrâncias e 

microfissuras, as mesmas também se apresentam sob a forma achatada devido ao processo de 

refino. 

 Através das imagens apresentadas pela figura 5.25 constata-se que houve uma 

considerável mudança no que se refere a morfologia externa da fibra que compõe a polpa após 

este segundo tratamento de mercerização em relação a fibra natural e aos processos de 

polpação kraft e refino. Estas mudanças devem contribuir sobremaneira para que haja uma 

melhoria na adesão da polpa com matrizes poliméricas visando compósitos com aplicações 

industriais, aumentando assim, as propriedades mecânicas do mesmo, que tanto se deseja. 
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Figura 5.25: Imagens das fibras que compõem a polpa refinada de Bambusa vulgaris schrad, após o processo 
kraft  industrial de polpação, modificadas quimicamente por hidróxido de sódio (2%), obtidas por MEV. (a) 

aumento de 3330x, (b) aumento de 14390x 

 Quando submetemos, logo em seguida, à polpa refinada de bambu a modificação 

com solventes orgânicos com o objetivo de remover extrativos e tornar a mesma mais 

hidrofóbica, ocorreu o aparecimento de fissuras na região do feixe de fibras, indicando que 

uma provável desagregação parcial do feixe (figura 5.26a), como já era esperado, pois os 

resultados dos ensaios analíticos de espectroscopia no infravermelho, TGA e DTG, indicaram 

queda nos valores dos índices de cristalinidade e resistência térmica das amostras, 

provavelmente devido ao afastamento dos feixes de fibras os quais alteraram o 

empacotamento das cadeias. Este rearranjo pode ter influenciado nas forças intermoleculares 

provocando alterações na cristalinidade da fibra, pois segundo (Karnitz Junior et. al, 2007) o 

aumento na proporção de regiões com cadeias desordenadas pode influenciar na cristalinidade 

da fibra. Observa-se na figura 5.26b o aparecimento de pequenas aberturas (fendas) na parte 

exterior da fibra. Esta abertura pode ter sido causada pelo excesso de tratamento indicando 

uma possível degradação e, também ter contribuído para a redução das propriedades térmicas. 

 Pelas microscopias apresentadas na figura 5.26 não se observam relevantes 

degradações das fibras tratadas com hidróxido de sódio e solventes orgânicos, de modo que 

certa integridade das fibras é mantida. 



 

128 

 

Figura 5.26: Imagens das fibras que compõem a polpa refinada de Bambusa vulgaris schrad, após o processo 
Kraft industrial de polpação, modificadas quimicamente por hidróxido de sódio (2%), + etanol/toluol + etanol, 

obtidas por MEV. (a) aumento de 10460x e (b) aumento de 16380x. 

 A figura 5.27 apresenta as imagens das fibras que compõem a polpa refinada após 

tratamentos de mercerização, com solventes orgânicos e esterificação com o dianidrido 

BTDA. A figura 5.27c mostra uma região no estado inicial de degradação (fissuras/fendas) 

enquanto a figura 5.27a mostra uma região onde ocorreu a degradação da fibra que compõe a 

polpa. Esta é uma fratura característica de um material rígido. A figura 5.27b mostra uma 

fibra tratada com BTDA, na qual aparecem pequenos sinais de fibrilação interna (setas), se 

assemelhando a “penugens”. Nota-se que aqui a fibra está bastante degradada, possivelmente 

devido ao excesso de tratamentos. Estas alterações são de extrema importância visto que 

poderão ocasionar indesejável redução da resistência mecânica comprometendo a utilização 

da fibra como agente de reforço. Estas modificações podem ter sido responsáveis, inclusive 

pela redução nos valores da cristalinidade, como já comentado anteriormente. 

 Nota-se também que as fibras que compõem a polpa refinada de Bambusa vulgaris 

schrad se encontram mais modificadas pelo tratamento, quando comparadas com as fibras 

tratadas com NaOH 2 % e com as fibras sem nenhum tratamento. Resultados semelhantes 

forma encontrados por Siqueira (2006) e Siqueira (2008) ao tratar fibras de sisal de luffa 

cylindrica com NaOH e BTDA, respectivamente. 

 Neste contexto, Tanobe et al., (2005), objetivando utilizar a bucha vegetal em 

compostagem, submeteu a mesma ao tratamento superficial utilizando a metacrilamida. 

Através de micrografias obtidas por MEV, os pesquisadores identificaram danos irreversíveis 

na superfície das mesmas.  

 Pelas micrografias apresentadas na figura 5.27 se observam sinais de degradações, de 

modo que a integridade das fibras pode ser comprometida em relação a suas propriedades 

mecânicas. 
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Figura 5.27: Imagens das fibras que compõem a polpa refinada de Bambusa vulgaris schrad, após o processo 
kraft  industrial de polpação, modificadas quimicamente por hidróxido de sódio (2%), + etanol/toluol + etanol + 

dianidrido BTDA, obtidas por MEV. (a) aumento de 13870x, (b) aumento de 3100x e (c) aumento de 6740x. 

5.6.6 Caracterização elementar (CHNS-O) 

 Os resultados da Análise Elementar de CHNS-O, os quais indicam o teor de carbono, 

oxigênio, hidrogênio, enxofre e nitrogênio da fibra e das polpas refinadas e sem refino de 

Bambusa vulgaris, conforme o tipo de modificação química superficial a que foi submetida, 

encontram-se na tabela 5.10. Podemos observar que os teores de carbono e hidrogênio 

diminuíram com a seqüência das modificações químicas. A exceção ficou por conta do 

tratamento com dianidrido, que elevou o valor do teor após tratamento, enquanto o teor de 

oxigênio, como já era esperado, seguiu alterando seu teor de maneira inversa ao carbono 

durante a modificação com dianidrido. Os teores encontrados para o nitrogênio e o enxofre 

oscilaram bastante, chamando a atenção para a elevação no teor de nitrogênio após 

modificação com dianidrido. 

 Com exceção da polpa kraft refinada modificada com dianidrido, os valores 

encontrados para os teores de carbono e hidrogênio sofreram gradativas diminuições devido 

aos tratamentos alcalinos realizados. Isso pode estar relacionado a um menor grau de 

aromaticidade devido às modificações químicas, pois a relação C/H da fibra natural foi em 

média 6,76%, enquanto a polpa sem refino, a polpa refinada, a polpa refinada tratada com 

NaOH e a polpa refinada mercerizada e tratada com solventes apresentaram relações C/H de 

6,72; 6,68; 6,63 e 6,61%, respectivamente. As modificações realizadas contribuíram para a 

retirada dos extrativos e lignina, reduzindo assim o grau de aromaticidade da polpa. Resultado 
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parecido foi encontrado por Karnitz Junior et al., (2009) quando o mesmo tratou o bagaço de 

cana com hidróxido de sódio, o teor de hidrogênio caiu de 6,02 para 5,79%. Já a relação C/H 

aumentou de 7,30 para 8,77%, quando pesquisador utilizou o dianidrido EDTA. Segundo 

Warhurs (1997 apud Paula et al., 2011), o aumento na relação C/H indica também um 

aumento no grau de aromaticidade (numero de anéis aromáticos) do material. 

 Tabela 5.10 - Análise elementar da fibra e polpas refinada de Bambusa vulgaris scrad 

modificadas quimicamente e livres de tratamento. (valores médios). 

Caracterização Elementar da Polpa de Bambusa vulgaris (valores em média) 

Tratamentos N (%) C (%) H (%) S (%) O (%) C/N C/H C/O 

FNAT 
0,04 

(9,75) 
45,63 
(3,55) 

6,75 
(4,64) 

0,04 
(20,15) 

47,54 
(1,21) 

1178,7 
(8,75) 

6,76 
(0,82) 

0,96 
(0,99) 

POKR 
0,03 

(9,52) 
44,25 
(3,17) 

6,57 
(3,79) 

0,03 
(23,63) 

49,12 
(1,15) 

1235,5 
(8,53) 

6,72 
(1,15) 

0,90 
(1,19) 

PKRR 
0,03 

(9,20) 
43,02 
(3,65) 

6,44 
(4,22) 

0,04 
(25,6) 

50,47 
(1,12) 

1291,50 
(8,24) 

6,68 
(0,15) 

0,85 
(1,18) 

PHIS 
0,02 

(9,49) 
42,41 
(3,73) 

6,39 
(4,34) 

0,09 
(23,07) 

51,09 
(0,92) 

1589,2 
(8,59) 

6,63 
(0,97) 

0,83 
(1,16) 

PETE 
0,02 

(9,32) 
42,14 
(3,49) 

6,37 
(4,63) 

0,08 
(21,36) 

51,39 
(1,36) 

1685,8 
(10,15) 

6,61 
(1,06) 

0,82 
(0,98) 

NETEB 
0,05 

(8,40) 
43,02 
(3,94) 

6,44 
(4,04) 

0,07 
(20,31) 

50,42 
(1,26) 

481,08 
(8,31) 

6,67 
(0,78) 

0,85 
(1,03) 

N(%): Teor de Nitrogênio; C(%): Teor de Carbono; H(%): Teor de Hidrogênio; S(%): Teor de 
Enxofre; O(%): Teor de Oxigênio; C/N: Relação Carbono/Nitrogênio; C/H: Relação 
Carbono/Hidrogênio; C/O: Relação Carbono/Oxigênio. NOTA: Os valores entre parênteses 
referem-se aos coeficientes de variância CV (%). FNAT: fibra natural; POKR: polpa sem refino; 
PKRR: polpa refinada; PHIS: polpa refinada tratada com NaOH a 2%; PETE: polpa refinada 
tratada com NaOH a 2% e submetida a extração com solventes orgânicos; NETEB: polpa refinada 
tratada com NaOH a 2% + extração com solventes orgânicos + esterificação com dainidrido. 

 Quando modificadas com dianidrido BTDA, aconteceu o processo inverso, ou seja, 

houve um acréscimo nos teores de carbono e hidrogênio da polpa refinada advindas dos 

reagentes químicos, que se incorporaram as fibras após tratamentos preliminares. 

 Após a modificação com BTDA pelo processo de esterificação, houve um acréscimo 

nos teores de carbono e hidrogênio, acompanhado por um aumento no teor de nitrogênio. 

Como era esperado, houve uma pequena queda no teor de oxigênio devido ao acréscimo nos 

teores de carbono, hidrogênio e nitrogênio. Estima-se que o aumento ocorrido no teor de 

nitrogênio esteja relacionado à trietilamina, que apesar de ter sido utilizada apenas como 

catalisadora no processo, acabou fazendo parte da reação devido ao caráter básico da amina e 

ácido do hidrogênio no produto final. Este aumento foi confirmado através do ensaio de 

FTIR, que acusou vibrações correspondentes nas bandas deste elemento químico. 
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 Este aumento no teor de carbono de certa forma era esperado uma vez que durante a 

reação das fibras que compõem a polpa, são introduzidos átomos de carbono presentes na 

estrutura do BTDA. Siqueira (2006) e Siqueira (2008) modificando superficialmente fibras de 

sisal e de luffa cylindrica com dianidridos BTDA após pre-tratamentos alcalinos e, no caso de 

Siqueira (2008), solventes orgânicos, também verificaram a incorporação do éster nas 

amostras estudadas, com queda nos índices de cristalinidade devido ao aumento da parte 

amorfa das fibras.  

 Karnitz Junior et al., (2009) modificando fibras de bagaço de cana e celulose 

Wathman com dianidrido do EDTA e celulose e bagaço de cana com anidrido succínico e 

trietilenotetramina, respectivamente, após tratamentos alcalinos, concluiu que a introdução do 

dianidrido nas fibras aumentou o espaço entre as cadeias poliméricas diminuindo 

consideravelmente as forças intermoleculares que, por sua vez, ocasionou a diminuição nos 

valores dos índices de cristalinidade do material. Ao acrescentar o dianidrido EDTA as 

amostras de bagaço de cana, o autor também encontrou resultados superiores para o teor de 

carbono e hidrogênio. 

  A queda gradativa ocorrida no teor de nitrogênio encontrado desde a polpa kraft sem 

refino até a modificação com solventes em relação a fibra natural é explicada pela retirada das 

proteínas de alta massa molar ocorrida tanto no processo de polpação, quanto nos processos 

de mercerização e solventes orgânicos. Segundo Munalula & Meincken (2009) o maior teor 

de nitrogênio, está relacionado aos impactos ambientais e poluição do ar, em função da 

formação de óxidos de nitrogênio tóxicos e ácido nítrico. Outra conclusão importante a 

respeito do teor de nitrogênio e da relação C/N, é que quanto maior esta relação mais lenta a 

biodegradação do material. Com exceção da polpa kraft modificada com dianidrido,  todas as 

outras amostras (filas e polpas) da espécie Bambusa vulgaris schrad, levará mais tempo para 

se degradar se comparado ao eucalipto pesquisado por Couto et al., (2009). A pesquisadora 

encontrou para o eucalipto valores de 45,13 e 0,13% para teores de carbono e nitrogênio, 

respectivamente, o que nos leva a uma relação C/N de 350, bem menor do que a apresentada 

pelas amostras de fibra e polpa de bambu, com exceção apenas da polpa refinada modificada 

com dianidrido, que apresentou um valor bem menor. 

 As variações nos teores de oxigênio provocadas pelas modificações químicas 

realizadas se justificam pela queda/aumento nos teores de carbono, pois os mesmos foram 

calculados por diferença, ou seja, todos os teores mensurados pelo aparelho foram subtraídos 

de 100% para que se obtivessem o valor dos teores de oxigênio. 
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 No que se refere aos teores de enxofre, os valores encontrados para este trabalho 

foram menores do que os encontrados por alguns autores, a exemplo de Paula et al., (2011) 

que encontrou para sete tipos de resíduos lignocelulósicos, valores entre 0,1 e 0,4% e Couto et 

al., (2009) que encontrou para serragem de eucalipto teor de enxofre de 0,07% em estudos 

sobre carvão aditivado. A presença de enxofre é indesejável devido ao problema de corrosão e 

liberação de SO2 (gás) após combustão do material. Esperavam-se valores mais elevados, uma 

vez que as polpas refinadas de Bambusa vulgaris schrad ao passarem pelo processo kraft 

industrial de polpação, estiveram em contato com compostos orgânicos contendo enxofre, 

existente no licor negro de cozimento. 

 Nota-se ainda uma correlação positiva entre o carbono e o hidrogênio bem como uma 

correlação negativa entre carbono e oxigênio e entre hidrogênio e oxigênio. 

 Estes resultados nos levaram a concluir que os ensaios de análise elementar 

realizados na polpa de Bambusa vulgaris schrad modificadas quimicamente foram 

extremamente eficazes quanto às modificações esperadas. Chamamos a atenção pelo aumento 

no teor de nitrogênio encontrado para algumas das modificações realizadas, pois este aumento 

indica a introdução do dianidrido na polpa com a incorporação de funções aminas, como 

comprovado também pelas análises de FTIR. Uma parte considerável dos grupos hidroxila 

das amostras foi substituída nas condições empregadas. Resultados idênticos foram 

encontrados por Karnitz Junior et al., (2009), Brum (2007), Gurgel et al., (2008) e Silva et al., 

(2002). 

 Neste ensaio desconsideraram-se os teores de cinza para se calcular os valores dos 

teores de oxigênio.  
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CAPÍTULO VI - CONCLUSÃO 

De maneira geral, podemos concluir que a pequena eficiência ocorrida na reação de 

esterificação acompanhada de queda no índice de cristalinidade das amostras tratadas com 

solventes e modificadas com dianidrido, após pré-tratamento com hidróxido de sódio, se 

justifica pelos parâmetros e condições empregadas nestes tratamentos, os quais 

disponibilizaram apenas grupos hidroxilas da superfície, preservando assim sua estrutura 

interna. A gramínea Bambusa vulgaris schrad utilizada neste trabalho apresentou 

propriedades que a habilita para ser utilizada como agente de reforço em diversas aplicações 

industriais.  

Estas propriedades se encontram dentro dos padrões mencionados na literatura, as 

quais são características de outras fibras lignocelulósicas. Algumas delas tais como, teor de 

umidade, teor de cinzas, estabilidade térmica, índice de cristalinidade e teor de alfa-celulose, 

se mostraram inclusive superiores.  

A fibra natural foi caracterizada como longa, fina, espessa, baixo grau de colapso, 

lúmen pequeno, fortes, rígidas e com excelentes valores de ângulo de microfibrila e relação 

comprimento/diâmetro. Sua composição física e química se mostrou coerente com a maioria 

dos bambus pesquisados, porém diferentes das madeiras em geral e de outros tipos de 

materiais lignocelulósicos conhecidos como não-madeira. Apresentou menor quantidade de 

alfa-celulose, mais hidrofílica, com maiores teores de extrativos, ceras, lignina e compostos 

inorgânicos, além de terem se apresentado mais rígidas e com capacidade reduzida de se 

ligarem a outras fibras. 

A celulose I da polpa sem refino, através da polpação, foi transformada em celulose 

tipo β, mais estável termicamente e também susceptível a maiores índices de cristalinidade. 

Após extração com solventes orgânicos houve também a transformação da celulose I em II.  

Por ter apresentado um aumento na sua fexibilidade, a polpa refinada se mostrou 

mais adequada para ser utilizada como agente de reforço em detrimento da polpa sem refino e 

fibra natural, com atenção especial a polpa modificada com dianidrido, a refinada tratada com 

hidróxido de sódio e, tratada com solventes orgânicos, nesta ordem. A polpa sem refino se 

apresentou em uma posição intermediária, mesmo possuindo um maior índice de umidade e 

absorção de água. Portanto, a escolha de uma ou de outra amostra, dependerá do produto final 

que se deseja obter. Deve-se escolher aquela que apresentar as melhores propriedades para 

determinada aplicação.  
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