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RESUMO 

 

CANDIDO, R. G. Produção de membranas a partir do bagaço de cana-de-açúcar e 
sua utilização na detoxificação do hidrolisado hemicelulósico. 2015. 226f. Tese 
(Doutorado) – Escola de Engenharia Química de Lorena, Universidade de São Paulo, 
Lorena, 2015. 
 
Os processos de separação por membrana (PSM) vêm ganhando destaque em aplicações 
industriais por conta de suas vantagens, principalmente o baixo custo de implementação e 
o baixo consumo de energia para sua operação. A utilização de subprodutos agrícolas na 
obtenção de materiais é uma tendência crescente, sendo os seus maiores atrativos a grande 
disponibilidade desses subprodutos e por serem uma matéria-prima barata. O presente 
trabalho teve como principais objetivos a produção de membranas sua utilização na 
detoxificação do hidrolisado hemicelulósico originado do tratamento ácido do bagaço de 
cana-de-açúcar. Para tanto foram produzidos dois tipos de membranas a partir de três 
polímeros diferentes, o acetato de celulose obtido a partir do bagaço de cana, o acetato de 
celulose comercial e a poliamida 66. Na produção de acetato a partir do bagaço foi 
realizado um estudo exploratório para extrair a celulose, matéria-prima do acetato, de uma 
maneira que se obtivesse um material com alto grau de pureza e que as perdas de celulose 
durante o processo fossem minimizadas. Para a produção das membranas foi utilizada a 
técnica de inversão de fases. No caso das membranas de acetato de celulose, foi realizada 
uma variação dos parâmetros utilizados no processo de confecção das membranas (tempo 
de evaporação do solvente, temperatura do banho de coagulação e tratamento térmico), 
com o intuito de se estabelecer as melhores variáveis do processo, enquanto que para a 
poliamida 66, foram utilizadas condições previamente determinadas por outros estudos. 
Depois de prontas, as membranas foram caracterizadas fisicamente e pelas suas 
propriedades de fluxo de água pura, fluxo de vapor de água, rejeição de sais, rejeição de 
açúcares e rejeição de compostos tóxicos. Finalmente, as membranas foram aplicadas no 
processo de detoxificação do hidrolisado hemicelulósico para testar sua capacidade de 
remoção de furfural, hidroximetilfurfural (HMF), ácido acético e compostos fenólicos. No 
estudo de extração da celulose do bagaço, as melhores condições produziram uma celulose 
com pureza de 84,01%. O acetato produzido apresentou um grau de substituição de 2,52, 
podendo ser classificado como um triacetato de celulose. Em comparação, o acetato 
comercial apresentou um grau de substituição de 2,85. Fisicamente, todas as membranas 
apresentaram uma morfologia que intercalava a presença de poros com regiões nodulares. 
As membranas de bagaço de cana apresentaram uma considerável fragilidade, por isso nos 
testes de permeação sob pressão, elas foram suportadas por uma membrana de polissulfona 
comercial. Todas as membranas de acetato de bagaço e membrana de poliamida 
apresentaram fluxo de água pura, enquanto que apenas algumas membranas de acetato 
comercial conseguiram permear água pura. As membranas apresentaram diferentes 
resultados nos experimentos de rejeição de compostos, resultado das diferenças estruturais 
entre elas. No ensaio de detoxificação, a membrana que alcançou o melhor desempenho foi 
a membrana obtida a partir do acetato comercial. Essa membrana conseguiu remover 
89,92% de HMF, 91,99% de furfural, 51,52% de ácido acético e 8,35% de compostos 
fenólicos. As membranas produzidas a partir do bagaço de cana alcançaram uma remoção 
de 71,66 de HMF, 60,87% de furfural, 91,79% de ácido acético e 10,86% de fenólicos. 
 
Palavras-chave: processos de separação por membrana – acetato de celulose – poliamida 
66 – bagaço de cana – detoxificação – hidrolisado hemicelulósico. 



 

 

ABSTRACT 

 

CANDIDO, R. G. Production of membranes from sugarcane bagasse and its 
application in the detoxification of hemicellulosic hidrolizate. 2015. 226f. Tese 
(Doutorado) – Escola de Engenharia Química de Lorena, Universidade de São Paulo, 
Lorena, 2015. 

 

Membrane separation processes (MSP) have been highlighted at industrial processes 
because of their advantages, mainly the low cost of implementation and the low energy 
consumption during their operation. The utilization of agriculture co-products for the 
obtainment of material is a increasing trend, wherein the main attractive are the high 
availability and the low cost of these co-products. The aims of this work were to produce 
membranes and to investigate their utilization in the detoxification of the hemicellulosic 
hydrolisate originated from the acid treatment of sugarcane bagasse. For that, two types of 
membranes were produced from three different types of polymers, cellulose acetate 
obtained from sugarcane bagasse, commercial cellulose acetate and polyamide 66. For the 
production of the sugarcane bagasse cellulose acetate it was conducted an exploratory 
study in order to extract cellulose, raw-material of the acetate, in a manner that the final 
material possessed high purity degree and the losses of cellulose during the process were 
minimized. The technique of phase inversion was utilized to produce the membranes. In 
the case of cellulose acetate membranes, the variation of the membrane production 
parameters (time of solvent evaporation, temperature of coagulation bath and thermical 
treatment) was performed for the purpose of establishing the best process parameters, 
whereas it was utilized previously established conditions found in the literature for the 
polyamide membrane production. The membranes were characterized physically and for 
their properties of pure water flux, vapor water flux, salt rejection, sugar rejection and 
toxic compound rejection. Finally, the membranes were applied in the process of 
hemicellulosic hydrolysate detoxification for testing their capacity of furfural, 
hydroxymethylfurfural (HMF), acetic acid and phenolic compound removal. The best 
conditions of cellulose extraction from sugarcane bagasse were able to produce cellulose 
with 84.01% of purity. The sugarcane cellulose acetate presented a substitution degree of 
2.52, being classified as cellulose triacetate. In comparison, commercial cellulose acetate 
presented a substitution degree of 2,85. Physically, all membranes possessed a morphology 
that interspersed the presence of porous and nodular regions. Due to their fragility, 
sugarcane bagasse membranes were supported by a polysulfone commercial membrane in 
the tests of permeation under pressure. All sugarcane bagasse membranes and polyamide 
membrane achieved pure water flux. Nevertheless, just some commercial cellulose acetate 
membranes could permeate pure water. In the assays of compound rejection, the 
membranes reached different results, on behalf of their structural differences. The 
membrane that obtained the best performance in the detoxification process was the 
membrane produced form commercial cellulose acetate. This membrane was able to 
remove 89.92% of HMF, 91.99% of furfural, 51.52% of acetic acid and 8.35% of phenolic 
compounds. The membranes produced from sugarcane bagasse reached a removal of 71.66 
of HMF, 60.87% of furfural, 91.79% of acetic acid and 10,86% of phenolics. 
 
Key-words: membrane separation processes –– cellulose acetate – polyamide 66 –– 
sugarcane bagasse – detoxification - hemicellulosic hydrolysate. 
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1 INTRODUÇÃO 

A indústria química é, fundamentalmente, uma indústria de transformação e para se 

chegar aos produtos finais com as especificações desejadas é necessário separar, concentrar 

e purificar as espécies químicas presentes nas diferentes correntes resultantes dessas 

transformações. Este, sem dúvida, tem sido um dos maiores desafios da indústria química, 

desde os seus primórdios. No início da década de 70, em adição aos processos clássicos de 

separação, surgiu uma nova classe de processos denominados processos de separação com 

membranas (PSM) que utilizam membranas sintéticas como barreiras seletivas. Os PSM 

possuem como maiores vantagens o menor gasto de energia para serem realizados e a 

facilidade de sua aplicação.  

A utilização da biomassa vegetal como fonte de matéria-prima para a produção de 

novos materiais vem despertando grande interesse devido a sua abundância e pelo fato de 

existirem muitas reservas renováveis. Os resíduos lignocelulósicos provenientes da 

exploração florestal e agrícola constituem a biomassa mais abundante disponível na Terra e 

o desenvolvimento de processos eficientes e economicamente viáveis, com o intuito de 

converter essa biomassa em produtos de alto valor comercial, pode proporcionar 

substanciais benefícios econômicos, ambientais e sociais. No Brasil, ao produzir álcool e 

açúcar, o processamento da cana gera vários resíduos agrícolas, como a palha, o bagaço, a 

torta de filtro, a vinhaça e águas residuárias, sendo o bagaço considerado o principal dentre 

eles. E o que fazer com esse resíduo vem sendo objeto de muitos estudos e experiências em 

um setor que, nos últimos anos, destacou-se pela capacidade de transformar restos em 

subprodutos valorizados, como a energia elétrica. 

  A utilização dos hidrolisados hemicelulósicos para produção de etanol é dificultada 

pela presença de compostos tóxicos ao metabolismo microbiano, os quais são provenientes 

do processo de hidrólise ácida da biomassa. Devido às altas temperaturas e condições 

ácidas empregadas neste procedimento, furfural, hidroximetilfurfural, ácidos alifáticos e 

compostos fenólicos são produzidos atuando de maneira negativa na fermentação, afetando 

no crescimento celular, reduzindo a atividade enzimática e biológica das células 

microbianas. A fim de minimizar a toxicidade do hidrolisado de bagaço de cana muitos 

métodos tem sido propostos para transformar compostos inibidores em compostos inativos 

ou para reduzir a concentração destes. Nesse caso, os PSM aparecem como uma 

importante ferramenta, podendo ser utilizados na detoxificação do hidrolisado 

hemicelulposico, a qual é importante para que a fermentação ocorra com o mínimo de 

sustentabilidade.    
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
2.1 Bagaço de cana-de-açúcar 

A cana-de-açúcar (Saccharum officinarum) é uma gramínea pertencente ao gênero 

Saccharum, originária da Índia e introduzida no Brasil na época colonial logo após seu 

descobrimento (SANTIAGO et al., 2006). É considerada uma planta com alta capacidade 

energética e é largamente cultivada em terras relativamente planas em países com clima 

tropical (SOCCOL et al., 2010). O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, 

seguido de China, Índia, Tailândia e Austrália (ANDRADE;COLODETTE, 2014). 

Estruturalmente, a cana consiste de vários tipos de tecidos, tais como o córtex (ou casca), 

tecido parenquimatoso e hastes fibrovasculares. O córtex é composto de fibras muito 

lignificadas, sendo caracterizado pela espessura da parede celular, comprimento e rigidez 

de suas fibras. Este tecido confere proteção contra efeitos mecânicos externos servindo de 

suporte para a planta. A parte inferior do talo é constituída por um tecido parenquimatoso 

(medula) de caráter não fibroso o qual possui como principal função o armazenamento do 

suco adocicado produzido pela planta. Imerso dentro deste tecido encontram-se as hastes 

fibrovasculares, compostas de fibras curtas e vasos que atuam na sustentação e condução 

dos alimentos e outros produtos ao longo da planta (PATURAU, 1989 e GOMEZ et al., 

1997). Após sua moagem, o principal subproduto gerado é o bagaço. Estima-se que para 

cada tonelada de cana processada há a geração de 140 kg de bagaço (massa seca) (CTC, 

2012) e que por ano, sejam produzidas cerca de 540 milhões de toneladas de bagaço 

mundialmente (SATYANARAYANA et al., 2008). Embora uma considerável porção do 

bagaço seja queimada na própria usina para geração de energia e calor, ainda há um 

excedente que pode ser utilizado para produção de materiais ou compostos químicos de 

alto valor agregado (GEDDES et al., 2011). O uso adequado para o bagaço de cana confere 

um maior valor ao material e uma solução para o problema da remoção do excedente desse 

resíduo que é gerado dentro das usinas, além de aumentar o rendimento econômico do 

processo. Com isso, é obtido um efeito duplo, um de cunho econômico e outro de cunho 

ecológico.  Devido a sua versatilidade e a sua composição, diversos processos e produtos 

têm sido reportados por utilizarem o bagaço de cana como matéria-prima e acabam sendo 

considerados produtos e processos ecologicamente corretos. Entre eles, geração de 

eletricidade, polpa e papel, ração animal, produtos resultados de processos fermentativos e 

novos materiais (REDDY et al., 1993; PANDEY et al., 2000, HERNÁNDEZ-SALAS et 

al., 2009; NAKANISHI et al., 2011). A utilização do bagaço de cana na produção e nos 

processos ecológicos é favorecida pelo seu baixo custo de produção, sua abundante 
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disponibilidade, fácil reposição, e pelo baixo custo de seu pré-tratamento (LOH et al., 

2013). 

Para tal uso, o maior entendimento da estrutura vegetal e dos principais 

constituintes do bagaço de cana se fez necessário para se atingir o objetivo de separação 

seletiva. Quimicamente, o bagaço é constituído por aproximadamente 40% de celulose, 

25% de lignina, 24% de hemicelulose e o restante de materiais inorgânicos e extrativos 

(SAHA, 2003). Devido à estrutura de rede tridimensional da parede celular do bagaço, 

juntamente com as ligações covalentes entre a lignina e os polissacarídeos, o 

fracionamento desses três compostos não é um processo de simples realização 

(ARGYROPOULOS et al., 2006; DOHERTY et al., 2011). Para fins de comparação, a 

Tabela 1 apresenta a composição de outros subprodutos agrícolas também estudados como 

matéria-prima na obtenção de produtos de valor agregado. 

 
Tabela 1 - Comparação da composição química de diferentes subprodutos agrícolas. 
 

Subproduto Celulose (%) 
Hemicelulose 

(%) 
Lignina (%) Referência 

Bagaço de 
cana 

40 25 24 
ROCHA et al. 

(2012) 

Palha de trigo 33-40 20-34 13-18 
RUIZ et al. 

(2012) 
Palha de 
cevada 

36 12-29 8-15 
PARK;KIM 

(2012) 

Palha de arroz 35-37 16-22 12-15 
YADAV et al. 

(2011) 
Sabugo de 

milho 
37-39 23-31 14-18 

SAHA et al. 
(2013) 

Talo de 
girassol 

34-42 19-21 12-30 
DIAZ et al. 

(2011) 
 
 

2.2 Celulose 

O termo celulose foi reportado pela primeira vez em 1838 pelo químico francês 

Anselme Payen. Essa descoberta ocorreu com o objetivo preliminar de caracterização de 

um resistente material fibroso obtido pelo processo de extração de vários tecidos vegetais, 

cuja fórmula molecular foi determinada, por análise elementar, como sendo C6H10O5. 

Posteriormente, com a observação da isomeria desse material com o amido, 

complementou-se a sua caracterização, designando-se celulose (PAYEN, 1838; KLEMM 

et al., 2005). A celulose é um dos mais importantes polímeros naturais existentes e é a 

maior constituinte das plantas, correspondendo de um terço até a metade de sua massa 
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seca, e respondendo por aproximadamente 40% de toda reserva de carbono disponível na 

biosfera, sendo o material sintetizado naturalmente mais abundante (HIRATA; 

NISHIMOTO, 1991). Sua produção global anual gira em torno de 1x1011 toneladas, sendo 

que aproximadamente 6x109 toneladas são processadas somente pelas indústrias de papel, 

têxtil, de materiais e química (SIMON et al., 1998; SAMIR et al., 2005; HABIB et al., 

2010).  

 Quimicamente, a celulose é um homopolímero linear constituído por unidades de 

glicose, ligadas por uma ligação glicosídica do tipo (1,4), sendo a celobiose a unidade 

repetitiva do polímero. Seu grau de polimerização pode variar de 100 até 20000, 

dependendo da fonte de onde é extraída. Não apresenta cheiro e possui uma densidade 

relativa de 1,5 (MARSH, 1942; LAVOINE et al., 2012). Contudo, a celulose não ocorre na 

natureza de uma forma simples, como uma molécula individual. Ela se encontra nos 

vegetais na forma de conjuntos de fibras de celulose. A hierarquia morfológica é definida 

por fibrilas elementares de celulose, que se unem formando unidades maiores chamadas 

microfibrilas, as quais se agrupam dando origem às fibras de celulose (FENGEL; 

WEGENER, 1989; HABIB et al., 2010). O esquema macroestrutural da celulose é 

ilustrado na Figura 1.  

 

Figura 1 - Esquema macroestrutural da celulose. 

 
Fonte: LAVOINE et al., 2012. 

 

Cada unidade de glicose possui três hidroxilas livres, com diferenças de 

reatividade, uma secundária no carbono 2, uma secundária no carbono 3 e uma primária no 

carbono 6. Devido à disponibilidade destes grupos hidroxilas, as macromoléculas de 

celulose tendem a formar ligações de hidrogênio intermoleculares (entre unidades de 

glicose de moléculas adjacentes) e intramoleculares (entres unidades de glicose da mesma 

molécula) (KADLA;GILBERT, 2000). Essas ligações de hidrogênio são responsáveis por 

conferir importantes propriedades à celulose, como por exemplo, a manutenção de sua 
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estrutura fibrilar, sua conformação da região cristalina e sua natureza altamente coesiva 

(sua Tg é maior do que sua temperatura de degradação) (LAVOINE et al., 2012).  No que 

se diz respeito à função de cada tipo de ligação, as intramoleculares são responsáveis pela 

rigidez da cadeia de celulose, enquanto que as ligações intermoleculares permitem que a 

cadeia celulósica mantenha a conformação linear (KLEEM et al., 2005) 

Dentro das fibrilas de celulose existem regiões em que as cadeias poliméricas estão 

arranjadas de uma maneira organizada, denominada região cristalina, e regiões em que essa 

organização é mais desordenada, denominada região amorfa, fazendo com que a celulose 

seja classificada como um polímero semi-cristalino (MOON et al., 2011). Muitos estudos 

já foram realizados para se determinar a forma como a região cristalina e a região amorfa 

estão dispostas dentro da estrutura da celulose. Atualmente, o modelo de organização 

dessas regiões mais aceito é o modelo fibrilar de franjas. Nesse modelo, as fibras de 

celulose não são consideradas cristais simples, mas sim um arranjo menos estruturado de 

segmentos de cristais não uniformes acompanhados por partes amorfas tanto 

longitudinalmente quanto lateralmente. (HEARLE, 1958; FINK;PHILIPP 1985; LENZ et 

al., 1993; FINK et al., 1995), O modelo fibrilar de franjas é representado na Figura 2.  

 

Figura 2 - Esquema do modelo fibrilar de franjas da estrutura da celulose. 

 
Fonte: KLEMM et al., 1998. 

 

A celulose possui um polimorfismo considerável. Ela apresenta quatro polimorfos: 

a celulose I, a celulose II, a celulose III e a celulose IV. A celulose I é a forma cristalina 

nativa e predominante na natureza (SIQUEIRA et al., 2011). Ela apresenta duas 

conformações, a cellulose I e a celuose I. A celulose I possui uma estrutura triclínica de 
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uma cadeia e está presente em bactérias e algas, enquanto que a celulose I possui uma 

estrutura triclínica de duas cadeias e é encontrada em plantas (ATALLA;VANDERHART, 

1984). Essa diferença pode ser visualizada no esquema da Figura 3.  

 

Figura 3 – Projeções estruturais da celulose Iesquerda) e da celulose I (direita). 

 
Fonte: NISHIYAMA et al., 2003. 

 

A celulose II, ou celulose regenerada, é produzida a partir da recristalização ou 

mercerização, utilizando hidróxido de sódio, da celulose I. A diferença estrutural entre 

essas duas conformações da celulose, é que a celulose I possui uma orientação paralela de 

suas cadeias, enquanto que as cadeias na celulose II apresentam orientação antiparalela. 

Outra diferença, é que o cristal da celulose II é mais estável do que o cristal da celulose I 

(LENNHOLM ;IVERSEN, 1995; AULIN et al., 2009; SIQUEIRA et al., 2010). A celulose 

III é obtida pelo tratamento com amônia tanto da celulose I quanto da celulose II. E a partir 

da modificação da celulose III é possível obter a celulose IV (LAVOINE et al., 2012). Um 

esquema que representa o polimorfismo da celulose é ilustrado na Figura 4. 
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Figura 4 - Esquema do polimorfismo da celulose. 

 

Fonte: KROON-BATENBURG et al., 1996. 
 

A celulose representa um vasto potencial como matéria-prima para um variado 

número de aplicações industriais, o que vem aumentando o seu interesse em pesquisas que 

mostrem qual o melhor caminho para aproveitar esse potencial (SUN et al., 2004). O 

grande desafio de se explorar o tal potencial reside no fato de que muitas aplicações 

requerem a dissolução da celulose. Entretanto, devido à complexidade da cadeia 

polimérica, à natureza semicristalina e às interações não-covalentes entre as cadeias 

poliméricas que constituem sua estrutura, a celulose não é solúvel na maioria dos solventes 

orgânicos comumente utilizados, o que torna o seu processamento químico difícil. Além do 

mais, as moléculas de celulose possuem uma natureza anisotrópica, com claras diferenças 

de polaridade ao longo da mesma cadeia polimérica (MARSH, 1942; KRASSIG, 1993; 

BIERMANN et al., 2001; YAMANE et al., 2006; MIYAMOTO et al., 2009). Segundo 

especialistas da área, a chave para conseguir dissolver a celulose reside na capacidade do 

solvente de quebrar a rede formada pelas interações intra e intermoleculares e superar a 

barreira criada pelas interações hidrofóbicas entre as moléculas de celulose (ZHANG et al., 

2002; MEDRONHO;LINDMAN, 2014).  

Uma série de produtos ou derivados pode ser obtida a partir da celulose quando o 

grupo hidroxila reage com outro grupamento químico. As propriedades químicas e físicas 

do produto final dependem do: tipo do grupo substituinte (metil, acetil, etc), grau de 

substituição (o número relativo de grupos hidroxilas substituídos e livres) e a uniformidade 
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do produto (o comprimento das moléculas de celulose e o grau de substituição) (LEWIN; 

GOLDSTEIN, 1991). Durante a formação de qualquer derivado de celulose, as 

propriedades físicas e químicas são determinadas pelo grau de substituição (GS) e grau de 

polimerização (GP). O termo GS é usado para mostrar a extensão da reação e é definido 

como o número médio de grupos OH substituídos na unidade de anidroglicose. Como há 

apenas 3 posições possíveis para se inserir grupos substituintes em cada unidade de glicose 

pode-se então conseguir um GS máximo de três. Outro fator que afeta fortemente as 

propriedades físicas e químicas dos derivados de celulose é o comprimento médio da 

cadeia (GP). Isso pode ser controlado pela alta seleção do tipo de polpa de dissolução e 

pelo controle das condições de reação durante a formação dos derivados de celulose (HON, 

1996). 

Entre as aplicações da celulose extraída de resíduos lignocelulósicos estão a 

produção de derivados, como o acetato de celulose (FAN et al., 2013), a 

carboximetilcelulose (BISWAS et al., 2014) e a metilcelulose (RODRIGUES FILHO, et 

al., 2007) e, utilizando processos fermentativos, a obtenção de etanol (MAEHARA et al., 

2013), de ácido lático (XU;XU, 2014), de acetona (BELLIDO et al., 2014) e  de butanol 

(LU et al., 2012). 

 

2.3 Hemicelulose 

 Originalmente, as hemiceluloses foram consideradas como compostos 

intermediários do processo de biossíntese da celulose. Entretanto, já se sabe que, na 

verdade, as hemiceluloses pertencem a um grupo de polissacarídeos que são formados por 

rotas biossintéticas diferentes das que dão origem à celulose (SJÖSTRÖM, 1981).  O 

termo hemicelulose foi introduzido por E. Schulze (SCHULZE, 1891) para designar uma 

grande variedade de polissacarídeos presentes na parede celular das plantas que podiam ser 

extraídos por soluções alcalinas. Contudo, foi verificado que esses mesmos compostos 

também podem ser extraídos com água. Com isso, atualmente, utiliza-se esse termo (ou 

polioses) para designar uma mistura de polissacarídeos presentes na parede celular vegetal 

que podem ser extraídos por água ou por soluções alcalinas (WHISTLER, 1993; 

GABRIELII et al., 2000; GLASSER et al.; 2000). As hemiceluloses possuem uma natureza 

muito heterogênea, sendo consideradas heteropolímeros amorfos (MAMMAN et al., 

2008), de baixa massa molar com um grau de polimerização na faixa de 80-200 (JIANG et 

al., 2014), variando suas composições químicas e estruturais (EBRINGEROVA, 2006). 

Elas podem ser constituídas por pentoses (-D-xilose, -L-arabinose), hexoses (-D-
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manose, -D-glicose, -D-galactose), ácidos urônicos (ácido -D-glucorônico, ácido -D-

4-O-metilgalactoglucorônico, ácido -D-galacturônico) e grupos acetil (GÍRIO et al., 

2010). A maneira como essas moléculas estão agrupadas e quais moléculas estão presentes 

na estrutura da cadeia hemicelulósica é que vão determinar em qual dos cinco grupos a 

hemicelulose presente na planta é classificada. As hemiceluloses são divididas em 5 

grupos: as glucomananas, as galactomananas, as xilanas, as -D-glucanas e as xiloglucanas 

(SJÖSTRÖM, 1981). Uma outra característica utilizada para classificar as hemiceluloses é 

sua solubilidade. De acordo com essa classificação existem dois tipos de hemiceluloses, a 

hemicelulose A, que possui massa molar menor que 25.000 g/mol e só é solúvel em água 

em pH maior que 10, e a hemicelulose B, que possui uma massa molar maior do que 

500.000 g/mol e apresenta alta solubilidade em água em qualquer faixa de pH 

(CELEBIOGLU et al., 2012). 

As xilanas são as hemiceluloses mais abundantes encontradas na parede celular de 

gramíneas, como a cana-de-açúcar (LINDER et al., 2003). Uma representação esquemática 

de uma xilana de gramínea é mostrada na Figura 5.  Elas exercem, dentre outras funções, a 

de atuar como interface ou agente de ligação entre as moléculas de celulose e lignina. Essa 

interface é dada por formação de moléculas emaranhadas e com grandes números de 

ligações de hidrogênio formadas, conferindo rigidez à parede vegetal (FENGEL; 

WEGENER, 1989; PENG;SHE, 2014).  
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Figura 5 - Representação esquemática de uma xilana de gramínea com seus grupos 
substituintes, em que: Xyl = D-xilanopirose, Ara = L–arabinofuranose, (4Me)-GlcA = 
ácido (4-O-metil)-D-glicopiranurônico, Ac = acetil, FA = ácido ferúlico, DDFA = 
ácidodesidroferúlico. 

 

Fonte: McDOUGALL et al., 1993. 
 

 As hemiceluloses são o segundo biopolímero mais abundante na natureza, só 

perdendo para a celulose (JIANG et al., 2014). Contudo, elas ainda são bastante mal 

aproveitadas nas cadeias industriais baseadas na utilização de biomassa vegetal, como a 

indústria de polpa e celulose, que chega a queimar a porção de hemicelulose gerada 

durante a polpação e está presente no licor negro, mesmo com os carboidratos liberando 

somente cerca da metade da energia que a lignina libera durante a queima (McKENDRY, 

2002), a indústria de etanol celulósico e a indústria de resinas à base de 

lignina/formaldeído (PENG et al., 2014). O maior aproveitamento das hemiceluloses é em 

processos fermentativos. Elas são facilmente hidrolisadas em monômeros de açúcar e 

então, fermentadas a etanol ou xilitol, que são os principais produtos dos processos 

fermentativos das hemiceluloses. Entretanto, a indústria fermentativa das hemiceluloses 

ainda não alcançou um custo-benefício favorável (RAGAUSKAS et al., 2006). 

 O crescente crescimento no interesse do aproveitamento da biomassa num modelo 

de biorrefinaria e as excelentes propriedades físicas das hemiceluloses, como a 

biodegradabilidade, biocompatibilidade e bioatividade (PENG et al., 2014), vêm 

aumentando os estudos para um aproveitamento maior das hemiceluloses como matéria-

prima na obtenção de produtos de alto valor agregado (RAGAUSKAS et al., 2006). Dentre 

as possíveis aplicações estudadas para a hemicelulose estão biomateriais (filmes 

poliméricos, hidrogel, polímeros iônicos e biocompósitos) (JAIN et al., 2001; LINDBLAD 
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et al., 2001; HANSEN;PLACKETT, 2008; LI;PAN, 2010; SIMKOVIC et al., 2011; 

EGÜÉS et al., 2013; SUN et al., 2013; TATAR et al., 2014), produtos químicos especiais 

(aditivos para indústria química, reguladores de crescimento de plantas) e fármacos 

(EBRINGEROVA, 2006), no caso da utilização da cadeia polimérica de hemicelulose, e 

acetona, butanol, furfural e hidrogênio (MATEO et al., 2012; GÜRBÜZ et al., 2013; 

OLCAY et al., 2013) no caso da utilização dos monômeros obtidos após a quebra da 

cadeia hemicelulósica.  A Figura 6 apresenta um esquema de aproveitamento da 

hemicelulose num modelo de biorrefinaria. 

 

Figura 6 - Esquema de utilização da hemicelulose num conceito de biorrefinaria. 

 
Fonte: PENG et al., 2012. 

 

2.4 Lignina 

 A lignina é a macromolécula aromática mais abundante disponível no planeta 

(LORA;GLASSER, 2002). Ela se encontra na parede celular vegetal desempenhando um 

papel fundamental na sua arquitetura (CHEN;SARKANEN, 2010). Ela contribui para a 

força de compressão no caule dos vegetais, aumentando a resistência mecânica das plantas 

(FENGEL;WEGENER, 1989), e na impermeabilidade das células traqueídes e dos 

elementos de vaso no interior do xilema que atuam no transporte de água e minerais 

(SARKANEN;LUDWIG, 1971). Além disso, a lignina também atua como uma camada 

protetora das moléculas de celulose e de hemicelulose, criando uma complexa rede de 

macromoléculas, limitando o acesso a esses polissacarídeos, e age como uma cola, 

conferindo coesão e rigidez ao conjunto de células na estrutura dos vegetais (FENGEL; 

WEGENER, 1989; RUBIN, 2008; ABRAMSON et al., 2010). A lignina possui uma 

estrutura amorfa e tridimensional, sendo que sua biossíntese na parede vegetal ocorre com 

a ligação entre os seus três possíveis precursores: álcool p-cumarílico, álcool coniferílico e 
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álcool sinapílico, que podem ser classificados como moléculas do tipo fenilpropanóides ou 

alcoóis p-hidroxi-cinamílicos (FREUDENBERG;NEISH, 1968; BRUNOW et al., 1999). 

As estruturas desses três compostos são apresentadas na Figura 7. 

 

Figura 7 - Unidades precursoras da lignina. 
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Fonte: FENGEL;WEGENER, 1989. 
 

 O processo de biossíntese da lignina começa com a desidrogenação enzimática do 

grupo hidroxila do anel fenólico da estrutura dos precursores, que produz radicais do tipo 

fenoxi, que são estabilizados por ressonância e podem se ligar uns aos outros de forma 

aleatória. Esses radicais podem se ligar de dez maneiras diferentes, sendo que as ligações 

mais comuns são do tipo-O-aril éter ou -O-4, bifeniléter ou 4-O-5, carbono-carbono, 

como a 1,2-diaril propano ou -1, a resinol ou 5-5 e a bifenil ou 5-5’, e fenilcumarano, 

como a -5 e -O-4 (SJÖSTRÖM, 1981, RALPH et al., 1998).  

 A composição final, a estrutura e a distribuição da lignina na parede celular variam 

de planta para planta e dentro da própria planta (WANG et al., 2012). Por pertencer à 

família das gramíneas, a cana-de-açúcar apresenta uma lignina do tipo GHS, ou seja, em 

sua estrutura estão presentes os três precursores (SAAKE;LEHNEM, 2007), além de estar 

associada, por meio de ligações do tipo éter e éster, com ácidos p-hidroxiamínicos como o 

ácido ferúlico e ácido p-cumárico (RALPH, 2010). Um modelo de lignina de palha de cana 

proposto por Gambarato (2014) é apresentado na Figura 8. 
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Figura 8 - Modelo da lignina de palha de cana. 
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Fonte: GAMBARATO, 2014. 

 

 Atualmente, a lignina é obtida principalmente do licor negro oriundo do processo 

de polpação na indústria de polpa e papel. Contudo, essa lignina é diretamente usada como 

combustível na geração de energia dentro da própria planta industrial, um procedimento 

que permite além da obtenção de energia, a recuperação dos reagentes de polpação 

(LORA;GLASSER, 2002). Apenas uma pequena quantidade dessa lignina é utilizada como 

matéria-prima para obtenção de produtos de valor agregado, chegando a um percentual de 

2% de utilização (GOSSELINK et al., 2004), alcançando uma produção global de 

materiais baseados em lignina de mais de 50 milhões de tonelada por ano (NORGREN; 

EDLUND, 2014). A limitada aplicação industrial da lignina é amplamente atribuída a sua 

complexa estrutura aromática tridimensional a sua heterogeneidade (LI;McDONALD, 

2014), uma vez que os métodos utilizados para a extração de lignina produzem materiais 

com propriedades físico-químicas muito diferentes (VANDERGHEM et al., 2011) 

 Entre os potenciais de aplicação da lignina estão: a) valorização na cadeia de 

produção de biocombustíveis e energia a partir da biomassa vegetal que não seja madeira; 

b) aplicação como matéria-prima de produtos poliméricos; c) produção de monômeros 

aromáticos (GANDINI;BELGACEM, 2008; SAHOO et al., 2011), sendo a primeira 

alternativa a considerada de aplicação comercial mais plausível e de maior mercado 

(MANARA et al., 2014). Para se conseguir extrair todo o potencial da lignina, vários 

estudos vêm sendo realizados no sentido de modificar a estrutura da lignina para melhorar 

suas propriedades. Esses estudos envolvem técnicas de substituição (LI et al., 1997; 
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FOX;McDONALD, 2010; McDONALD;MA, 2012)  ou de incorporação de polímeros 

sintéticos (LI e SARKANEN, 2000; GANDINI;BELGACEM, 2008; CHUNG; 

WASHBURN, 2013; POHJANLEHTO et al., 2014). Entre as aplicações investigadas para 

lignina estão a liberação controlada de fertilizantes e herbicidas (MULDER et al., 2011; 

WANG;ZHAO, 2013), bioplásticos (STEWART, 2008), biocompósitos (KAPLISZEWSKI 

et al., 2013), adsorventes (GUO et al., 2008; HE et al., 2013), fibra de carbono (KADLA et 

al., 2002; BAKER;RIALS, 2013), vanilina (SILVA et al., 2009), produtos fenólicos 

(YOSHIKAWA et al., 2014), resinas (VÁZQUEZ et al., 1999; CETIN;OZMEN, 2002) e 

poliuretanos (CINELLI et al., 2013).  

 

2.5 Cinzas e extrativos 

Junto aos componentes da parede celular existem numerosas substâncias que são 

chamadas de materiais adicionais ou complementares não estruturais dos materiais 

lignocelulósicos. Estes materiais são responsáveis muitas vezes por certas propriedades 

desses materiais, tais como: cheiro, cor, gosto. Também possuem um papel importante na 

proteção contra pragas e no metabolismo das plantas, mas não têm uma contribuição 

positiva aos processos de conversão de biomassa e sim um efeito inibitório. Estas 

substâncias pertencem a classes muito diferentes em termos de composição química e, 

portanto, há dificuldades em se encontrar um sistema claro e compreensivo de 

classificação, sendo divididos de forma geral em material orgânico (extrativos) e 

inorgânico (cinzas) (FENGEL;WEGENER, 1989; KLOCK;MUÑIZ, 1998). 

 

2.6 Reações de pré-tratamento 

Independente da aplicação dos materiais lignocelulósicos, é necessário um 

processamento preliminar para separar as três frações macromoleculares. A esse processo 

de separação dá-se o nome de pré-tratamento (FERNANDEZ, 1996). No caso da utilização 

da celulose presente na biomassa vegetal, o objetivo das reações de pré-tratamento é 

modificar a estrutura tanto da lignina quanto das hemiceluloses, culminando em suas 

remoções, (MOSIER et al., 2005; ZHANG et al., 2009; GOVUMONI et al., 2013). Ao 

mesmo tempo, é essencial que, durante o pré-tratamento, a degradação ou perda de 

celulose seja a mínima possível (THULLURI et al., 2013). A Figura 9 ilustra um esquema 

da ação do pré-tratamento sobre a estrutura dos materiais lignocelulósicos. 
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Figura 9 - Ilustração do princípio de ação do pré-tratamento na estrutura do material 
lignocelulósico. 

 

Fonte: MOOD et al., 2013. 
 

As características desejadas de um pré-tratamento eficiente são (WYMAN, 1999; 

ARSLAN;EKEN-SARACOGLY, 2010; ZHU;PAN, 2010; CHIRAMONTI et al., 2012) :  

a) Eficiente balanço de energia; 

b) Baixos custos operacionais, de capital, de matéria-prima (biomassa) e dos 

processos de downstream; 

c) Baixa demanda de energia; 

d) Fácil operação 

e) Apropriados design e dimensão do reator de pré-tratamento; 

f) Mínima perda dos componentes lignocelulósicos. 

Atualmente, estima-se que para o aproveitamento industrial da biomassa vegetal, a 

etapa de pré-tratamento represente no mínimo 20% do total dos custos de produção 

(YANG;WYMAN, 2008). Por isso muitos estudos têm sido realizados no intuito de 

melhorar e eficiência dos processos e diminuir os custos (HENDRIKS;ZEEMAN, 2009; 

ALVIRA et al., 2010).  

Usualmente, os diferentes métodos de pré-tratamento são classificados em físicos 

(moagem), físico-químicos (explosão a vapor, auto-hidrólise), químicos (ácidos 
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inorgânicos, hidróxidos, solventes orgânicos) e biológicos (BALAT et al., 2011). A 

escolha de qual tipo de pré-tratamento utilizar depende da biomassa empregada e da 

finalidade do processo. No caso da utilização da celulose, a técnica que apresenta o melhor 

resultado é a combinação do pré-tratamento com ácido inorgânico seguido do pré-

tratamento com bases, também chamado de extração alcalina. Juntos, eles conseguem 

desempenhar um papel mais eficiente na extração da celulose do que quando utilizados 

sozinhos (KIM et al., 2012). Essa combinação de pré-tratamentos remove em grande 

quantidade as hemiceluloses e a lignina, produzindo um material mais puro em celulose 

(ZHANG  et al., 2010). 

 

2.7 Pré-tratamento ácido 

Cada componente estrutural do material lignocelulósico se comporta de maneira 

diferente em meio ácido. Com os açúcares, ocorre a quebra das ligações glicosídicas e o 

mecanismo dessa reação compreende três etapas: primeiramente o ácido interage 

rapidamente com o oxigênio glicosídico que liga duas unidades de açúcar, formando o 

ácido conjugado. Essa etapa é seguida por uma clivagem da ligação C-O formando um 

carbocátion cíclico, estabilizado por ressonância. Finalmente uma molécula de água é 

adicionada ao carbocátion, resultando em um produto final estável. Em meio ácido, a 

degradação da lignina é produzida por reações de substituição e quebra de ligações, 

geralmente acompanhadas por reações de condensação. As reações de condensação 

acabam fazendo com que não ocorra a dissolução da lignina e, consequentemente, que ela 

seja eliminada em pequenas proporções. Por isso, o principal objetivo do pré-tratamento 

ácido é solubilizar a fração hemicelulósica da biomassa (FENGEL;WEGENER, 1989; 

HENDRIKS;ZEEMAN, 2009; PERDERSEN et al., 2011). As reações que ocorrem com os 

polissacarídeos e com a lignina em meio ácido são esquematizadas na Figura 10. 
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Figura 10 - Reação de despolimerização dos polissacarídeos (A) e de condensação da 
lignina (B) em meio ácido. 

 

 Fonte: FENGEL e WEGENER, 1989. 
 

As condições empregadas para o pré-tratamento ácido dependem da concentração 

do ácido, do tipo de ácido utilizado, da relação sólido/líquido e da temperatura 

(CHIRAMONTI et al., 2012). 

 Tanto soluções de ácidos concentrados quanto soluções de ácidos diluídos podem 

ser empregadas para o pré-tratamento ácido da biomassa. Contudo, a utilização de ácido 

concentrado não é muito atrativa, já que uma solução concentrada de ácido inorgânico 

possui potencial tóxico, é corrosiva, sua manipulação é perigosa, o reator a ser utilizado 

nesse caso deve ser construído com material resistente à corrosão, encarecendo o processo, 

e a formação de produtos de degradação dos polissacarídeos (MEHMOOD et al., 2009; 

TALEBNIA et al., 2010; BRODEUR, et al., 2011).  Logo, dá-se opção à utilização de 

ácido diluído, que tem se mostrado ser mais eficiente devido ao uso de condições menos 

severas, não apresentando os problemas citados na utilização do ácido concentrado 

(KUMAR et al., 2009). 

Vários ácidos têm sido reportados para serem utilizados no pré-tratamento com 

ácido diluído, incluindo o ácido sulfúrico (BALLESTEROS et al., 2008; GIL et al., 2010), 

ácido nítrico (SALVI et al., 2010), ácido clorídrico (KURAKAKE, 2005), ácido fosfórico 

(GOSHADROU et al., 2011), ácido acético (CARRASCO et al., 1994), ácido peracético 

(ZHAO et al., 2008) e ácido oxálico (SCORDIA et al., 2011).  Entre todos esses ácidos, o 

ácido sulfúrico é o mais utilizado e mais estudado por sua alta reatividade, grande 
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disponibilidade e baixo custo (KARIMI et al, 2006; AGBOGBO;WENGER, 2006; WANG 

et al., 2011; CHENDEL et al., 2011). O fator baixo custo do ácido sulfúrico torna-se 

essencial, uma vez que o preço dos ácidos tem crescido tremendamente nos últimos anos 

(KUMAR;MURTHY, 2011; LIANG et al., 2013). 

 

2.8 Pré-tratamento alcalino 

O tratamento alcalino de materiais lignocelulósicos foi desenvolvido na Inglaterra 

por Burges e Watts, quando eles utilizaram apenas hidróxido de sódio (NaOH) na polpação 

da madeira como uma alternativa à polpação kraft, a qual produz odores (mercaptanas) 

indesejáveis e tóxicos durante o processo (MINOR, 1996). Atualmente, não só o NaOH é 

utilizado em estudos do pré-tratamento alcalino, mas também o hidróxido de potássio 

(SHARMA et al., 2013), hidróxido de cálcio (ZU et al., 2014) e o hidróxido de amônia 

(SHERMAN, et al., 2012). Apesar disso, o NaOH ainda é o mais utilizado por conta de sua 

alta capacidade de deslignificação (McINTOSH;VANCOV, 2010; BINOD et al., 2012), 

alta taxa de reatividade (CUI et al., 2012) e a não geração de produtos inibitórios 

(SHAIBANI et al., 2011). 

O mecanismo de ação do hidróxido na estrutura do material lignocelulósico começa 

com as reações de solvatação e saponificação das ligações cruzadas intermoleculares 

existentes entre a lignina e a hemicelulose. Com isso, essas ligações são rompidas, 

tornando o material mais poroso e aumentando o acesso do álcali à lignina e aos 

polissacarídeos (LAUREANO-PEREZ  et al., 2005; LEUSTEAN, 2009). Assim como 

ocorre no pré-tratamento ácido, no pré-tratamento alcalino os componentes da parede 

vegetal se comportam de forma diferente. O pré-tratamento alcalino solubiliza apenas uma 

parte dos polissacarídeos, sendo bem mais eficiente na remoção da lignina (GÍRIO et al., 

2010).  No caso da lignina, as reações em meio alcalino geralmente têm início na 

desprotonação de um OH fenólico, dando origem a uma metileno quinona, através da 

clivagem no carbono alfa ou a estruturas do tipo estilbeno por eliminação do carbono gama 

(FENGEL;WENEGER, 1989), como ilustrado na Figura 11. 
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Figura 11 - Mecanismo de degradação da lignina em meio alcalino com eliminação no 
carbono alfa (A) e mecanismo de degradação da lignina em meio alcalino com eliminação 
no carbono gama (B). 

 

 Fonte: FENGEL;WEGENER, 1989. 
 

 Em relação à celulose e à hemicelulose, em meio alcalino elas são bem menos 

removidas do que em meio ácido (CARVALHEIRO et al., 2008). A principal reação 

desses compostos é a hidrólise alcalina, que promove a degradação de uma pequena parte 

da cadeia polimérica do polissacarídeo (BERGGREN et al., 2003), e no caso das 

hemiceluloses, também ocorre a remoção dos grupos acetil e dos ácidos urônicos presentes 

como grupos pendentes na estrutura hemicelulósica (YANG et al., 2012). Porém, se o pré-

tratamento alcalino ocorrer em condições severas (acima de 100°C), a perda de 

polissacarídeos aumenta. Nessas condições ocorrem as reações de “peeling”, em que as 

unidades de açúcar com extremidades redutoras das cadeias de polissacarídeos são 

removidas numa alta taxa de velocidade de reação, causando uma redução drástica na 

massa molar dos açúcares. Além disso, os carboidratos removidos são convertidos em 
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diversos ácidos orgânicos hidroxilados, os quais reduzem a concentração de álcali efetivo 

no licor de cozimento, prejudicando o processo (FENGEL;WEGENER, 1989; 

BERGGREN et al., 2003). Um esquema da reação de “peeling” é mostrado na Figura 12. 

 

Figura 12 - Mecanismo da reação de “peeling”. 

 
Fonte: FENGEL e WENGENER, 1989. 

 
 Estudos mostram que a efetividade do pré-tratamento alcalino depende da biomassa 

utilizada e das condições de reação (GALBE;ZACCHI, 2012). A grande vantagem desse 

método é que numa aplicação industrial ele não requer equipamentos especializados, já que 

os hidróxidos não são tão corrosivos quanto os ácidos e a uma reação eficaz pode ser 

realizada não requer altas pressões (GAO  et al., 2013).  

 

2.9 Branqueamento com peróxido de hidrogênio 

A fim de se diminuir a utilização do cloro, novas substâncias passaram ser 

utilizadas como agentes branqueadores, entre eles o peróxido de hidrogênio, que começou 

a ser usado nos processos de branqueamento para completar a ação do oxigênio 

(LACHENAL;PAPADOPOULOS, 1997). Se aplicado sob condições apropriadas, o 

peróxido de hidrogênio pode se tornar um agente branqueador de alta eficiência (SÜSS et 

al., 1996).  
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O mecanismo de ação do H2O2 se baseia na sua decomposição em radicais 

intermediários altamente reativos que reagem com a biomassa, eliminado compostos 

cromóforos, aumentando a alvura do material. Uma das condições para que a o peróxido de 

hidrogênio possa agir, é que o meio reacional esteja alcalino. Em meio alcalino, o peróxido 

de hidrogênio sofre a seguinte reação de decomposição (SÜSS et al., 1996):  

                         H2O2 +  OH-          H2O + HOO-                                                    (1) 

Nessa reação de decomposição ocorre a formação do ânion perhidroxil (HOO-), um 

intermediário nucleofílico, que é o principal responsável pelas reações que culminam na 

oxidação e remoção dos cromóforos. Essa reação de eliminação de cromóforos se baseia na 

eliminação de unidades da lignina do tipo aldeídos  insaturados, -carbolnil e 

quinonas (GIERER, 1982; BACKMAN;GELLERSTEDT, 1993; SÜSS et al, 1996).  

Durante o processo de branqueamento por peróxido de hidrogênio, além da 

eliminação dos cromóforos acarretando no aumento da alvura do material, também pode 

ocorrer reações de deslignificação, que eliminam a lignina residual ainda existente no 

material (BACKMAN;GELLERSTEDT, 1993). O mecanismo de reação da deslignificação 

também se baseia na ação de radicais formados pela decomposição do H2O2. Nesse caso, 

essa decomposição ocorre de duas formas. A primeira é a decomposição do H2O2 pelo 

ânion perhidroxil, formado na decomposição do peróxido em meio alcalino (SÜSS et al., 

1996): 

                       H2O2 +  HOO-            OH. + O2
-. +  H2O                                           (2) 

Os radicais formados reagem com os anéis aromáticos da estrutura fenólica da 

lignina ocasionando uma decomposição oxidativa e aumentando a hidrofilicidade e a 

solubilidade da lignina no meio reacional, resultando em sua remoção (BACKMAN; 

GELLERSTEDT, 1993). 

A outra rota de deslignificação no processo de branqueamento com peróxido é 

dependente da presença de metais: 

                       H2O2 +  M             OH. + OH- + M+                                                    (3) 

                       H2O2 +  OH.           HOO. + H2O                                                        (4) 

                       HOO. + M+            O2+  H+ + M                                                        (5) 

                       HOO. + H2O          O2
-. +  H3O

+                                                         (6) 

Ocorre a formação dos mesmos radicais (compostos em negrito) e o mecanismo de 

reação de eliminação da lignina é o mesmo descrito anteriormente.  

Esses dois radicais também podem reagir com a celulose e degradá-la, e,quando 

estão em alta concentração no meio reacional, a reatividade desses radicais com a lignina e 
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com a celulose não é muito diferente, ou seja, eles perdem a seletividade pela lignina. Por 

isso, para evitar a perda de celulose, a formação desses radicais no meio reacional deve ser 

controlada. O procedimento mais utilizado para isso é a eliminação dos metais presentes no 

material lignocelulósico antes da etapa de branqueamento com peróxido, o que evitaria 

uma formação descontrolada dos radicais. A técnica mais utilizada para isso é a quelação, 

que consiste na utilização de agentes quelantes fortes, como o EDTA, os quais se ligam a 

esses metais, tornando-os solúveis e de fácil remoção por um simples processo de lavagem 

do material após a etapa de quelação. Esse metais já estão presentes na amostra in natura e 

no pré-tratamento alcalino, eles são reduzidos ao serem convertidos em hidróxidos, que são 

insolúveis e conseguem se ligar fortemente à estrutura lignocelulósica (SÜSS et al., 1989; 

BACKMAN;GELLERSTEDT, 1993; BOUCHARD et al., 1995; LAPIERRE et al., 1995). 

 

2.10 Processos de separação por membranas 

A partir do início da década de 1970, em adição aos processos clássicos de 

separação como destilação, filtração, absorção, troca iônica, centrifugação, extração por 

solvente, cristalização e outros, surge uma nova classe de processos que utilizam 

membranas sintéticas como barreira seletiva. As membranas sintéticas surgem como uma 

tentativa de se imitar as membranas naturais, em particular quanto as suas características 

únicas de seletividade e permeabilidade. O desenvolvimento de processos de separação por 

membranas (PSM) e suas aplicações industriais são considerados relativamente recentes, 

principalmente levando-se em conta que fenômenos envolvendo membranas vêm sendo 

estudados há mais de um século. Na realidade o primeiro registro do qual se tem notícia 

sobre um estudo relativo a fenômenos que ocorrem com membranas, data de 1748 e se 

deve a um abade francês de nome Nollet (HABERT et al., 2006). Em sua experiência, 

Nollet emerge em água pura um copo cheio de um destilado de vinho (considerado uma 

simples mistura de água e etanol), vedado com uma membrana (bexiga) de origem animal. 

Após certo tempo ele observou que a bexiga se estufou, chegando mesmo a romper em 

alguns casos. Esta experiência evidenciou, pela primeira vez, as características de 

permeabilidade e seletividade de uma membrana. A interpretação desse fenômeno é 

relativamente simples hoje: a diferença de potencial químico da água entre os dois lados da 

membrana (bexiga animal) determina um fluxo preferencial da água para dentro do copo. 

Como a bexiga é elástica, no início ela se expande, mantendo a pressão dentro do copo 

constante e, aproximadamente, igual à pressão atmosférica. Numa etapa posterior, sua 

elasticidade já é menor e a pressão no interior do copo começa a aumentar, fazendo com 
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que o potencial químico da água aumente. Caso a membrana resista a essa pressão sem se 

romper, o potencial químico da água no interior do copo pode se igualar ao potencial 

químico da água do recipiente externo ao copo, atingindo-se assim, o equilíbrio 

termodinâmico. A fundamentação teórica para essa explicação, no entanto, é bem mais 

recente (HABERT et al., 2006). 

Os PSM começaram, realmente, a deixar de ser uma curiosidade científica e de 

laboratório no final da década de 50. Nesta época os EUA decidiram investir em projetos 

de pesquisa que tinham por objetivo principal a dessalinização de águas. A partir de então, 

o interesse sobre o assunto aumentou consideravelmente, pois a melhoria na seletividade e 

a redução da resistência ao transporte das espécies permeantes representavam alterações 

que poderiam tornar os PSM, em geral, e não somente a dessalinização de águas, mais 

competitivos do que os processos de separação tradicionais. Então, no final da década de 

60, os PSM, tais como, a microfiltração (MF), ultrafiltração (UF), e osmose inversa (OI), 

consolidaram-se como uma alternativa importante em nível industrial e tornaram-se 

técnicas de separação viáveis e seguras quando comparadas aos processos de separação 

tradicionais (SALEM et al., 1995; GUO et al., 2010). Os PSM apresentam como principais 

atrativos, comparados aos processos convencionais de separação, o baixo consumo de 

energia, a redução do número de etapas em um processamento, maior eficiência na 

separação, alta qualidade do produto final, baixo impacto ambiental e pequeno capital de 

investimento (ARTHANAREESWARAN et al., 2004; BAKER, 2004; MOHAMMADI et 

al., 2008). Estes processos têm sido utilizados nos mais diferentes setores de atividades da 

indústria e suas principais aplicações são apresentadas na Tabela 2: 
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Tabela 2 - Exemplos de aplicações dos PSM (adaptado de HABERT et al, 2006). 
 

Área Aplicações Referências 

 Quebra do azeótropo benzeno/hexano  (DIESTEL et al., 2012) 
Química Recuperação de H2  (CHEN et al., 2014) 
 Fracionamento CO2/CH4  (WU et al., 2014) 
 Desidratação de etanol  (ZHAO et al., 2013) 
Biotecnologia 
e 

Purificação de enzimas  (MÖNSTER et al., 2013) 

Farmacêutica Fracionamento de Proteínas  (VOSWINKEL;KULOZIK, 
2014) 

 Biorreatores a membranas  (BASU et al., 2014) 
Alimentícia e Concentração do soro de queijo  (HINKOVA et al., 2012) 
Bebidas Concentração de suco de frutas  (SOUZA et al., 2013) 
 Clarificação e desalcoolização de 

vinhos e cervejas  
(SEVERO Jr. et al., 2007) 

 Dessalinização de águas  (SALCEDO-DIAZ et al., 
2014) 

Tratamento 
de 

Eliminação de traços de orgânicos  (NGUYEN et al., 2013) 

Águas Água ultrapura  (KHAJAVI et al, 2010) 
 

Para que ocorra o transporte de uma espécie química através de uma membrana é 

necessário que uma força motriz atue sobre a mesma, a qual pode ser um gradiente de 

concentração, de pressão ou elétrico (SMOLDERS, et al, 1976)  como apresentado na 

Tabela 3.  

 

Tabela 3 - Classificação dos PSM quanto à força motriz (adaptado de SCOTT, 1995). 
 

Processos Força Motriz 
Tamanho 
de poro 

Aplicações 

Microfiltração 
(MF) 

Pressão (0,1 - 2 bar) 0,1–10 µm 
Esterilização, 
clarificação 

Ultrafiltração 
(UF) 

Pressão (1 - 7 bar) 1–100 nm 
Concentração de 
macromoléculas 

Nanofiltração 
(NF) 

Pressão (5 - 20 bar) 2 nm 
Separação de 

compostos orgânicos e 
sais 

Osmose Inversa 
(OI) 

Pressão (10 - 100 
bar) 

< 2 nm Dessalinização de águas 

Pervaporação Pressão de vapor Não porosa 
Separação de misturas 

de líquidos voláteis 
Permeação 

de gases 
Pressão ou gradiente 

de concentração 
<1 µm 

Separação de misturas 
de gases 

Eletrodiálise Potencial elétrico Não porosa Separação de íons 



47 

 

Conforme os dados da Tabela 3, para os processos que utilizam gradiente de 

pressão como força motriz (MF, UF, NF e OI), observa-se um aumento desse gradiente à 

medida que o tamanho de poro diminui, ou seja, o tamanho de partícula a ser retida 

também diminui. De acordo com Coutinho et al.(2009), a MF separa moléculas com massa 

molar entre 0,025 e 10 µm, a UF entre 1 e 300 kDa, a NF entre 350 e 1000 Da, enquanto a 

OI separa partículas com massa molar abaixo de 350 Da.  

A eficiência de uma membrana é determinada por sua seletividade e seu fluxo de 

permeado (MULDER, 1991). O fluxo é o volume de permeado por unidade de tempo e 

área de membrana. No caso de misturas aquosas diluídas contendo um solvente e um 

soluto, a seletividade diz respeito à retenção. No caso de misturas gasosas e líquidas, a 

seletividade diz respeito ao fator de separação, que é o quociente entre a relação da 

composição dos componentes no permeado e sua relação na corrente de alimentação. O 

fator de enriquecimento é definido pela relação entre a concentração da espécie mais 

permeável no permeado e na alimentação. A seletividade à passagem de solutos presentes 

em soluções homogêneas está relacionada com as dimensões da molécula ou partícula, o 

tamanho dos poros da membrana, a difusividade do soluto no material que constitui a 

membrana e as cargas elétricas associadas. 

Diferentes tipos de materiais podem ser utilizados na preparação de membranas, 

desde materiais inorgânicos como as cerâmicas, metais e vidros, bem como os materiais 

orgânicos que incluem vários tipos de polímeros.  

Diferentes técnicas são utilizadas na preparação das membranas sintéticas 

(HABERT et al., 2006). Entre as técnicas mais importantes temos: 

a) sinterização: moldagem e/ou fusão incipiente de pós metálicos, óxidos ou 

polímeros; 

b) estiramento de filmes: estiramentos de filmes poliméricos semi-cristalinos dando 

origem a microporos; 

c) inversão de fases (IF): a solução polimérica é induzida a separação de fases. A 

principal vantagem é assimetria na seção transversal da membrana e a variedade na 

morfologia que pode ser obtida; 

d) coating: polimerização a plasma, interfacial ou in-situ.  

 Embora se conheçam alguns métodos para a preparação de membranas, o 

espalhamento da solução polimérica sobre um suporte adequado e a imersão em um banho 

de não-solvente é o mais comum para preparação de membranas poliméricas conhecido 

como inversão de fases (IF) (MULDER, 1991). O processo de formação de membranas 
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pela técnica de IF pode ser realizado a partir de três componentes: solvente e polímero são 

usados para preparar a solução e um não solvente é usado no banho de coagulação. Alguns 

parâmetros específicos de preparo podem influenciar diretamente as propriedades de 

separação das membranas (REUVERS et al., 1987), como, por exemplo: 

a) tipo de polímero e sua concentração;  

b) solvente utilizado;  

c) técnica de aplicação da solução polimérica;  

d) condições de evaporação do solvente;  

e) condições do banho de IF e 

f) adição de componentes extras tais como, aditivos à solução polimérica ou ao 

banho de coagulação. 

 Através da escolha destes parâmetros são formadas membranas simétricas ou 

assimétricas com diversas estruturas de poros (BINDAL et al., 1996). O processo de IF 

pode ser realizado a partir de diferentes técnicas, tais como, a evaporação do solvente, 

precipitação em atmosfera de vapor e precipitação por imersão. Devido à troca de solvente 

e não-solvente presente no banho de coagulação ou na atmosfera, a composição no filme 

polimérico varia e a separação de fases é induzida (KOOLS, 1998). A maioria das 

membranas obtidas por IF são preparadas através da precipitação por imersão, onde ocorre 

a troca de massa entre o banho de precipitação e a solução polimérica (HABERT et al., 

2006). Neste processo, a solução polimérica homogênea é separada em duas fases: uma 

fase sólida rica em polímero, a qual forma a matriz da membrana e uma fase líquida pobre 

em polímero a qual forma a estrutura porosa (BARZIN;SADATNIA, 2008).  Após a 

imersão do filme polimérico no banho de coagulação contendo o não-solvente, este irá 

difundir para a solução polimérica, indicado pelo fluxo de não-solvente JNS, enquanto o 

solvente irá difundir para o banho, indicado pelo fluxo de solvente Js, como ilustrado na 

Figura 13. A força motriz para este processo é a diferença de potencial químico existente 

entre o filme e o banho. A transferência de massa entre o solvente e o não solvente é um 

fator determinante na morfologia das membranas e na compreensão dos fenômenos 

envolvidos na síntese das mesmas (CARVALHO et al., 2001).  
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Figura 13 - Esquema do processo de inversão de fases (Js = fluxo de solvente; JNS = fluxo de 
não-solvente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: CARVALHO et al., 2001. 

 

Durante a IF, a separação da solução polimérica pode ser induzida através da sorção 

de não-solvente da atmosfera, evaporação do solvente a partir do filme, troca de solvente e 

não-solvente com o banho de coagulação, ou a combinação destes. Geralmente, o não 

solvente utilizado para o polímero no processo de IF é a água, pois apresenta baixa massa 

molar e baixa viscosidade o que facilita o processo de separação, devido à rápida 

transferência de massa entre solvente e não solvente (HAN et al., 2009). 

A estrutura morfológica das membranas tem um grande efeito no seu 

comportamento e na sua resistência mecânica. As membranas podem ser classificadas em 

simétricas ou assimétricas dependendo da sua estrutura como mostra a Figura 14. 

Membranas simétricas apresentam as mesmas características morfológicas ao longo de sua 

espessura. Membranas assimétricas que se caracterizam por uma região superior muito 

fina, de aproximadamente 1 µm, chamada pele ou toplayer, suportada por uma estrutura 

porosa, a qual oferece menor resistência a passagem do permeado. Quando ambas as 

estruturas são constituídas do mesmo material são chamadas de integrais, e caso sejam 

formadas por materiais diferentes são chamadas de compósitas. Ainda do ponto de vista 

morfológico, as membranas podem ser divididas em duas categorias distintas: densas e 

porosas. São consideradas densas quando o transporte dos componentes envolve um 

estágio de dissolução e difusão através do material que a constitui, e porosa quando o 

transporte ocorre de forma contínua através de seus poros (MULDER, 1996). 

 

 

 

 

      

        

Banho de Precipitação 

Solução Polimérica 

Placa de  
Vidro 
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Figura 14 – Membranas simétricas (a) e membranas assimétricas (b). 

 

Fonte: HABERT et al., 2006. 

 

Modificações na morfologia e nas propriedades de transporte das membranas 

podem ser realizadas por meio de variações nas suas condições de preparo (HABERT et 

al., 2006).  

 a) Tempo e temperatura de evaporação do solvente: A técnica de precipitação por 

evaporação pode ser baseada na evaporação do solvente presente na solução polimérica 

para promover a IF. Para a formação da membrana, o solvente é evaporado a partir da 

solução polimérica, aumentando a concentração do polímero até a obtenção da membrana 

na forma de um filme fino. A exposição do filme à temperatura induz o sistema ao 

processo de IF (KESTING, 1985). 

b) Composição do banho de coagulação: Quando solvente é adicionado ao banho de 

coagulação, o gradiente de força para ocorrer a troca entre solvente e não-solvente é 

reduzido, ou seja, aumenta a resistência a transferência de massa (WEINBERG, 1988). 

c) Uso de aditivos: Geralmente, os aditivos formam membranas de estruturas 

esponjosas, reduzem a formação de nódulos e melhoraram a formação dos poros e sua 

interconectividade, com consequente aumento de sua permeabilidade. Esses aditivos, tais 

como, o poli(vinil pirrolidona) (PVP) e o poli(etileno glicol) (PEG), são utilizados como 

agentes precipitantes e agentes formadores de poros (CHAKRABARTY et al., 2008; 

SALJOUGHI et al.,2009). 

d) Concentração do polímero: Aumentando a concentração de polímero na solução, 

a viscosidade também aumenta, ocorrendo redução na taxa de troca entre solvente/não-

solvente no banho de separação, o que influencia fortemente a estrutura final da membrana 

(BARZIN;SADATNIA, 2007). 
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2.11 Membranas poliméricas 

O desenvolvimento das membranas poliméricas passou por três estágios ao longo 

da história (LEE et al., 2011): 

a) Busca pelo polímero ideal por meio de métodos empíricos utilizando a técnica 

da tentativa e erro; 

b) Seleção de reagentes de polimerização adequados baseada nas propriedades 

químicas do polímero; 

c) Monitoramento preciso da morfologia da membrana empregando técnicas de 

caracterização avançadas. 

As membranas poliméricas começaram a ser empregadas em processos de 

separação a partir do relato de Reid e Breton em 1953, que produziram uma membrana 

simétrica fina de acetato de celulose e mostraram que essa membrana apresentava uma 

eficaz retenção salina, alcançando 90% de rejeição, quando utilizadas em sistemas de 

osmose inversa Contudo, essa membrana apresentava um fluxo muito baixo, da ordem de 

10 ml/m2*h (REID;BRETON, 1959).  Já na década de 60, Loeb e Sourirajan 

revolucionaram os processos de separação por membrana quando desenvolveram 

membranas, também de acetato de celulose pelo método de inversão de fase, porém, com 

morfologia assimétrica. Estas membranas, consideradas de segunda geração, se 

caracterizavam por apresentarem na superfície uma camada fina (200 nm) e densa, 

responsável pela seletividade, a qual era sustentada por uma estrutura porosa, que garantia 

resistência mecânica. Tal morfologia resultou em membranas com características 

excelentes de separação como, alto fluxo de permeado e alta seletividade (LOEB; 

SOURIRAJAN, 1963). Uma década após Loeb e Sourirajan reportarem seus estudos, 

surgiram mais pesquisas a fim de se aprimorar a preparação e as propriedades de transporte 

membranas de acetato de celulose a fim de se levar essa tecnologia a uma escala industrial 

(CADOTTE, 1985). O acetato apresentou-se como o melhor em mais utilizado polímero 

para a fabricação de membranas até 1969. Entretanto, a susceptibilidade dos grupos acetil à 

hidrólise tanto em meio ácido quanto em meio alcalino e a alta sensibilidade à 

contaminação microbiológica, limitavam a durabilidade e o portfólio de aplicação das 

membranas de acetato de celulose (EDGAR, et al., 2001). Com isso, era necessário 

encontrar um polímero mais resistente e estável quimicamente para produzir membranas 

(LEE et al., 2011). 

A primeira membrana assimétrica polimérica que não foi preparada com acetato de 

celulose a ganhar atenção foi desenvolvida por Hoehn e Richter. Era uma membrana 
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assimétrica de fibra oca preparada com poliamida aromática (HOEHN;RICHTER, 1980). 

Essa membrana foi comercializada pela DuPont sob a marca  B-9 Permasep e foi utilizada 

na dessalinização de água salobra. Apesar de apresentar baixo fluxo e baixa retenção 

salina, a estabilidade, a durabilidade e a versatilidade dessa membrana de poliamida eram 

maiores do que as das membranas de acetato de celulose que já existiam no mercado 

(KIRSH;POPKOV, 1988). Desde então, membranas compósitas e na forma de filmes finos 

têm sido desenvolvidas visando alcançar alta seletividade, permeabilidade, resistência 

química, estabilidade térmica e mecânica. As membranas mais utilizadas para os processos 

de separação são produzidas a partir de polímeros sintéticos tais como: poli(amida), 

poli(uretano), poli(acrilonitrila), poli(sulfona), entre outros (MULDER, 1996). 

 

2.12 Acetato de Celulose 

O acetato de celulose é um dos ésteres de ácidos orgânicos derivados de celulose de 

grande importância comercial (FAN et al., 2014). É um material versátil e vem atraindo 

atenção devido ao seu excelente desempenho e características, como elevadas dureza e 

biocompatibilidade, boa capacidade de dessalinização, baixo custo e biodegradabilidade, 

devido à labilidade biológica da ligação éster que ocorre entre o grupo acetil e a cadeia de 

celulose (FERJANI et al., 2002; HAYAMA et al., 2004; IDRIS;YET, 2006; EDGAR et al., 

2011), além de ser obtido a partir de fontes renováveis, o que o torna um produto 

sustentável e ecologicamente correto (HADDAD et al., 2004).  Como fibra, o acetato é 

empregado como aditivo em tecidos por conferir ao produto final maciez, conforto, brilho 

e sensação natural (MATAMÁ;CAVACO-PAULO, 2010), como aditivo em tintas e 

revestimentos (EDGAR, et al., 2001), em filtros de cigarro para remover partículas durante 

o consumo (CZAYKA;FISCH, 2012), na produção de filmes poliméricos (RICHARD et 

al., 2014), compósitos (WU, 2014), produtos médicos e farmacêuticos (CASTILLO-

ORTEGA et al., 2011; HUANG et al., 2012).   

Seu preço é cerca de US$ 4,00/kg (CHENG et al., 2010) e a estimativa de produção 

anual global é de quase 700 milhões de toneladas (BISWAS et al., 2009). O acetato é 

produzido pela substituição dos grupos hidroxilas das unidades de glicose por grupos 

acetila, como mostra a Figura 15. Assim, é possível se obter matérias com diferentes graus 

de substituição (GS), o qual pode variar de zero (celulose pura), até três (triacetato de 

celulose). Industrialmente, a madeira e o algodão são as matérias-primas mais utilizadas na 

fabricação do acetato de celulose (STEINMEIER, 2004; RODRIGUES et al., 2008). 

Contudo, devido principalmente ao seu baixo-custo e a sua alta disponibilidade em grandes 
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quantidades por conta do cultivo em escala global, os resíduos lignocelulósicos se 

tornaram um grande atrativo como matéria-prima na produção de acetato de celulose (FAN 

et al., 2013) e diversos estudos vêm sendo realizados para consolidar essa nova tendência 

(BISWAS et al., 2006; SHAIKH et al., 2009; FAN et al., 2013; DAS et al., 2014). 

 

Figura 15 - Mecanismo de acetilação da celulose. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Hoje em dia, o processo de produção comercial de acetatos de celulose mais 

difundido é o Processo Ácido Acético. Nesse processo, polpas de celulose são acetiladas 

em meio ao ácido acético, sendo utilizado anidrido acético como agente acetilante e ácido 

sulfúrico como catalisador (KUO;BOGAN, 1997; STEINMEIER, 2004). Para se conseguir 

um grau de substituição maior do que 2,5 (obtenção de triacetato) são empregadas 

condições rigorosas e um controle de processo minucioso (FAN et al., 2014)  

Dentre as aplicações para o acetato de celulose na sua forma trisubstituída, está a 

produção de membranas, sejam de osmose reversa, de microfiltração, de ultrafiltração, de 

nanofiltração ou para separação de gases (PANDEY;CHAUHAN, 2001; BASTA et al., 

2003; QUIN et al., 2003; CHOI et al., 2007; SOSSNA et al., 2007). Essas membranas 

podem ser utilizadas em processos de separação como, por exemplo, dessalinização 

(HADDAD et al., 2004), hemodiálise (LIAO et al., 2005) e liberação controlada de drogas 

(WANG et al., 2002). 
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2.13 Poliamida 66 

A poliamida 6.6 (PA 66), produzida sinteticamente a partir de 1,6-hexametileno 

diamina e ácido adípico (Figura 16), é considerada um importante termoplástico de 

engenharia. É um material semicristalino de baixo custo, o qual possui boa estabilidade 

térmica e resistência mecânica (ALBANO et al., 2001; TOHGO et al., 2001; MURTHY, et 

al., 2002; LIN et al., 2006), características que influenciam diretamente na escolha do 

polímero como material para preparação de membranas.  

 

Figura 16 - Reação de polimerização da poliamida 66. 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
 
A poliamida é um material de característica hidrofílica. A PA 66 pura pode 

absorver até 8,5% do seu peso quando imerso em água e 2,5% em um ambiente com 50% 

de umidade relativa. Além disso, apresenta propriedades de barreira moderadas ao 

oxigênio e ao dióxido de carbono, sendo um material adequado para extrusão de 

embalagens para alimentos. Os filmes poliméricos produzidos a partir PA 66 apresentam 

alta resistência térmica e boas propriedades de barreira, sendo que a taxa de permeação dos 

filmes depende da espessura, grau de cristalinidade, temperatura e pressão (KOHAN, 

1995). Em geral, membranas de poliamida 66 possuem excelente estabilidade química, são 

resistentes ao ataque biológico e tem elevada retenção salina podendo operar numa faixa 

de temperatura entre 0 e 35°C e pH entre 4 e 11 (BETTIOL, 2004). Podem ser aplicadas 

em processos que operam a altas pressões, como a osmose inversa (AKIN;TEMELLI, 

2012), ou em processos de microfiltração (HAN et al., 2012), ultrafiltração (HOSCH; 

STAUDE, 1996) ou nanofiltração (ZHU et al., 2011). 
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 Apesar da grande utilização da poliamida 66 na preparação de membranas, as 

membranas comerciais de poliamida geralmente são produzidas a partir de poliamida 

aromática (Figura 17), como por exemplo, as membranas FILMTEC produzidas pela GE 

Osmonics. Essa linha de elementos filtrantes, comercializada internacionalmente, possuí 

um filme fino de poliamida aromática que é preparado via polimerização interfacial 

(PACIFRICO, 2010). São membranas compósitas que consistem de três camadas: uma 

camada ultrafina de poliamida que atua como barreira seletiva, uma camada intermediária 

microporosa de polissulfona e um suporte não tecido de poliéster. A camada de poliamida 

promove alto fluxo de água, alta rejeição salina e apresenta elevada resistência química. 

 

Figura 17: Estrutura química da poliamida aromática. 

 
Fonte: DUTTA et al., 2003. 

 
 Dentre as aplicações das membranas de poliamida estão a dessalinização (LA et al., 

2013), tratamento de efluentes (SWAMY, et al., 2013), separação de misturas orgânicas 

(KOPEC et al., 2013), no ramo de bebidas (FUENMAYOR et al., 2014) e no ramo 

farmacêutico (STUMPO et al., 2013).  

 

2.14 Aplicações dos processos de separação por membranas num conceito de 

biorrefinaria 

 Atualmente, nosso suprimento de energia e de produtos químicos depende 

fortemente da atividade petrolífera. Entretanto, as atuais estimativas reportam que as 

reservas de petróleo vêm decrescendo rapidamente, e como o petróleo é uma fonte não 

renovável, é preciso encontrar alternativas para a substituição desse material como matéria-

prima. Entre essas alternativas, a que vem ganhando maior destaque é a utilização de 



56 

 

subprodutos agrícolas como matéria-prima na produção de energia e produtos químicos 

num conceito de biorrefinaria (ZONDERVAN et al., 2011). O termo biorrefinaria é 

originário do conceito das refinarias de petróleo e se refere ao aproveitamento da biomassa 

vegetal (subprodutos agrícolas) em combustíveis (energia) e produtos químicos e 

bioquímicos de alto valor agregados utilizando processos limpos, que não causem impacto 

ao meio-ambiente (OCTAVE;THOMAS, 2009; CHERUBINI;ULGIATI, 2010). Para a 

implementação desse conceito em escala industrial é necessário o desenvolvimento de 

processos que permitam que a biorrefinaria tenha um baixo custo e seja competitiva com o 

mercado atual (RUIZ et al., 2013). Por conta das vantagens já discutidas anteriormente, os 

processos de separação por membranas possuem grande potencial para serem utilizados em 

uma biorrefinaria. Vários estudos vêm sendo realizados para determinar em quais etapas 

dos processos, quais modalidades dos PSM e quais os tipos de membrana podem ser 

empregados numa biorrefinaria. Entre os resultados já reportados, os PSM possuem 

potencial na utilização nos processos de pervaporação para a recuperação do furfural, que é 

um produto de grande valor econômico, presente nos hidrolisados lignocelulósicos, 

(GHOSH et al., 2010; LIU et al., 2013), de compostos fenólicos, que servem de matéria-

prima na obtenção de diversos produtos químicos e que também presentes nos hidrolisados 

lignocelulósicos (SAGEHASHI et al., 2007), e de etanol (GAYKAWAD et al., 2013) e 

butanol (CAI et al., 2013) após a fermentação. Utilizando processos de extração por 

membranas pode-se extrair ácido lático (TONG et al., 1998), etanol (CHANG et al., 1992), 

biossurfactantes (CHEN;JUANG, 2008) e hormônios (BERRIOS et al., 2010) do meio 

fermentativo. Nos processos de separação que utilizam a pressão como força motriz, as 

membranas podem ser utilizadas em praticamente todas as etapas de produção de biodiesel 

(CAO et al., 2007; DUBÉ et al., 2007; CAO et al., 2008; CHENG et al., 2009; SALEH, et 

al., 2010),  na produção de sacarose a partir da cana-de-açúcar (GHOSH et al., 2000; 

BHATTACHARYA et al., 2001; HAMACHI et al., 2003), na recuperação do etanol do 

meio fermentativo (NOMURA et al., 2002; LEWANDOWICZ et al., 2011; 

SUKITPANEENIT;CHUNG, 2011; VANE et al., 20012), na separação da glicose após a 

hidrólise enzimática da celulose em processo contínuo (HENLEY  et al., 1980;  GAN et 

al., 2002; BELAFI-BAKO et al., 2006), na recuperação dos solventes utilizados nos pré-

tratamentos (ALRIOLS et al., 2010), na recuperação da lignina que está solubilizada no 

hidrolisado após a etapa de pré-tratamento e pode ser utilizada na síntese de outros 

produtos (WALLBERG;JÖNSSON, 2006; JÖNSSON et al., 2008; TOLEDANO et al., 

2010), na purificação  de proteínas (HWANG;WU, 2007; LEBERKNIGHT et al., 2011) e 
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na etapa de detoxificação do hidrolisado lignocelulósico que precede a fermentação 

(SAGEHASHI et al., 2007; LIU et al., 2008; CHEN et al., 2013).  

 

2.15 Inibidores do metabolismo microbiano 

Um aspecto importante na produção de produtos fermentativos a partir da biomassa 

é o fato de que durante a fase de pré-tratamento do resíduo agroindustrial para produzir o 

hidrolisado que será utilizado na etapa de fermentação, além da solubilização dos 

polissacarídeos na forma de seus monômeros e da lignina, é comum ocorrer a formação de 

outros compostos químicos que podem ser tóxicos aos microrganismos que realizarão o 

processo de fermentação. Esses compostos tóxicos podem ser divididos em: furanos, que 

são provenientes da degradação dos açúcares, compostos gerados a partir da hidrólise da 

estrutura lignocelulósica, compostos fenólicos originários da degradação da lignina e íons 

metálicos (OLSSON;HAHN-HÄGERDAL, 1996; PARAJÓ et al., 1998; JÖNSON et al., 

2013; MONLAU et al., 2014). Os compostos tóxicos podem estressar os microrganismos 

fermentadores a um ponto em que a eficiência da utilização dos açúcares é diminuída e a 

formação dos produtos fermentativos é reduzida (MUSSATO;ROBERTO, 2004). O 

potencial de toxicidade desses compostos está diretamente ligado as suas concentrações no 

hidrolisado. Além disso, as variáveis do processo fermentativo, tais como as condições 

fisiológicas das células, a concentração de oxigênio dissolvido no meio e o pH do meio, 

também estão associadas ao potencial toxicológico desses compostos, sendo que em 

muitos casos, acentuam esse potencial (TAHERZADEH et al., 2000).  

A composição do hidrolisado em relação aos compostos tóxicos depende 

principalmente do tipo de biomassa utilizada bem como do tipo de pré-tratamento e da 

severidade em que ele é conduzido (PANAGIOTOPOULOS et al., 2011). A geração dos 

produtos tóxicos já foi reportada ao se utilizar grande variedade de pré-tratamentos, como 

por exemplo, microondas (JACKOWIAK et al., 2010), explosão a vapor (DI GIROLAMO 

et al., 2013), água líquida a quente (SAMBUSITI et al., 2013), água subcrítica (FOX et al., 

2003), oxidação úmida (DU et al., 2010) e ácido diluído (RAJAN;CARRIER, 2014). Os 

compostos tóxicos podem inibir o processo fermentativo para obtenção de diversos 

produtos, como o etanol (LEE et al., 2013), o xilitol (KELLY et al., 2008),  o hidrogênio 

(CAO et al., 2009) e o butanol (WANG;CHEN, 2011). Recentemente, 

PANAGIOTOPOULOS et al. (2011) criaram um método para avaliar se um hidrolisado 

lignocelulósico é adequado para servir como substrato de um processo. Segundo os autores 
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a razão concentração de açúcares)/(concentração de inibidores), denominada eficiência 

catalítica, deve ser maior que 1.  

Entre os compostos furânicos que podem ser gerados, os principais são o furfural, 

que é resultado da reação de desidratação das pentoses (xilose e arabinose), e o 

hidroximetilfurfural (HMF), o qual é originado pela reação de desidratação das hexoses 

(glicose, galactose e manose) (RASMUSSEN et al., 2014).  A formação desses compostos 

é favorecida sob condições extremas de reação (altas concentrações de ácido, altas 

temperaturas e pressões), principalmente baixo pH (MONLAU et al., 2012). O furfural é 

considerado mais tóxico do que o HMF porque na grande maioria das vezes está em maior 

concentração. A baixa concentração de HMF nos hidrolisados é atribuída a dois fatores: 1) 

a hemicelulose, por conta das condições empregadas na maioria dos pré-tratamentos, é 

mais hidrolisada do que a celulose, e como em sua estrutura as hexoses aparecem em 

pouca quantidade, não há muita matéria-prima disponível para a geração de HMF; 2) alta 

reatividade do HMF (PALMQVIST;HAHN-HÄGERDAL, 2000b). O mecanismo de 

inibição desses dois compostos é bastante semelhante. Eles podem inibir o crescimento 

celular, induzir o dano da estrutura do DNA, inibir a ação de enzimas que participam da 

via glicolítica, diminuir o rendimento de ATP por massa de célula ou inibir a síntese de 

RNA (BOYER et al., 1992; PALMQVIST;HAHN-HÄGERDAL, 2000b; LIU et al., 2005; 

ALMEIDA et al., 2009). 

Os compostos fenólicos, como a vanilina e o seringaldeído, são gerados 

principalmente a partir da degradação da lignina (BARAKAT et al., 2012). Ao contrário 

dos compostos furânicos, sua formação é facilitada em condições alcalinas 

(NASEERUDDIN et al., 2013). Os compostos fenólicos são considerados os mais tóxicos 

de todos os inibidores (PARAJÓ et al., 1998), sendo que os compostos fenólicos de baixa 

massa molar são mais tóxicos do que os de alta massa molar (PALMQVIST;HAHN-

HÄGERDAL, 2000b; KLINKE et al., 2004). Seu mecanismo de inibição ocorre na 

membrana celular. Os compostos fenólicos são capazes de danificar a membrana. Eles 

causam a partição e a eliminação da integridade da estrutura membranal, culminando na 

perda da seletividade e da permeabilidade da membrana. Com isso, os componentes 

intracelulares podem passar para o meio exterior, prejudicando o funcionamento da célula. 

Além disso, ocorre a inativação das enzimas utilizadas nas vias metabólicas presentes na 

membrana, o que acaba por diminuir drasticamente o crescimento celular e a síntese do 

produto de interesse (HEIPIEPER et al., 2009; PALMQVIST;HAHN-HÄGERDAL, 

2000b; CAMPOS et al., 2009; HIERHOLTZER et al., 2013). 
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O principal composto inibitório gerado a partir da hidrólise da estrutura 

lignocelulósica é o ácido acético, que é proveniente da hidrólise dos grupos acetil, 

presentes como grupos pendentes na cadeia hemicelulósica (PANAGIOTOPOULOS et al., 

2011). O ácido acético é capaz de inibir principalmente o crescimento celular. O pKa do 

ácido acético é 4,75 e, como os hidrolisados obtidos geralmente apresentam pH abaixo de 

4,75, o ácido acético se encontra em sua forma não-dissociada. Nessa conformação o ácido 

acético é lipossolúvel e consegue permear para dentro da célula ficando acumulado no 

citoplasma. O interior da célula apresenta um pH de 7,4, ou seja, maior do que o pKa do 

ácido acético, fazendo com que ocorra a dissociação desse ácido no interior da célula. Com 

isso, há um aumento da concentração de H+, e consequentemente, há a diminuição do pH 

intracelular. É de fundamental importância para a célula manter o pH interno, pois essa 

diminuição do pH intracelular acaba por inibir as atividades celulares, podendo em alguns 

casos, levar à morte da célula (PAMPULHA;LOUREIRO-DIAS, 1989; VERDUYN et al., 

1992; AXE;BALEY, 1995; IMAI;OHONO, 1995; LAWFORD;ROUSSEAU, 1998). 

Outros ácidos orgânicos também podem causar inibição da mesma maneira que o ácido 

acético, como o ácido fórmico e o ácido levulínico. Mas ao contrário do ácido acético, eles 

não são gerados pela hidrólise da estrutura lignocelulósica, mas sim a partir da degradação 

do furfural e do HMF sob condições severas (PALMQVIST;HAHN-HÄGERDAL, 2000; 

JÖNSSON et al., 2003) 

Os íons metálicos, principalmente ferro, cromo, níquel e cobre, são provenientes da 

corrosão dos equipamentos utilizados para realizar o pré-tratamento e acabam se 

solubilizando no hidrolisado. Seu potencial inibitório está ligado ao fato de que eles podem 

inibir a ação das enzimas que participam das vias metabólicas realizadas pelas células 

(WATSON et al., 1984). 

A concentração máxima de cada inibidor no hidrolisado sem que ele cause algum 

efeito inibitório não pode ser estabelecida de uma maneira generalizada com precisão, pois 

a capacidade inibitória dos compostos citados anteriormente, não depende somente de suas 

concentrações no hidrolisado, mas também do tipo de microrganismo empregado e sua 

capacidade de adaptação ao meio contendo inibidores, mas acima de tudo, o efeito 

sinérgico entre esses compostos impede tal determinação (MUSSATO;ROBERTO, 2004). 

Essa teoria foi reportada por ZALDIVAR et al. (2000), que demonstraram que a toxicidade 

do hidrolisado hemicelulósico obtido depois do pré-tratamento ácido da biomassa é 

resultado das interações entre os efeitos inibitórios dos compostos tóxicos, e não da ação 

individual de cada composto. Um exemplo disso é que tanto os furanos quanto os 
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compostos fenólicos são capazes de gerar espécies reativas de oxigênio (H2O2, O2
- e OH-), 

as quais interferem negativamente o metabolismo celular, induzindo a célula ao processo 

de apoptose. Porém, a geração desses compostos só é prejudicial à célula se furanos e 

fenólicos estiverem presentes no hidrolisado, pois a ação sinérgica potencializa a produção 

das espécies reativas de hidrogênio. Quando não há a presença dos dois inibidores, esse 

efeito inibitório não existe (IBRAHEEM;NDIMBA, 2013).   

 Os microrganismos possuem mecanismos para se adaptar e crescer em meios com 

os compostos tóxicos, podendo evitar ou reparar os danos causados por esses compostos 

(LEE et al., 2012; IBRAHEEM;NDIMBA, 2013). Contudo, o ideal é que os compostos 

tóxicos sejam eliminados antes do início da fermentação. A técnica mais utilizada para isso 

são os processos de detoxificação. 

 

2.16 Processos de detoxificação 

 A fermentação de hidrolisados lignocelulósicos não detoxificados apresenta uma 

cinética mais lenta e rendimento e produtividade menores ao se comparar com a 

fermentação de meios sintéticos ou de hidrolisados lignocelulósicos detoxificados 

(MUSSATTO, 2012). Existem quatro procedimentos que são utilizados para reduzir ou 

eliminar a presença dos compostos inibitórios (TAHERZADEH et al., 2000):  

a) Evitar ou reduzir a formação dos compostos tóxicos durante o processo de 

hidrólise: 

b) Detoxificar o hidrolisado lignocelulósico, eliminando ou reduzindo os compostos 

tóxicos; 

c) Desenvolver espécies de microrganismos mais resistentes à presença de inibidores; 

d) Converter os compostos tóxicos em compostos que não interfiram no metabolismo 

dos microrganismos. 

A detoxificação é o processo mais utilizado para minimizar o efeito negativo dos 

compostos inibitórios. A finalidade dos processos de detoxificação é transformar os 

compostos tóxicos em compostos inativos no ponto de visa da toxicidade ou reduzir sua 

concentração no hidrolisado. Eles são divididos em três modalidades: biológicos, físicos e 

químicos. A efetividade de um processo de detoxificação depende do tipo de hidrolisado 

lignocelulósico, uma vez que cada tipo de hidrolisado apresenta um grau de toxicidade 

diferente, e da espécie de microrganismo que será utilizada como agente fermentador, pois 

a capacidade tolerante aos compostos tóxicos é diferente para cada microrganismo 

(LARSSON et al., 1999). Em geral, antes de se escolher o processo de detoxificação que 
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será empregado, é importante identificar os principais inibidores presentes no hidrolisado 

lignocelulósico para tentar minimizar os custos e alcançar uma alta eficiência (MUSSATO; 

ROBERTO, 2004). 

Os métodos biológicos envolvem basicamente o emprego de enzimas, como a lacase e 

a peroxidase, ou microrgansimos, como bactérias e fungos, os quais atuam nos compostos 

tóxicos, transformando-os em compostos inativos (PALMQVIST;HAHN-HÄGERDAL, 

2000a OKUDA et al., 2008; YU et al., 2011;  MORENO et al., 2012; ZHANG et al., 

2013). Outro tratamento de detoxificação biológica que pode ser utilizado é a adaptação do 

microrganismo ao hidrolisado contendo os compostos tóxicos. Essa técnica é baseada em 

sucessivas fermentações, em que o inóculo utilizado na próxima fermentação é o 

microrganismo utilizado na fermentação anterior (SENE et al., 2001). 

Entre os métodos físicos de detoxificação, o mais utilizado é a evaporação a vácuo. 

Nessa técnica ocorre a diminuição da concentração ou a eliminação dos compostos tóxicos 

voláteis (furanos, ácidos orgânicos e vanilina). Contudo, uma desvantagem dessa técnica, é 

que simultaneamente ocorre a concentração dos compostos tóxicos não voláteis 

(compostos fenólicos) (PARAJÓ et al., 1997; LARSSON et al., 1999; CONVERTI et al., 

2000). Outro método físico de detoxificação utilizada é a extração com solventes orgânicos 

como o dietil éter (WILSON et al., 1989) e acetato de etila (CLARK;MACKIE, 1984).  

Os métodos químicos são os mais utilizados nos processos de detoxificação. Os mais 

comuns são a alteração de pH do hidrolisado e métodos de adsorção. A técnica de alteração 

de pH do hidrolisado se baseia em dois princípios: na precipitação de alguns inibidores que 

são insolúveis em determinadas faixas de pH, podendo ser possível eliminá-los 

posteriormente numa etapa de centrifugação, e na ionização dos inibidores, o que causa a 

inativação do seu potencial tóxico (VAN ZYL et al., 1998; MARTINEZ et al., 2001). O 

procedimento de alteração de pH pode ser realizado de duas maneiras, somente utilizando 

um reagente alcalino, geralmente NaOH, Ca(OH)2 ou CaO, para elevar o pH até a faixa de 

9-11, ou em duas etapas, em que a primeira consiste na elevação do pH procedida de uma 

diminuição do pH utilizando um ácido inorgânico, geralmente H2SO4 ou H3PO4 

(MILLATI et al., 2002; CHI et al., 2013; MATEO et al., 2013). É considerado um método 

de baixo custo operacional e remove principalmente os furanos e os compostos fenólicos, 

não sendo muito efetivo na remoção do ácido acético (ROBERTO et al., 1991, 

MARTINEZ et al., 2001). Entre os métodos de adsorção, o mais empregado e estudado é a 

adsorção em carvão ativado (KAMAL et al., 2011; LEE et al., 2011; KLASSON et al., 

2013). Essa técnica de é baixo custo e apresenta uma alta eficiência da remoção de todos 
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os inibidores. Sua efetividade é dependente de fatores como pH, temperatura, tempo de 

contato e concentração de carvão ativado (MUSSATO;ROBERTO, 2001). A adsorção em 

resina de troca iônica também é bastante utilizada e possui maior eficiência na remoção 

dos inibidores do que o carvão ativado (MANCILHA;KARIM, 2003; CANILHA et al., 

2004; VILLAREAL et al., 2006). Porém, é uma técnica considerada muito cara, o que 

diminui a viabilidade de sua utilização (LEE et al., 1999). Uma nova ferramenta utilizada 

para a detoxificação são os processos oxidativos avançados (SILVA, et al., 2013a; SILVA 

et al., 2013b).  Os processos de separação por membranas são técnicas relativamente novas 

empregadas na detoxificação de hidrolisados lignocelulósicos que vêm apresentando 

resultados promissores. Praticamente, no processo detoxificação, são empregados os 

diversos tipos de membranas e modalidades existentes dessa técnica 

(WICKRAMASINGHE;GRZENIA, 2008; GRZENIA et al., 2012;  BRÁS et al., 2014; 

JEONG et al., 2014;  LEE et al., 2014; MALMALI et al., 2014; TRINH et al, 2014). 

As combinações dos diferentes métodos de detoxificação também são bastante 

empregadas. É bastante comum a utilização de mais de uma etapa de detoxificação, uma 

vez que a eficácia de remoção de cada componente pode variar para cada técnica. Ou seja, 

a combinação das técnicas é utilizada para garantir que todos os inibidores presentes no 

hidrolisado lignocelulósico sejam removidos. A Tabela 4 apresenta trabalhos consultados 

na literatura que utilizaram a combinação de técnicas, bem como as técnicas que esses 

trabalhos utilizaram. 

 

Tabela 4 - Trabalhos consultados na literatura que utilizaram combinação de técnicas  
                  no processo de detoxificação do hidrolisado lignocelulósico. 
 

Métodos utilizados Referência 
Biológico + evaporação a vácuo PALMQVIST et al. (1997) 

Carvão ativado + evaporação a vácuo RODRIGUES et al. (2001) 
Carvão ativado + resina VILLAREAL et al. (2006) 

Mudança de pH + evaporação a vácuo + 
resina 

HUANG et al. (2009) 

Evaporação a vácuo + mudança de pH ZHAO;XIA (2010) 
Membrana + mudança de pH SUN;LIU (2012) 

Mudança de pH + Carvão ativado GONÇALVES et al. (2013) 
Membrana + Carvão ativado + Resina TRINH et al. (2014) 
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3 OBJETIVOS 

 Os principais objetivos desse trabalho foram estudar produção de membranas e sua 

utilização na detoxificação do hidrolisado hemicelulósico obtido após o tratamento ácido 

do bagaço de cana. 

  

Como objetivos específicos: 

 Estabelecer um protocolo de extração da celulose do bagaço a fim de se obter um 

material mais puro e minimizar as perdas de celulose durante o processo; 

 

 Caracterizar a celulose obtida química e fisicamente; 

 

 Estudar três diferentes tipos de polímeros na produção das membranas: acetato de 

celulose obtido a partir do bagaço de cana, acetato de celulose comercial e 

poliamida 66; 

 

 Aperfeiçoar as condições de preparação das membranas de acetato de celulose; 

 

 Caracterizar as membranas quanto as suas proprieedades de fluxo e rejeição de 

compostos químicos; 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

O bagaço de cana-de-açúcar utilizado no projeto foi gentilmente fornecido pela Cia 

Açucareira Vale do Rosário – Orlândia – SP. 

O bagaço de cana foi retirado diretamente do balcão de armazenamento do mesmo. 

Após transporte à Escola de Engenharia de Lorena – EEL/USP, ele foi seco ao ar livre até 

redução de sua umidade a valores inferiores a 10%. Por fim, o bagaço seco foi armazenado 

em sacos de plástico de capacidade de 50 L.  

 Abaixo, segue o fluxograma que ilustra a metodologia empregada no 

desenvolvimento do presente trabalho de doutorado.  

 

Figura 18 - Fluxograma das etapas que foram realizadas no desenvolvimento do projeto. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

4.1 Extração e caracterização da celulose de bagaço de cana 

4.1.1 Tratamento ácido 

Em um béquer de polipropileno com capacidade de 4 L, foram colocados o bagaço 

(15 g) e H2SO4 a 10 % (v/v), sob uma consistência de 10% (m/v). Cada reação foi 

realizada em banho térmico, sob agitação mecânica, com rampa de aquecimento e quando 

a temperatura atingiu 100oC começou a contagem do tempo. A fim de se determinar o 
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melhor tempo de reação, esse parâmetro foi variado e foram utilizados os tempos de reação 

de 0, 5, 10, 20, 30, 40, 50 e 60 min. Ao final de cada reação, o material obtido foi filtrado, 

o hidrolisado obtido foi recolhido para determinação de sua composição química e a fração 

sólida restante foi lavada até pH neutro. 

 

4.1.2 Eficiência catalítica 

A eficiência catalítica do tratamento do bagaço de cana com ácido sulfúrico foi 

calculada utilizando-se a equação 7 (adaptado de RODRÍGUEZ-CHONG et al., 2004 por 

LAOPAIBOON et al., 2010) 

                                             E = ƩS/(1+ƩI)                                                                        (7)  
  

Onde: E = eficiência catalítica 

                       ƩS = soma da concentração dos açúcares (g/L) 

                       ƩI = soma da concentração dos inibidores (g/L) 

 Como inibidores foram considerados o furfural, o hidroximetilfurfural, o ácido 

acético e os compostos fenólicos. 

 

4.1.3 Deslignificação alcalina 

Em um béquer de polipropileno com capacidade de 4 L, foram colocados o bagaço 

pré-tratado com ácido (15 g)  na melhor condição estabelecida e NaOH a 5 % (m/v), sob 

uma consistência de 10% (m/v). Cada reação foi realizada em banho térmico, sob agitação 

mecânica, com rampa de aquecimento e quando a temperatura atingiu 100oC começou a 

contagem do tempo. A fim de se determinar o melhor tempo reação, esse parâmetro foi 

variado e foram utilizados os tempos de reação de 0, 5, 10, 20, 30, 40, 50 e 60 min. Ao 

final de cada reação, o material obtido foi filtrado e lavado até pH neutro. 

 

4.1.4 Quelação 

Foram adicionados a um béquer de polipropileno com capacidade de 2 L, o material 

pré-tratado com ácido e deslignificado, EDTA (0,5% m/m em relação à massa do material) 

e água para se alcançar uma consistência do meio reacional de 10% (m/v). A mistura foi 

colocada em um banho termostatizado a 100°C por 1 h. Ao término da reação, o material 

obtido foi filtrado e lavado até pH neutro. 
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4.1.5 Branqueamento químico das polpas deslignificadas 

Para a escolha dos melhores parâmetros do estágio de branqueamento foram 

realizados 8 ensaios, nos quais foram variados 3 parâmetros: tempo de reação (45 e 60 

min), concentração de peróxido de hidrogênio (5 e 10% v/v) e consistência do meio 

reacional (5 e 10% m/v). Todos os ensaios foram realizados utilizando 15 g do material 

tratado nas melhores condições já estabelecidas do tratamento com H2SO4 seguido do 

tratamento com NaOH e pelo processo de quelação. Na preparação das soluções de H2O2, 

foi utilizada uma solução original de H2O2 30 volumes. O material e o peróxido foram 

colocados em bolsas de polipropileno, o meio reacional foi acertado para faixa de pH entre 

11-12 com NaOH concentrado e a bolsa de polipropileno foi imersa em banho 

termostatizado a 70oC.  Após o final das reações, o material foi filtrado e lavado até pH 

neutro. Como variáveis de resposta, foram utilizados os valores de número kappa 

(quantidade de lignina residual) e viscosidade (tamanho da cadeia polimérica da celulose). 

A Tabela 5 apresenta as condições de realização dos ensaios. 

 

Tabela 5 – Condições de realização dos ensaios para determinação dos melhores  
                  parâmetros da etapa de branqueamento químico das polpas deslignificadas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Após a otimização do processo de extração da celulose, o material obtido nas 

melhores condições estabelecidas foi caracterizado quanto a sua composição química, por 

espectroscopia de infravermelho, pro difratometria de raio-X e por calorimetria  

exploratória diferencial e análise termogravimétrica, para determinas suas propriedades 

térmicas. 

 

4.1.6 Ajuste multivariável 

 Os resultados dos ensaios de branqueamento foram validados realizando-se um 

ajuste multivariável segundo o modelo polinomial: 

Ensaio Tempo (min) [H2O2] (%v/v) 
Consistência 

(m/v) 
1 45 5 5 
2 60 5 5 
3 45 10 5 
4 60 10 5 
5 45 5 10 
6 60 5 10 
7 45 10 10 
8 60 10 10 
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                               Y = a0 + a1x1 + a2x2 + ......  + amxm                                                   (8)                                                                                                                      

Os parâmetros do modelo foram determinados utilizando o método dos mínimos 

quadrados. 

                  

4.1.7 Número kappa 

O número kappa (medida de lignina residual na polpa) foi determinado pela oxidação 

por permanganato de potássio e titulação com tiossulfato de sódio, seguindo metodologia 

padrão (TAPPI, 1982a). 

 

4.1.8 Viscosidade 

A viscosidade (medida do tamanho da cadeia da celulose na polpa) foi determinada 

pela dissolução da polpa em etilenodiaminacúprica seguindo metodologia padrão (TAPPI, 

1982b). 

 

4.1.9 Caracterização química 

A caracterização química das amostras obtidas em todas as etapas de obtenção de 

celulose foi realizada empregando-se a metodologia analítica para bagaço de cana validada 

por Gouveia et al. (2009). Amostras de 2 g (massa seca) de material lignocelulósico moído 

a 20 mesh (<0,84 mm) foram pesadas com precisão de 0,1 mg e transferidas para um 

béquer de 100 mL para serem tratadas com 10 mL de H2SO4 72%, sob vigorosa agitação, 

em um banho termostatizado a 45,0 ± 0,5°C por 7 min. A reação foi interrompida com a 

adição de 50 mL de água destilada, sendo a amostra transferida quantitativamente para um 

frasco erlenmeyer de 500 mL, elevando-se o volume de água a 275 mL. Para uma hidrólise 

completa dos oligômeros restantes, o erlenmeyer foi fechado com papel alumínio e 

autoclavado por 30 min a uma pressão de 1,05 bar, a 121°C. Após a descompressão da 

autoclave, o erlenmeyer foi retirado, resfriado à temperatura ambiente, sendo a mistura 

reacional filtrada e transferida para um balão volumétrico de 500 mL que foi completado 

com a água de lavagem do material retido no filtro. A fração sólida foi analisada para 

determinação do teor de lignina insolúvel e cinzas, enquanto que a fração líquida foi 

analisada para determinação do teor de carboidratos, ácidos orgânicos, lignina solúvel, 

furfural e hidroximetilfurfural. 
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4.1.10 Determinação de carboidratos e ácidos orgânicos  

  Os hidrolisados e soluções obtidos nos itens 4.1.9, 4.3.8, 4.3.9 e 4.4 foram 

analisados por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), empregando-se uma 

coluna Aminex HPX-87H (300 x 7,8 mm, Bio-Rad Laboratories Ltd) em um cromatógrafo 

Shimadzu LC-10AD, utilizando como fase móvel H2SO4 0,005 mol/L com fluxo de 0,6 

ml/min, a 45 °C. 

Os compostos foram monitorados com um detector de índice de refração Shimadzu 

RID-6 A, sendo os compostos fenólicos presentes nas amostras removidos por cartuchos 

de extração sólida Sep-Pak C18 (Waters). 

Os cromatogramas das amostras foram comparados com os padrões dos açúcares e 

ácidos orgânicos a serem analisados, sendo a quantificação feita por curvas de calibração 

de cada composto. 

 

4.1.11 Determinação de furfural e hidroximetilfurfural 

 Furfural e hidroximetilfurfural foram determinados por cromatografia líquida de 

alta eficiência (CLAE), em uma coluna LiChrospher 100 RP-18 (5 µm) de 125 x 4 mm 

(Hewlett-Packard), utilizando-se acetonitrila/água 1:8 (v/v) com 1% de ácido acético como 

fase móvel, a uma vazão de 0,8 mL/min, a temperatura de 25 °C.  

 Os hidrolisados esoluções obtidos nas etapas 4.1.9, 4.3.9 e 4.4 foram filtrados em 

membrana de diâmetro de poro de 0,47 µm (Milipore), para total remoção de partículas 

sólidas das amostras, e injetados com uma válvula Rheodyne equipada com alça de injeção 

de 20 µl. Os compostos foram detectados em 276 nm por um detector UV-visível 

Shimadzu SPD-10. As concentrações de furfural e hidroximetilfurfural foram determinadas 

a partir das curvas de calibração obtidas com os compostos puros. 

 

4.1.12 Determinação de lignina solúvel e fenólicos totais 

 A quantidade de lignina solúvel e fenólicos totais foi determinada pela medida de 

absorbância a 280 nm em um espectrofotômetro UV-visível Perkin Elmer modelo Lambda 

25. Uma alíquota de 5 mL do hidrolisado ou soluções obtidas nos itens 4.1.9 e 4.4 foi 

transferida para um balão volumétrico de 100 mL, juntamente com 50 mL de água 

destilada e 2 mL de NaOH 6,5 N (pH final próximo a 12). 

Após agitação, o volume foi completado com água destilada e essa mistura 

resultante foi analisada no espectrofotômetro. A equação abaixo foi utilizada para 

determinar a concentração de lignina solúvel no hidrolisado: 
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Onde: Clig: Concentração de lignina solúvel no hidrolisado (g/L); 

           A280nm: Absorbância do hidrolisado em 280 nm; 

           εHMF: Absortividade do hidroximetilfurfural (114 L/g); 

           εFurfural: Absortividade do furfural (146,85 L/g); 

           CHMF: Concentração de hidroximetilfurfural no hidrolisado (g/L); 

           CFurfural: Concentração de furfural no hidrolisado (g/L). 

           A: absortividade da lignina de bagaço 19,98 (L/g) 

 

4.1.13 Determinação de lignina insolúvel em meio ácido 

O material insolúvel retido no papel de filtro proveniente da etapa de hidrólise 

ácida para caracterização química (item 4.1.9) foi lavado com aproximadamente 1,5 L de 

água destilada, para remoção de ácido residual (até pH próximo de 7), e seco em estufa à 

temperatura de 105 °C até massa constante. A porcentagem de lignina insolúvel em meio 

ácido foi calculada em relação à massa de material lignocelulósico seco descontando-se a 

massa de cinzas presente na lignina. 

 

 4.1.14 Determinação do teor de cinzas da lignina 

 Os materiais resultantes da etapa de determinação de lignina insolúvel foram 

colocados em cadinho de porcelana previamente calcinado e tarado. Posteriormente, estes 

materiais foram inicialmente pré-calcinados à temperatura de 400°C, por aproximadamente 

1 h, com os cadinhos tampados, e em seguida, a tampa foi removida e o material foi 

calcinado por 2 h a 800°C. Após a calcinação, o cadinho foi resfriado em dessecador e a 

massa de cinzas determinada. 

 A massa obtida foi utilizada para subtrair do teor de lignina descrito no item 4.1.13 

e então se obter a massa real de lignina insolúvel. 

  

Para a determinação da porcentagem de celulose foram somadas as porcentagens 

encontadas para a celobiose, glicose e hidroximetilfurfural. No caso da porcentagem de 

hemicelulose, foram somadas as porcentagens encontradas para a xilose, arabinose, ácido 

acético e furfural. E para a porcentagem de lignina, foram somadas as pocentagens de 

lignina insolúvel e lignina solúvel.  
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4.1.15 Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) 

Amostras dos materiais lignocelulósicos foram previamente secas em estufa a 60°C, 

juntamente com KBr, sendo posteriormente resfriadas por 30 min em dessecador com P2O5 

sob vácuo. Pastilhas de KBr foram preparadas contendo 250 mg de KBr e 1,5 mg de 

amostra, e compactadas a uma pressão de 10 kgf/cm2 sob vácuo. 

 O mesmo foi feito para a referência, contendo apenas KBr. Em seguida, foram 

medidos os espectros na região de 4000 a 400 cm-1 em um espectrofotômetro Spectrum 

One Perkin Elmer. Foi feita a normalização dos espectros a fim de se comparar as 

amostras, pré-tratada e deslignificada com a amostra “in natura”, para cada material 

lignocelulósico. 

 

4.1.16 Difratometria de Raio-X 

Com o propósito de se avaliar a mudança de cristalinidade, amostras de bagaço in 

natura e de celulose de bagaço foram preparadas para a análise de difratometria de raios X, 

utilizando um difratômetro de raios X de marca Shimadzu, modelo XRD – 6000, com um 

tubo de cobre gerador de raios X com filamento de tungstênio ( = 1,5418 Å) e 

monocromador de grafite no intervalo angular de 5° a 80° (ângulo de Bragg - 2θ), passo 

angular de 0,05° e tempo de contagem de 1s (equipamento disponível no Departamento de 

Engenharia de Materiais da Escola de Engenharia de Lorena (EEL/USP). 

O índice de cristalinidade dos materiais lignocelulósicos foi calculado pela Equação 

10 (CAO e TAN, 2002; THYGESEN et al., 2005) 
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Onde: Ic: Índice de cristalinidade (%); 

                      I002:Intensidade do pico no plano cristalino 002 (2θ = 22,6°); 

                      Iam: Intensidade do pico na fase amorfa (2θ = 19,0°) 

 

4.1.17 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) e Análise Termogravimétrica 

(TGA) 

As amostras foram analisadas na Universidade Nacional de Brasília (UNB), em um 

analisador térmico simultâneo TGA/DSC da TA-Instruments, modelo SDT Q600, com 
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uma razão de aquecimento de 10ºC/min, com fluxo de nitrogênio de 100 mL/min no 

intervalo de temperatura entre 30 a 650ºC utilizando aproximadamente 10 a 20 mg de cada 

amostra em cadinho de platina. A partir das curvas de TGA obtidas, a estabilidade térmica, 

degradação e eventos térmicos associados à decomposição das amostras foram 

determinados. Através das curvas de DSC podem-se determinar os picos de temperaturas 

de evaporação, fusão e entalpias do processo. 

 

4.2 Obtenção e caracterização do acetato de celulose 

4.2.1 Obtenção do acetato de celulose 

 Uma amostra de 10 g de celulose branqueada foi adicionada a 24,0 mL de ácido 

acético (PA) e a mistura foi colocada em banho-maria a 37,8 + 2,0°C por 1 h. Em seguida, 

40,0 mL de ácido acético (PA) e 0,08 mL de ácido sulfúrico (PA) com agitação constante 

por 45 min. Após esse tempo, o banho foi resfriado para 18,3 + 2,0°C e foram adicionados 

27,0 mL de anidrido acético (PA). Depois de mais um resfriamento para 15,6 + 2,0°C 

foram adicionados 0,6 mL de ácido sulfúrico (PA) e 1,2 mL de anidrido acético (PA). Em 

seguida a temperatura foi elevada a 32-35oC e a mistura foi agitada por 1,5 h. Então, pouco 

a pouco, uma solução preparada com 10,0 mL de água e 20,0 mL de ácido acético (PA), 

foi adicionada por 1 h, mantendo-se agitação constante e a temperatura em 37,8 + 2,0°C. 

Ao final desse tempo, o produto obtido foi lavado exaustivamente com água destilada até 

pH neutro e o odor de ácido acético ter desaparecido. O acetato de celulose foi 

caracterizado quanto ao seu grau de substituição e por espectrometria de infravermelho 

(item 4.1.15). 

 

4.2.2 Determinação do grau de substituição do acetato de celulose (TAC) 

 Foram adicionados 5,0 mL de NaOH 0,25 M e 5,0 mL de etanol a 0,1 g de TAC e a 

mistura repousou por 24 h. Em seguida, se agregou à mistura 10,0 mL de HCl 0,25 M e o 

meio reacional permaneceu em repouso por mais 30 min. Após esse tempo, se titulou a 

mistura obtida com NaOH 0,25 M padronizado, utilizando-se como indicador 

fenolftaleína. O procedimento foi realizado em triplicata. 

Para o cálculo do grau de substituição, se utilizaou a Equação 11: 

 

                            %GA = [(Vbi + Vbt)*b – (Va*a)]*M*100                                  (11)                       
                                                       mac 
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Onde:   %GA: porcentagem de grupos acetila 

 Vbi: volume de NaOH adicionado antes da titulação em L 

 Vbt: volume de NaOH utilizado na titulação em L 

              b: molaridade do NaOH  

 Va: volume de HCl adicionado antes da titulação em L 

  a: molaridade do HCl 

  M: massa molar dos grupos acetila (43 g/mol) 

  mac: massa do triacetato utilizada em g 

 

4.3 Preparação e caracterização das membranas  

Foram utilizados três polímeros na confecção das membranas, a poliamida 66 

(amostra comercial), o acetato de celulose obtido a partir do bagaço de cana e o acetato de 

celulose comercial. A técnica utilizada nos dois casos foi a inversão de fases, a qual está 

demonstrado esquematicamente na Figura 19. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 

 

Figura 19 - Esquema da técnica de inversão de fases (IF). 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 As membranas foram testadas quanto à capacidade de fluxo de água pura, fluxo de 

vapor de água, rejeição de sais, rejeição de açúcares e rejeição de compostos tóxicos. 

Todas foram caracterizadas utilizando microscopia de força atômica. Foi determinada a 

porosidade das membranas de acetato de celulose, tanto de bagaço quanto comercial. As 

membranas de acetato de bagaço foram analisadas quanto as suas propriedades térmicas 

(item 4.1.17), enquanto que as membranas de acetato comercial foram analisadas pela 

técnica de espectroscopia de fotoelétrons excitados por raio-X. 

 

4.3.1 Membranas de acetato de celulose de bagaço  

No caso das membranas de acetato de celulose de bagaço foram estudados alguns 

parâmetros na obtenção das membranas.  Na Tabela 6 encontram-se as condições nas quais 

foram preparadas as membranas. A solução polímero/solvente ficou sob agitação por 3 

horas e então foi degaseada em banho de ultrassom por 10 min para a retirada de bolhas de 

ar. Em seguida, a solução foi espalhada em uma placa de vidro que após o tempo de 

evaporação do solvente foi imersa no banho de coagulação até o desprendimento da 

membrana da placa de vidro.  
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Tabela 6 - Condições de preparo das membranas de acetato de celulose de bagaço de cana            
                 utilizando uma solução com solução polímero/solvente de 6% (m/v). 

Ensaio Membrana Solvente Tempo de 
evaporação 

(min) 

Temperatura 
do banho de 
coagulação 

(°C) 
9 B1 Diclorometano 1,0 5,0 
10 B2 Diclorometano 1,0 20,0 

11 B3 Diclorometano 5,0 5,0 
12 B4 Diclorometano 5,0 20,0 
13 B5 Acetona 1,0 5,0 
14 B6 Acetona 1,0 20,0 
15 B7 Acetona 5,0 5,0 
16 B8 Acetona 5,0 20,0 

 

4.3.2 Membranas de acetato de celulose comercial 

 As membranas de acetato comercial também foram preparadas a partir da variação 

dos parâmetros de obtenção, conforme mostra a Tabela 7.  O acetato de celulose comercial 

utilizado foi da marca Sigma. Assim como para a obtenção das membranas de acetato de 

bagaço, na preparação das membranas de acetato comercial a solução polímero/solvente 

ficou sob agitação por 3 horas e então foi degaseada em banho de ultrassom por 10 min 

para a retirada de bolhas de ar. Em seguida, a solução foi espalhada em uma placa de vidro 

que após o tempo de evaporação do solvente foi imersa no banho de coagulação. A 

membrana obtida foi então, de acordo com o planejamento utilizado, tratada termicamente 

em banho térmico com água destilada a 60°C ou não. 
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Tabela 7 - Condições de preparo das membranas de acetato de celulose comercial  
                 utilizando uma solução com solução polímero/solvente de 6% (m/v). 
 

Ensaio Membrana Solvente Tempo de 
evaporação 

(min) 

Temperatura 
do banho de 
coagulação 

(°C) 

Tratamento 
térmico 
após o 

banho de 
coagulação 

17 1 Diclorometano 1,0 5,0 Sim 
18 2 Diclorometano 1,0 20,0 Sim 

19 3 Diclorometano 5,0 5,0 Sim 

20 4 Diclorometano 5,0 20,0 Sim 

21 5 Acetona 1,0 5,0 Sim 

22 6 Acetona 1,0 20,0 Sim 

23 7 Acetona 5,0 5,0 Sim 

24 8 Acetona 5,0 20,0 Sim 

25 9 Diclorometano 1,0 5,0 Não 
26 10 Diclorometano 1,0 20,0 Não 

27 11 Diclorometano 5,0 5,0 Não 

28 12 Diclorometano 5,0 20,0 Não 

29 13 Acetona 1,0 5,0 Não 

30 14 Acetona 1,0 20,0 Não 

31 15 Acetona 5,0 5,0 Não 

32 16 Acetona 5,0 20,0 Não 

 

 

4.3.3 Membranas de poliamida 

Em relação às membranas de poliamida, elas foram obtidas por metodologia 

desenvolvida por Poletto (2010). A poliamida utilizada foi da marca Sigma. Foi preparada 

uma solução de poliamida 66/ácido fórmico na concentração de 20% (m/v) que 

permaneceu em agitação por 8 horas a 25°C até a obtenção de uma solução homogênea. A 

solução foi espalhada sobre um suporte de vidro e o filme resultante foi exposto à 

evaporação do solvente por 5 minutos em seguida imerso no banho de coagulação por 120 

min a 20°C, com posterior tratamento térmico a 60°C.  

 

4.3.4 Determinação do fluxo de água pura 

 Para a determinação do fluxo de água pura foi utilizado o sistema de filtração 

mostrado na Figura 20. 
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Figura 20 - Esquema utilizado na medição do fluxo de água pura. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
  

Nos testes, foi utilizidada água deionizada. Esse sistema consistia em um módulo 

do tipo “dead-end” (Sterlitech Dead-End cell HP4750) com capacidade de 300 mL, 

acoplado a um cilindro de nitrogênio (mangueira laranja). Os testes foram realizados à 

pressão de 10 a 40 psi para as membranas de acetato de bagaço, de 20 a 500 psi para as 

membranas de acetato comercial e de 15 a 30 psi para a membrana de poliamida. No caso 

das membranas de bagaço, por conta de sua fragilidade, elas foram suportadas por uma 

membrana comercial, para aumentar a resistência dessas membranas. Como suporte, foi 

utilizada uma membrana de polieterssulfona com poros de 0,65 m adquirida da Pall 

Company. Os testes foram realizados no laboratório do Grupo de Membranas da 

Universidade do Arkansas – EUA. 

 O fluxo de água pura ao final dos experimentos foi calculado de acordo com a 

Equação 12: 

                                   Jw = Q/ A.T                                                                    (12)                                                    
                                               

Onde: Jw: fluxo de água (L/h.m2) 

            Q: volume de permeado (L) 

            A: área da membrana (m2)  

            T:tempo de permeação (h). 

 

4.3.5 Fluxo de vapor de água 

A determinação da taxa de permeação do vapor de água, segundo método do copo de 

Payne, foi descrita por Rodrigues Filho et al. (2000) e realizado conforme esquema da 

Figura 21. 
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Figura 21 - Esquema do copo de Payne. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
 

As amostras cortadas em forma de discos com diâmetro igual ao interno do copo de 

Payne. O sistema do copo de Payne foi montado utilizando água destilada no seu interior, 

pesado e colocado no dessecador, contento sílica (SiO2), como agente secante. A variação 

da massa do sistema foi acompanhada, pesando-se o conjunto em intervalos de uma hora. 

Foi construído um gráfico da variação de massa em função do tempo. Através da 

análise de regressão linear foi obtida a equação da reta na forma y = ax + b, onde o valor 

de “a”, o qual representa a variação de massa em função do tempo foi utilizado para 

calcular o fluxo de vapor de água pela equação 13: 

                                        At

m
J

1






                                                              (13)

 

Onde: J: fluxo de vapor de água (mg h−1cm−2) 

          m: variação de massa (mg) 

          t: variação do tempo (h) 

          A: área da membrana (cm2) 

 

4.3.6 Ensaios de rejeição de sal 

 As membranas foram testadas quanto sua capacidade de rejeição de sais 

inorgânicos. Foi utilizado o mesmo aparato utilizado na determinação do fluxo de água 

pura (Figura 20), sob agitação. A pressão empregada nos testes foi a na qual a membrana 

apresentou o melhor fluxo. Foram testadas soluções de NaCl, MgCl2, MgSO4 e Na3PO4 a 

0,1 mol/L. Os testes foram realizados até a obtenção de 10 mL de permeado. Ao final dos 

testes, foi medida a condutividade das soluções do permeado e da alimentação, e com essas 
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medidas, foi determinada a capacidade de rejeição salina de cada membrana testada 

utilizando a Equação 14. Os testes foram realizados no laboratório do Grupo de 

Membranas da Universidade do Arkansas – EUA. 

                         %Rejeição de sal = [1-(Cp/Cf)] * 100                                     (14) 

Onde: Cp: condutividade da solução do permeado 

                      Cf; condutividade da solução da alimentação. 

 

4.3.7 Ensaio de rejeição de açúcares 

As membranas foram testadas quanto sua capacidade de rejeição de açúcares. Foi 

utilizado o mesmo aparato utilizado na determinação do fluxo de água pura (Figura 20), 

sob agitação. A pressão empregada nos testes foi a na qual a membrana apresentou o 

melhor fluxo. Foi testada uma solução contendo glicose e xilose ambas a 0,02 mol/L. Os 

testes foram realizados até a obtenção de 10 mL de permeado. Ao final dos testes, as 

soluções do permeado e da alimentação foram analisadas para determinação da 

concentração dos dois açúcares conforme descrito no item 4.1.10, e com essas medidas, foi 

determinada a capacidade de rejeição de açúcares de cada membrana testada utilizando a 

Equação 15. Os testes foram realizados no laboratório do Grupo de Membranas da 

Universidade do Arkansas – EUA. 

                        

                           %Rejeição de açúcares = [1-(Cp/Cf)] * 100                                    (15) 

Onde: Cp: concentração do açúcar no permeado 

                      Cf: concentração do açúcar na alimentação. 

 

4.3.8 Ensaio de rejeição de compostos tóxicos 

As membranas foram testadas quanto sua capacidade de rejeição de compostos 

tóxicos a processo fermentativos. Foi utilizado o mesmo aparato utilizado na determinação 

do fluxo de água pura (Figura 20), sob agitação. A pressão empregada nos testes foi a na 

qual a membrana apresentou o melhor fluxo. Foi testada uma solução contendo furfural, 

HMF e ácido acético,todos a 0,02 mol/L. Os testes foram realizados até a obtenção de 10 

mL de permeado. Ao final dos testes, as soluções do permeado e da alimentação foram 

analisadas para determinação da concentração do ácido acético conforme descrito no item 

4.1.10 e do furfural e do HMF conforme descrito no item 4.1.11, e com essas medidas, foi 

determinada a capacidade de rejeição de açúcares de cada membrana testada utilizando a 
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Equação 16. Os testes foram realizados no laboratório do Grupo de Membranas da 

Universidade do Arkansas – EUA.             

                    %Rejeição de compostos tóxicos = [1-(Cp/Cf)] * 100                                  (16) 

Onde: Cp = concentração do composto tóxico no permeado 

                      Cf = concentração do composto tóxico na alimentação. 

 

4.3.9 Determinação da porosidade da membrana 

 Para a determinação da porosidade das membranas pequenos quadrados (cerca de 4 

cm2) foram recortados e impregnados com água destilada. Então, foram secos 

superficialmente em papel toalha e pesados. Em seguida, eles foram colocados em pesa-

filtros sem tampa e levados para a estufa a 80°C por 24 h para que secassem totalmente. 

Após o período de estufa, os quadrados de membrana foram pesados novamente. A 

porosidade das membranas foi então calculada utilizando-se a Equação 17 (SCOTT, 1995; 

ZHENG et al., 2006): 

                                     

                               P(%) = [(Q0 − Q1)/ A*h] x 1000                                              (17) 
 Onde: P: porosidade (%) 

                        Q0: massa da membrana úmida (g) 

                        Q1: massa da membrana seca (g) 

                        A: área da membrana (cm2) 

                        h: espessura da membrana (mm) 

 

4.3.10 Microscopia de Força Atômica (AFM) 

 A morfologia da superfície das membranas foi determinada pela análise de AFM. 

Foi utilizado um microscópio de varredura com sonda óptica, modelo Dimension Icon, da 

marca Bucker TM. Pequenos quadrados (aproximadamente 1 cm2) foram recortados a 

partir das membranas, alocados no porta amostra e suas superfícies foram escaneadas 

produzindo imagens de 1 m × 1 m e 0.5 m x 0.5 m. As análises foram realizadas no 

laboratório do Grupo de Membranas da Universidade do Arkansas – EUA 

 

4.3.11 Espectroscopia de Fotoelétrons Excitados por Raio-X (XPS) 

 A composição química, em relação à porcentagem de carbono e oxigênio, da 

superfície de algumas membranas de acetato comercial foi determinada pela análise de 

XPS. Foi utilizado um aparelho do modelo VersaProbe da marca Physical Electronics 
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(PHI). A análise foi realizada por um monocromador de raio–X de varredura que 

proporciona um desempenho analítico micro-espectroscópico. As análises foram realizadas 

no laboratório do Grupo de Nanotecnologia da Universidade do Arkansas – EUA 

 

4.4 Ensaio de detoxificação 

 Os ensaios de detoxificação foram realizados utilizando o mesmo aparato utilizado na 

determinação do fluxo de água pura (Figura 20), sob agitação. A pressão empregada nos testes foi a 

na qual a membrana apresentou o melhor fluxo. O hidrolisado testado foi obtido na etapa de 

tratamento ácido, já sob as condições otimizadas. A Tabela 8 apresenta a composição do 

hidrolisado que foi detoxificado. 

 

Tabela 8 - Composição química do hidrolisado utilizado nos testes de detoxificação. 
 

Componente Concentração (g/L) 
Glicose 1,78 
Xilose 12,31 

Arabinose 1,54 
Furufural 0,76 

Hidroximetilfurfural 0,19 
Ácido Acético 2,81 

Fenólicos Totais 0,77 
 Antes dos ensaios de detoxificação, o hidrolisado foi filtrado para a retirada de partículas 

sólidas que poderiam estar presente. Após a filtração, o pH do hidrolisado foi acertado para 5,0 

com uma solução de NaOH concentrado.  

Ao final dos testes, as soluções do permeado e da alimentação foram analisadas para 

determinação da concentração de ácido acético conforme descrito no item 4.1.10, do furfural e do 

HMF conforme descrito no item 4.1.11, e dos compostos fenólicos conforme descrito no item 

4.1.12. Com essas medidas, foi determinada a capacidade de detoxificação de cada membrana 

testada para da componente inibitório, utilizando a Equação 18:                   

                                      %Detoxificação = [1-(Cf/Cp)] * 100                                         (18) 

Onde: Cf: concentração do componente inibitório na alimentação. 

          Cp: concentração do componente inibitório no permeado 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 9 mostra a composição química do bagaço utilizado no presente trabalho. 

 

Tabela 9 - Composição química do bagaço “in natura” (massa seca). 
 

Os valores encontrados para composição química do bagaço de cana estão 

próximos a valores encontrados na literatura cujas porcentagens ficaram entre 40-48% de 

celulose, 19-30% de hemicelulose e 17-31% de lignina (GUO et al., 2009; MESA et al., 

2011; ROCHA et al., 2011; CHEN et al., 2012; ROCHA et al., 2012).   

 

5.1 Tratamento ácido 

A primeira avaliação feita após cada reação de tratamento com ácido sulfúrico foi o 

rendimento, que é um parâmetro para a classificação dos processos e depende 

fundamentalmente da matéria-prima e das condições empregadas no tratamento. O 

rendimento total foi avaliado como a relação percentual entre a massa de material obtida 

após a etapa de tratamento e a massa inicial utilizada. Industrialmente é mais adequado 

avaliar o rendimento classificado ou depurado, ou seja, o rendimento em material após a 

remoção de rejeitos (material não desfibrado) e impurezas de origem vegetal (areia, pedras 

e metais) (KOGA, 1988). No entanto, no presente trabalho, devido, principalmente, à 

pequena massa utilizada no início de cada processo, foi determinado somente o rendimento 

total dos tratamentos, isto é, levou-se em consideração a quantidade de rejeitos. 

A Tabela 10 apresenta os resultados de rendimento e perda de massa de cada reação 

de tratamento do bagaço de cana com ácido sulfúrico nos diferentes tempos utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material Celulose (%) Lignina (%) Hemicelulose (%) Cinzas (%) 

Bagaço “in 
natura” 

46,42 + 0,35 28,09 + 0,53 23,97 + 0,33 1,52 + 0,78 
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Tabela 10 - Valores de rendimento e perda de massa nos diferentes tempos utilizados no  
                    tratamento ácido do bagaço de cana. 
 

Tempo de 
reação (min) 

Massa inicial (g) Massa final (g) 
Rendimento 

(%) 
Perda de 

massa (%) 
0 15,00 13,35 88,99 11,01 
5 15,00 12,07 80,44 19,56 
10 15,00 11,58 77,23 22,77 
20 15,00 11,30 75,36 24,64 
30 15,00 11,24 74,91 25,09 
40 15,00 10,89 72,62 27,38 
50 15,00 10,55 70,30 29,70 
60 15,00 10,41 69,37 30,63 

Analisando a Tabela 10, verificou-se que houve uma diminuição do rendimento, e, 

portanto, um aumento de perda de massa em função do tempo de reação. Em outras 

palavras, um maior tempo de reação, proporcionou uma maior remoção de componentes. 

No entanto, esta perda de massa pode ser considerada pequena quando comparada com 

outros tratamentos que utilizam outros compostos químicos, como o processo soda que 

utiliza o NaOH ou o processo kraft, cuja perdas de massa pode atingir cerca de 50%. Isto 

indica que o pré-tratamento ácido é mais seletivo do que os outros processos. Em meio 

ácido ocorre, de preferência, a remoção de hemiceluloses. Elas têm menor massa molar e 

estão presentes em menor quantidade do que os outros componentes majoritários dos 

materiais lignocelulósicos, a celulose e a lignina. Isto significa que a sua remoção não afeta 

significativamente o rendimento final, explicando a menor taxa de perda de massa nas 

reações de pré-tratamento ácido. 

O gráfico da Figura 22 deixa claro o fenômeno de perda de massa em função do 

tempo. Ele mostra que a relação entre a perda de massa e tempo de reação não foi linear, 

principalmente por causa da complexidade estrutural apresentada pela bagaço. A maneira 

pela qual os componentes da parede celular estão organizados e as suas estruturas físicas 

não permitem que as suas eliminações sigam um padrão definido, principalmente por conta 

do acesso diferenciado a estes componentes pelo ácido sulfúrico. Por outro lado, 

considerando um mecanismo próximo ao de primeira ordem para a decomposição de 

macromoléculas e plotando-se o ln (perda de massa) em função do tempo, descartando-se o 

valor a t = 0 min, verifica-se um comportamento quase linear, com r2 = 0,93. Isso dá uma 

indicação de que a aproximação de decomposição macromolecular de primeira ordem é 

válida, mas precisaria ser melhor avaliada em outras temperaturas, o que não foi objetivo 

deste trabalho. 



83 

 

Figura 22 - Gráfico da perda de massa em função do tempo de reação para o tratamento do 
bagaço de cana com ácido sulfúrico. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A Tabela 11 apresenta os resultados de caracterização química para determinação 

de componentes dos materiais obtidos nos diferentes tempos de reação do tratamento 

ácido. 

 

Tabela 11 - Composição dos materiais produzidos no tratamento ácido do bagaço de 
                    cana em diferentes tempos de reação. 
 

A caracterização química dos materiais mostra que houve um declínio constante na 

percentagem de hemicelulose e, apenas no último tempo testado (60 min), essa 

percentagem aumentou, indicando que não houve mais perda desse componente. Tal 

comportamento foi diferente para celulose e lignina, cujos valores porcentuais 

apresentaram um perfil crescente até 50 min, havendo um decréscimo com 60 min de 

Tempo de 
reação 
(min) 

Celulose (%) 
Lignina 

Insolúvel (%) 
Lignina 

Solúvel (%) 

 
Hemicelulose (%) 

0 47,44  23,43  7,31  21,20  
5 50,17  23,47  6,38  18,38  
10 51,98  24,58  6,55  15,96  
20 53,88  26,02  5,72  13,93  
30 53,96  26,18  5,59  12,68  
40 54,78  25,90  6,87  10,57  
50 55,06  29,57  5,71  9,18  
60 53,21  28,37  6,07  11,37  
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reação. Com isso, é possível afirmar que após 50 min a estrutura do bagaço já estava bem 

desorganizada, permitindo uma maior ação do ácido sulfúrico sobre a celulose e a lignina. 

A falta de semelhança estrutural entre os três componentes também pode ser considerada 

responsável pela diferença de comportamento apresentada. O mesmo perfil de 

comportamento, diminuição do teor de celulose e aumento no teor de lignina e celulose 

após o tratamento do bagaço com ácido, foi encontrado em trabalhos consultados na 

literura (CHEN et al., 2011; VASCONCELOS et al., 2013). 

 Chen et al. (2011), num estudo do pré-tratamento do bagaço de cana com ácido 

sulfúrico, mostraram que em até 10 minutos de reação não houve uma modificação 

significativa na porcentagem dos componentes, só ocorrendo tal fato em tempos de reação 

mais altos. Esses autores utilizaram 1% (v/v) de ácido sulfúrico. No presente trabalho, a 

concentração utilizada foi 10 vezes maior, o que permitiu que logo nos primeiros minutos 

de reação ocorresse uma mudança efetiva na composição do material tratado.  

As hemiceluloses foram mais facilmente degradadas por ácido sulfúrico, porque 

elas são moléculas amorfas e com estrutura ramificada pouco resistente à hidrólise 

(TAHERZADEH;KARIMI, 2008; ALVIRA et al., 2010). A celulose tem um carácter 

majoritariamente cristalino e por isso a sua estrutura não é tão facilmente quebrada por um 

ácido mineral. A pequena remoção de lignina foi causada pelas reações de condensação 

que ocorrem sob condições ácidas. Essas reações são indesejáveis porque evitam a 

solubilização de lignina em meio ácido. Prova disso foi que o teor de lignina insolúvel 

apresentou perfil crescente e o de lignina solúvel decrescente na maioria dos tempos 

estudados, resultando numa relação lignina solúvel/lignina insolúvel praticamente linear, o 

que significa que a estrutura global da lignina não foi muito modificada durante o 

tratamento com ácido sulfúrico. Isto culminou em uma maior perda da hemicelulose do 

que de celulose e de lignina, como pode ser observado na Figura 23. 

A perda de hemiceluloses atingiu mais de 70% (50 e 60 min), enquanto que para os 

outros dois componentes, a maior perda foi de aproximadamente 20%, também em 

maiores tempos de reação empregados. Considerando o propósito deste trabalho, a perda 

de celulose pode ser considerada satisfatória até o tempo de 50 min, uma vez que com 60 

min houve uma maior perda, que, até então, mantinha-se praticamente constante. Por outro 

lado, não houve alteração no valor de perda de lignina após 40 min de reação, isto é, este é 

o limite de tempo para que ocorra a remoção de lignina. Reações com um maior tempo 

não removeriam lignina. Considerando a lignina como a principal barreira no processo de 
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obtenção de celulose e o consumo de energia do processo, para o estágio de tratamento do 

bagaço de cana com ácido sulfúrico, o tempo de reação de 40 min seria o ideal. 

 

Figura 23 - Gráfico da perda de componentes em função do tempo durante o tratamento do bagaço 
de cana com ácido sulfúrico. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 
 A Tabela 12 mostra a caracterização dos hidrolisados obtidos nos diferentes 

tempos de reação do tratamento ácido, ressaltando-se que os volumes de cada amostra são 

diferentes. A avaliação preliminar foi feita em termos de concentração porque esse é um 

parâmetro importante quando o hidrolisado é avaliado como substrato para uma 

fermentação posterior. 

 

Tabela 12 - Caracterização dos hidrolisados obtidos nos tratamentos do bagaço de cana 
                    com ácido sulfúrico.                         
 

Tempo 
de reação 

(min) 

Volume do 
hidrolisado 

(mL) 

Glicose 
(g/L) 

Xilose 
(g/L) 

Arabinose 
(g/L) 

Ácido 
acético (g/L) 

Furfural 
(g/L) 

Fenólicos 
totais 
(g/L) 

0 100 0,68 1,91 1,96 1,97 0,00 0,32 
5 52 1,51 10,70 3,80 5,74 0,36 1,61 
10 50 1,80 21,73 4,36 7,64 0,45 2,39 
20 36 2,59 41,24 5,25 8,72 0,68 2,81 
30 32 3,10 51,54 5,82 9,17 0,74 3,02 
40 27 4,37 64,31 6,50 9,19 1,06 3,20 
50 24 9,91 81,23 6,89 9,25 2,30 3,35 
60 26 15,10 81,50 7,04 9,31 2,60 3,47 

Os resultados na Tabela 12 confirmam o que foi observado na análise de perda de 

componentes (Figura 23). A concentração de xilose nos hidrolisados foi sempre maior do 
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que a dos outros componentes, mostrando realmente que ocorreu uma maior perda de 

hemicelulose do que de celulose e lignina durante o tratamento com ácido sulfúrico. Tendo 

em conta que o ácido acético, a arabinose e o furfural também são gerados pelo colapso 

das cadeias de hemicelulose, esta diferença é ainda maior.  

Foi observado que a concentração de xilose aumenta de forma relativamente rápida, 

até 50 min. Este período foi interpretado como representando a hidrólise da fração 

hemicelulósica mais susceptível ao ataque do ácido sulfúrico (easy-to-hydrolysis fraction) . 

Então, após esse intervalo de tempo, a hidrólise prosseguiu a uma taxa mais lenta, mas 

ainda mensurável. Esse período foi interpretado como o de hidrólise da fração menos 

susceptível ao ataque ácido da cadeia hemicelulósica (hard-to-hydrolysis fraction) 

(LAVARACK et al., 2002). Este fato confirma que a partir de 50 min de reação a cadeia 

hemicelulósica não é mais afetada de uma maneira eficaz. O mesmo fenômeno pode 

também ser notado nos resultados obtidos para arabinose e ácido acético, cujas 

concentrações também permaneceram quase constantes após esse tempo. A concentração 

de ácido acético, que é gerada para a hidrólise dos grupos acetil das cadieas laterais das 

hemiceluloses, mostrou um aumento rápido no início da hidrólise (até 30 min) e, em 

seguida, diminuiu.  

No caso da glicose, com 50 min de reação, a sua concentração dobrou; com outro 

grande aumento deste valor em 60 min. Esse comportamento permite afirmar com mais 

certeza de que o melhor tempo de reação, visando a uma baixa remoção de celulose 

concomitantemente com a maior remoção possível da hemicelulose, é de 40 min. O mesmo 

fenômeno foi observado por Rocha et al. (2014) no tratamento ácido do bagaço de caju. Os 

autores reportaram um aumento na concentração de glicose e uma diminuição na 

concentração de xilose no hidrolise nos maiores tempos de reação. 

O furfural é um dos produtos da decomposição da arabinose e da xilose. No 

presente trabalho, a formação de furfural foi baixa nos primeiros tempos de reação, não 

sendo possível a quantificação no tempo de 0 min. No entanto, após 30 min, a taxa de 

formação de furfural começou a aumentar mais rapidamente, indicando que a degradação 

de xilose e arabinose é maior em maiores tempos de tratamento com ácido, o que também 

explica o menor crescimento da concentração desses açúcares nos tempos mais elevados de 

reação. Não foi dectedada a presença de hidroximetilfurfural nos limites de concentração 

do método (< 0,001 g/L). Isso mostra que as condições de reação empregadas não foram 

severas o suficiente para levar à degradação da glicose.  
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A concentração de fenólicos tototais, compostos gerados a parttir da degradação da 

lignina, também foi baixa em todos os tempos estudados, confirmando a baixa perda de 

lignina na etapa de tratamento ácido. 

 Nas Tabelas 13 e 14 são mostrados os resultados da caracterização do hidrolisados 

em função da massa dos açúcares gerados e, por consequência, das perdas reais de massa 

de hemicelulose e celulose, uma vez que se considera que a massa perdida esteja 

principalmente solubilizada no hidrolisado.   

Para gerar os resultados em massa, multiplicou-se o volume do hidrolisado (em 

litros) pela concentração de cada açúcar.  Para calcular a perda real de hemicelulose, 

somaram-se as massas de xilose, arabinose, ácido acético e furfural. E para a perda real de 

celulose, considerou-se a massa de glicose. A perda teórica de hemicelulose e de celulose 

foi calculada levando-se em considerção a perda de componente (Figura 23), os valores de 

composição do material (Tabela 11) e massa inicial e final dos tratamentos (Tabela 10).  

 

Tabela 13 - Análise da perda de massa de hemicelulose em função das massas dos 
                   açúcares solubilizados nos hidrolisados. 
 

Tempo 
de 

reação 
(min) 

Xilose 
(g) 

Arabinose(g) 
Ácido 
acético 

(g) 

Furfural 
(g) 

Perda real de 
hemicelulose 

(g) 

Perda teórica 
de 

hemicelulose 
(g) 

0 0,19 0,20 0,20 0,00 0,58 0,77 
5 0,56 0,20 0,30 0,02 1,07 1,38 
10 1,09 0,22 0,38 0,02 1,71 1,75 
20 1,49 0,19 0,31 0,02 2,01 2,03 
30 1,65 0,19 0,29 0,02 2,15 2,17 
40 1,74 0,18 0,25 0,03 2,19 2,24 
50 1,95 0,16 0,22 0,06 2,39 2,41 
60 2,12 0,18 0,24 0,07 2,61 2,63 
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Tabela 14 - Análise da perda de massa de celulose em função das massas dos açúcares  
                   solubilizados nos hidrolisados. 
 

Tempo de 
reação 
(min) 

Glicose(g) 
Perda real de 
celulose (g) 

Perda teórica de 
celulose (g) 

0 0,07 0,63 1,65 
5 0,08 0,91 2,93 
10 0,09 0,94 3,42 
20 0,09 0,89 3,70 
30 0,10 1,09 3,78 
40 0,12 1,10 4,11 
50 0,24 1,16 4,45 
60 0,39 1,42 4,59 

 
Os resultados da Tabela 13 mostram que a partir de 10 min, a perda real  de 

hemicelulose foi praticamente a mesma que a perda teórica, indicando que praticamente 

toda hemicelulose degradada estava contida no hidrolisado. As únicas exceções, foram 

para os tempos de 0 e 5 minutos, cuja relação perda real/perda teórica foi de 76,27% e 

77,88% respectivamente. No caso da celulose (Tabela 14), essa relação apresentou valores 

muito baixos, alcançando no máximo 30%. Uma das hipóteses para tal fenômeno é que na 

degradação da celulose ocorreu a formação de oligômeros, e não de monômeros (glicose) 

ou dímeros (celobiose). A coluna utilizada na cromatografia de alta eficiência para 

caracterizar os hidrolisados não permite a separação desses oligômeros, os quais não 

puderam ser quantificados. Uma comprovação dessa hipótese é fazer uma pós-hidrólise 

mais drástica dos hidrolisados e avaliar se houve aumento da quantidade de monômeros.  

Com os resultados obtidos nas Tabelas 13 e 14 foi possível dimensionar a 

representatividade da perda de hemicelulose e de celulose na perda total de massa. Esses 

resultados são mostrados na tabela 15.  
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Tabela 15 - Representatividade da perda de hemicelulose e de celulose na perda de massa   
                   total. 
 

Tempo 
de 

reação 
(min) 

Perda 
de 

massa 
total 
(g) 

Perda real de 
hemicelulose 

(g) 

Perda de 
hemicelulose/Perda 

total (%) 

Perda 
real de 

celulose 
(g) 

Perda de 
celulose/Perda 

total (%) 

0 1,65 0,58 35,35 0,63 38,18 
5 2,93 1,07 36,51 0,91 31,05 
10 3,42 1,71 50,03 0,94 27,49 
20 3,70 2,01 54,43 0,89 24,01 
30 3,76 2,15 57,21 1,09 28,99 
40 4,11 2,19 53,29 1,10 26,76 
50 4,45 2,39 53,66 1,16 26,07 
60 4,59 2,61 56,85 1,42 30,93 
Mesmo sem realizar as mesmas análises para a lignina, com os resultados da Tabela 

15 foi possível confirmar a análise preliminar de perda de componentes. A hemicelulose é 

o componente que mais foi degradado durante o tratamento do bagaço de cana com ácido 

sulfúrico.  

A Tabela 16 mostra os resultados de eficiência catalítica dos diferentes tempos de 

tratamento ácido do bagaço de cana.  

 

Tabela 16 - Eficiência catalítica do tratamento ácido do bagaço de cana. 
 

Tempo de 
reação (min) 

Soma da 
concentração de 
açúcares (g/L) 

Soma da 
concentração de 
inibidores(g/L) 

Eficiência catalítica 
(E) 

0 4,55 2,29 1,38 
5 16,01 7,71 1,83 
10 27,89 10,48 2,42 
20 49,08 12,21 3,71 
30 60,46 12,93 4,34 
40 75,18 13,45 5,20 
50 98,03 14,90 6,17 
60 103,64 15,38 6,33 

Todos os valores de eficiência catalítica foram maiores do que 1,0. Isso confirma 

que em todos os casos os hidrolisados apresentavam uma maior concentração de açúcares 

do que de inibidores. Quanto maior for o valor de E, mais bem sucedida é a hidrólise do 

material em meio ácido, pois há uma maior geração de açúcares. O valor de E apresentou 

perfil crescente em função do tempo de reação, como pode ser observado no gráfico da 

Figura 24., indicando que a liberação de açúcares é influenciada pelo tempo de reação. A 

correlação obtida foi linear (E = 0,0869 t + 1,5881, r2 = 0,9788). Lapaiboon et al. (2010) 
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também utilizou esse parâmetro para analisar a hidrólise do bagaço de cana com ácido 

sulfúrico e alcançou como melhor resultado o valor de 15,33, utilizando uma concentração 

de ácido de 0,5% (v/v), bem menor do que o presente trabalho,  mostrando que uma maior 

concenetração de ácido leva a uma maior formação de inibidores. Banerji et al. (2013) 

mostraram que a eficiência catalítica do tratamento ácido também é função da temperatura 

e da severidade do processo. Segundo os autores, maiores valores de eficiêcnia catalítica 

são alcançados quando a temperatura utilizada for menor do que 122 °C e a severidade 

maior do que 1,5.  É válido ressaltar que o valor da eficiência não pode ser relacionado 

com o grau de toxicidade do hidrolisado; ele é somente uma medida de quanto açúcar foi 

liberado. Mesmo hidrolisados com altos valores de eficiência vão precisar passar por uma 

etapa de detoxificação por conta da concentração de inibidores.  

 

Figura 24 - Gráfico da eficiência catalítica em função do tempo para o tratamento ácido do 
bagaço de cana. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

5.2 Extração alcalina 

A Tabela 17 apresenta os resultados de rendimento e perda de massa de cada reação 

nos diferentes tempos utilizados na extração alcalina do material tratado previamente na 

melhor condição com H2SO4. 
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Tabela 17 - Rendimento e perda de massa nos diferentes tempos de extração alcalina do 
                   bagaço pré-tratado com ácido sulfúrico. 
 

Tempo de 
reação (min) 

Massa inicial (g) Massa final (g) 
Rendimento 

(%) 
Perda de 

massa (%) 
0 15,00 12,18 81,18 18,82 
5 15,00 11,36 75,71 24,29 
10 15,00 10,57 70,47 29,53 
20 15,00 10,11 67,43 32,57 
30 15,00 9,54 63,63 36,37 
40 15,00 9,52 63,49 36,51 
50 15,00 9,45 62,97 37,03 
60 15,00 9,40 62,63 37,37 

No tratamento com NaOH, o rendimento apresentou um perfil decrescente, ou seja, 

quanto maior o tempo de reação, maior a perda de massa. Na comparação com o 

tratamento ácido, o perfil obtido seguiu mesma tendência, mas a intensidade da perda no 

tratamento alcalino foi maior. Apesar disso, os resultados obtidos para o rendimento nos 

diferentes tempos da extração alcalina ficaram acima dos resultados encontrados na 

literatura. Khuong et al. (2014) reportaram como 49,00% o rendimento do pré-tratamento 

do bagaço de cana com 5% (m/v) de NaOH por 60 min. Esse valor menor está relacionado 

com o fato de extração alcalina ter sido realizada após o tratamento com ácido. O 

tratamento com NaOH também causa significativa remoção de hemiceluloses quando é 

utilizado como etapa única de pré-tratamento (GAO et al., 2013; KHUONG et al., 2014; ),  

mas quando é antecedido por uma etapa de tratamento ácido,  sua ação fica concentrada 

majoritariamente apenas na remoção da lignina, deixando a perda de massa restrita 

basicamente à perda de lignina. E como o percentual de lignina na amostra após o 

tratamento ácido era de 32,77%, eram esperados perdas de massa na etapa de extração 

alcalina em torno desse valor.  

A Figura 25 apresenta o gráfico do perfil de perda de massa em função do tempo na 

extração alcalina. 
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Figura 25 - Gráfico da perda de massa em função do tempo na etapa de extração alcalina. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
 

Assim como para o tratamento ácido, na extração alcalina o perfil de perda de 

massa em função do tempo não mostrou uma tendência linear. Observando o gráfico da 

Figura 25 foi possível verificar que até os primeiros 30 minutos de reação ocorreu um 

aumento gradativo de perda de massa e que a partir desse tempo, esse valor não se alterou 

significantemente. Maryana et al. (2014) realizaram um estudo do pré-tratamento alcalino 

do bagaço de cana e, ao contrário do presente trabalho, obtiveram baixa remoção de 

componentes nos menores tempos de reação.  Segundo os autores, isso ocorreu porque a 

ligação química entre a lignina e a celulose ainda era muito forte. A remoção de 

componentes só foi efetiva a partir de 30 minutos. O trabalho citado utilizou o tratamento 

com NaOH como única etapa de pré-tratamento. Isso mostra a contribuição do tratamento 

ácido realizado previamente à extração alcalina no presente trabalho. A reação com ácido 

sulfúrico propiciou um enfraquecimento nas ligações entre a celulose e a lignina residuais, 

permitindo com que elas fosse rompidas mais facilmente no tratamento com NaOH, não 

necessitando grandes tempos para que a lignina começasse a ser removida.    

A Tabela 18 apresenta os valores de composição química dos materiais obtidos nos 

diferentes tempos utilizados na reação de extração alcalina.  
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Tabela 18 - Composição dos materiais produzidos no tratamento do ácido do bagaço de 
                   cana em diferentes tempos de reação. 
 

 

Os resultados da Tabela 18 mostram que houve uma constante diminuição no teor de 

lignina ao longo do tempo, confirmando que esse componente foi o de remoção majoritária 

no tratamento com hidróxido de sódio. Em meio alcalino a lignina sofre um processo 

intenso de dissolução. O NaOH pode também atacar a lignina rompendo essa 

macromolécula em unidades de baixa massa molar que são solúveis no licor. Foi possível 

obervar também que o teor de lignina solúvel sempre foi maior do que o de lignina 

insolúvel, assinalando que ao mesmo tempo em que removeu a lignina, o tratamento 

alcalino modificou a estrutura da lignina residual. O fato da porcentagem de lignina solúvel 

permanecer praticamente constante ao longo do tempo e o teor de lignina solúvel sempre 

diminuir indica que essa modificação foi bastante efetiva. Praticamente toda a lignina 

residual foi modificada estruturalmente.  

O teor de hemicelulose não sofreu grandes alterações no seu valor, mas apresentou 

perfil decrescente ao longo do tempo. A extração de hemiceluloses em condições alcalinas 

envolve a hidrólise alcalina das ligações éster e éter que constituem o complexo lignina-

hemicelulose, promovendo sua liberação no meio (EBRINGEROVÁ;HEINZE, 2000). Já a 

celulose praticamente não foi afetada, ocorrendo uma pequena diminuição de sua 

concentração somente após 50 min. Como as condições, principalmente de temperatura, 

não foram muito severas, a celulose foi mais preservada, pois sob condições agressivas em 

meio alcalino, a celulose é muito degradada, diminuindo o rendimento do processo. 

O perfil de perda da concentração de cada componente na etapa de tratamento com 

NaOH está ilustrado no gráfico da figura 26. 

 

Tempo 
de 

reação 
(min) 

Celulose (%) 
Lignina 

Insolúvel 
(%) 

Lignina 
Solúvel 

(%) 

 
Hemicelulose 

(%) 

0 73,58 7,66  8,20  8,85 
5 75,78 5,90  8,09  9,08 
10 75,85 5,11  7,78  9,15 
20 76,30 5,29  7,60  8,76 
30 78,47 3,91  7,54  7,91 
40 79,40 3,67  7,37  8,05 
50 78,93 3,15  7,63  8,03 
60 79,25 1,93  8,42  7,74 
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Figura 26 - Gráfico com perfis de perda dos componentes em função do tempo no 
tratamento do bagaço de cana com NaOH. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
 

Analisando os dados do gráfico da Figura 26, foi possível confirmar que a lignina 

foi o componente que apresentou a maior perda, alcançando cerca de 80% de remoção, 

seguido da hemicelulose, que chegou a uma remoção de 50%. A perda de celulose foi 

muito baixa, atingindo menos de 10%, mostrando que as condições utilizadas foram 

favoráveis a sua preservação. Os dados de perda de componentes na etapa de extração 

alcalina para o presente trabalho foram similares aos encontrados na literatura. Gao et al., 

(2013) e Khuong et al., (2014) também obtiveram uma grande perda de lignina e de 

hemicelulose combinada com uma pequena perda de celulose. 

 Com os dados obtidos, foi escolhido o tempo de 60 min, pois foi o tempo de maior 

remoção de lignina, não havendo perdas significativas de celulose. 

 

5.3 Branqueamento químico 

A Tabela 19 apresenta os resultados de número kappa e viscosidade alcançados pelos 

materiais obtidos nos ensaios de branqueamento químico que foram previamente tratados 

com ácido sulfúrico, hidróxido de sódio e passaram pelo processo de quelação. 
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Tabela 19 – Número kappa e viscosidade dos materiais obtidos nos ensaios de  
                    branqueamento químico. 
 
 

 

 

 

 

 

Os resultados da análise multivariável para calibração do método encontram-se na 

Tabela 20. 

 
Tabela 20 - Resultados da análise multivariável realizada na etapa de branqueamento 
                   químico. 
 

Variável 
resposta 

Modelo matemático r2 

Número 
kappa 

Y = 24,47 – 0,24x1 + 0,02x2 + 1,24x3 0,84 

Viscosidade Y = 6,86 – 0,03x1 + 0,08x2 + 1,0,003x3 0,05 
(x1 = tempo (min); x2 = concentração de H202 (v/v); x3 = consistência (m/v)) 

Os coeficientes de correlação encontrados nos dois casos mostram que os modelos 

matemáticos obtidos não foram capazes de descrever os dados com validade estatística 

satisfatória. Vale ressaltar que as duas técnicas utilizadas para a obtenção dos valores das 

variáveis respostas são imprecisas. São técnicas adaptadas da análise de polpas oriundas da 

madeira empregadas para estimar parâmetros de materiais obtidos a partir de uma 

gramínea (cana-de-açúcar). Essa imprecisão pode ter levado aos baixos valores de 

correlação encontrados. 

Mesmo assim, no caso do número kappa, esse valor pode ser considerado 

satisfatório, pois numa comparação entre os valores obtidos experimentalmente e os 

valores obtidos pelo modelo, a diferença não é tão significativa, como mostra o gráfico da 

Figura 27. Já no caso da viscosidade, essa diferença é bem representativa, como mostra o 

gráfico da figura 28. 

 

 

 

Ensaio 
Número 
kappa  

Viscosidade 
(mPa.s) 

Seletividade 
(viscosidade/kappa) 

1 17,00 6,26 0,37 
2 18,11 3,41 0,19 
3 20,55 3,59 0,17 
4 16,46 5,93 0,36 
5 26,67 4,10 0,15 
6 22,50 6,28 0,28 
7 27,61 6,09 0,22 
8 20,12 2,77 0,14 
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Figura 27 - Gráfico da comparação entre os valores de número kappa encontrados 
experimentalmente e encontrados pelo modelo ajustado. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Figura 28 - Gráfico da comparação entre os valores de viscosidade encontrados 
experimentalmente e encontrados pelo modelo ajustado. 

 
Fonte:Arquivo pessoal. 
 

Outro fato que pode ser considerado, é que no caso da viscosidade o modelo que rege 

o fenômeno pode ser diferente do utilizado para validar o método. A análise estatística 

realizada utilizou uma análise multivariável polinomial de ordem 1, porque o estudo 

realizado contava com apenas dois níveis dos parâmetros e um grau de liberdade baixo (4). 

Para realizar outro tipo de ajuste seria necessário varáveis com mais níveis ou mesmo a 

realização de experimentos em duplicatas. Ou seja, o modelo de ajuste não é linear. 
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Levando em consideração o que as medidas de número kappa e de viscosidade 

fornecem, seria escolhido o ensaio que apresentasse a maior viscosidade, por não possuir 

uma cadeia celulósica muito degradada, conjuntamente com o menor número kappa 

possível, ou seja, um menor teor de lignina residual. Observando os resultados da Tabela 

19, poderiam ser escolhidos os ensaios 1, 4, 6 e 7,. Apesar de apresentar um dos maiores 

valores de viscosidade, o ensaio 7 foi descartado por possuir um número kappa maior do 

que os dos outros ensaios que poderiam ser escolhidos. Os valores das variáveis de 

resposta dos ensaios restantes (1, 4 e 6) são muito parecidos entre si e se encaixam no 

perfil esperado, então, para a escolha das melhores condições, foi realizada a 

caracterização química dos materiais obtidos nos 3 ensaios, cujos resultados são mostrados 

na Tabela 21. 

 

Tabela 21 - Caracterização química dos materiais obtidos nos melhores ensaios de 
                   branqueamento. 
 

 

 

 

 

 

Os três materiais possuíam uma composição química muito semelhante. Contudo o 

material do ensaio 1 apresentou a maior porcentagem de celulose e a menor de lignina. 

Concomitantemente, o ensaio 1 foi realizado nas condições menos severas (Tabela 5), o 

que permite uma economia de tempo, energia e reagentes.  Dussan et al. (2014) também 

encontraram 5,0% como o melhor valor de concentração de H2O2 no estudo que realizaram 

para encontrar as melhores condições para o tratamento do bagaço de cana empregando 

peróxido de hidrogênio. Foi reportado que nessa concentração ocorreu a maior remoção de 

lignina.  Su et al. (2014) mostraram em seu estudo que no fracionamento da biomassa 

utilizando peróxido de hidrogênio a lignina foi removida rapidamente nos primeiros 30 

min e que, a partir desse período de tempo, a remoção de lignina já não foi significativa, 

assinalando que tempos elevados para esse tratamento não são efetivos quanto à remoção 

de lignina.   

Com esses dados, optou-se por escolher o ensaio 1 como o que apresentou as 

melhores condições para a realização do branqueamento com peróxido.  Outro dado para 

reforçar a escolha do ensaio 1 foi a seletividade, que é o resultado da divisão do valor da 

Ensaio Celulose (%) Lignina (%) 
Hemicelulose 

(%) 
1 85,78 5,05 7,90 
4 84,20 6,68 7,80 
6 85,10 5,80 7,83 
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viscosidade pelo valor do número kappa. Como se buscou um material com alta 

viscosidade e baixo número kappa, quanto maior o valor da seletividade, mais apropriado é 

o material. E analisando os resultados, o ensaio que apresentou maior seletividade foi o 1.  

Os valores de viscosidade encontrados para a celulose de bagaço são muito menores 

quando comparados com a viscosidade de celulose de madeira. Entretanto, para a 

finalidade do presente trabalho, essa menor viscosidade é um ponto positivo, uma vez que 

uma baixa viscosidade pode ser útil na produção de derivados de celulose. A alta 

viscosidade afeta o processo de derivatização da celulose. A baixa viscosidade permite 

uma maior reatividade e uma maior acessibilidade à cadeia celulósica (HENRIKSSON et 

al., 2005; KVARNLOF et al., 2006). Apesar de uma menor viscosidade promover uma 

melhor reação na produção do derivado de celulose, no presente trabalho optou-se pelos 

ensaios que apresentaram os maiores valores de viscosidade visando a aplicação do acetato 

de celulose. Celulose com viscosidade muito baixa produz membranas com baixas 

propriedades mecânicas, já que a cadeia polimérica apresenta um tamanho muito pequeno.  

 

5.4 Extração da celulose nas condições otimizadas 

Com os resultados obtidos nos estudos de extração de celulose do bagaço de cana, 

optou-se pelas seguintes condições de experimentos para a continuidade do trabalho, na 

seguinte ordem: 

1. Tratamento ácido: ácido sulfúrico a 10% (v/v), 100°C e consistência de 10% (m/v) 

por 40 min; 

2. Extração alcalina: NaOH a 5% (m/v), 100°C, consistência de 10% (m/v) por 60 

min; 

3. Quelação: EDTA (0,5% m/m em relação à massa do material), 100°C e 

consistência de 10% (m/v) por 60 min; 

4. Branqueamento químico: H2O2 a 5% (m/v), 70°C, consistência de 5% (m/v), pH 

11-12, por 45 min. 

Com as condições otimizadas, foram realizados experimentos em maior escala, 

utilizando 100g de bagaço. A Tabela 22 apresenta caracterização química do material 

obtido nas condições otimizadas. 
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Tabela 22 - Caracterização química do material obtido utilizando as condições otimizadas. 
 

 

 

 

 

A Figura 29 mostra as imagens dos materiais obtidos após as etapas de tratamento 

ácido, extração alcalina e branqueamento, já realizadas com as melhores condições 

experimentais. 

 

Figura 29 - Imagens dos materiais obtidos após o tratamento ácido (à esquerda), extração 
alcalina (ao centro) e branqueamento químico (à direita) nas melhores condições obtidas. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Foi possível perceber que após o processo de branqueamento químico com H2O2 

em meio alcalino foi obtido um material com uma coloração mais clara, resultado da 

eliminação de compostos cromóforos que conferiam cor ao material. Numa tentativa de 

explicar como ocorre esse fenômeno durante o processo de branqueamento com peróxido 

de hidrogênio é aceito que o peróxido de hidrogênio, em meio alcalino, se decompõe, 

dando origem a radicais livres que são os responsáveis pelas reações que ocorrem durante 

o branqueamento químico da biomassa, podendo afetar suas três frações da composição 

(ANDRADE;COLODETTE, 2014). O ânion peridroxil (HOO-) é a espécie ativa mais 

importante envolvida na eliminação de cromóforos originários da estrutura de lignina. Por 

outro lado, o radical hidroxil (HO.) e o íon superóxido (O2
.-), que podem ser produzidos a 

partir da decomposição exotérmica do peróxido de hidrogênio durante o processo de 

branqueamento, podem participar no processo de degradação da lignina residual e das 

hemiceluloses, contribuindo também para o desaparecimento de cor no material tratado 

(XIANG;LEE, 2000; WOJCIAK et al., 2002). 

 

Material Celulose (%) Lignina (%) 
Hemicelulose 

(%) 
Celulose 

de bagaço 
84,01+0,45 6,05+0,12 8,64+0,81 
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5.5 Caracterização física da celulose de bagaço 

5.5.1 Infravermelho com Transformada de Fourrier (FTIR) 

O gráfico da Figura 30 apresenta os espectros de infravermelho do bagaço in natura e 

do material depois do branqueamento, o que seria a celulose.  

 

Figura 30 - Gráfico com os espectros de infravermelho do bagaço in natura e do material 
branqueado (celulose). 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Os gráficos de infravermelho mostram que houve uma grande remoção de lignina, 

pois no espectro da celulose branqueada há uma menor intensidade dos picos a 1510 cm-1 e 

1600 cm-1, característico da estrutura fenólica da lignina (SUN et al., 2004), bem como a 

diminuição da banda em torno de 1200 cm-1, correspondente à hemicellulose (FAN et al., 

20014). Ao mesmo tempo foi possível observar um aumento na intensidade do pico a 3400 

cm-1, resultado da maior exposição dos grupamentos OH presentes nos anéis de glicose da 

cadeia de celulose. Ambos os espectros apresentam picos em torno de 1100 cm-1, 

correspondente à vibração da ligação C-O-C do anel piranosídico e picos na região de 900 

cm-1 que representa a ligação (1-4) que une os monômeros de glicose (PAPPAS et al., 

2002). No bagaço, esse pico possui menor intensidade, provocada pela barreira que a 

lignina e a hemicelulose fazem na estrutura da celulose (CHEN et al., 2011).  Há também 

picos relacionados com os grupamentos CH2 (1400 cm-1), característicos de carboidratos e 

com os grupamentos C-C e C-O da estrutura da celulose (1300 cm-1) (PASTAROVA et al., 

1994). O aumento da intensidade dos picos mencionados está relacionado diretamente com 

o aumento da pureza da celulose no material.  
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5.5.2 Difratometria de Raio –X (DRX) 

 Os gráficos de difratometria de raio-x do bagaço in natura e da celulose branqueada 

são mostrados no gráficos da Figura 31. 

 

Figura 31 - Difratometria de raio-x do do bagaço in natura e da celulose branqueada. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 A Tabela 23 apresenta os dados de índice de cristalinidade das amostras de bagaço 

in natura e  de celulose branqueada. 

 

Tabela 23 - Índice de cristalinidade das amostras de bagaço in natura e  de celulose 
                   branqueada. 
 

Material Índice de Cristalinidade (%) 
Bagaço in natura 43,99 

Celulose branqueada 51,93 
 Os dados da Tabela 23 mostram que o índice de cristalinidade da celulose 

branqueada foi maior do que o do bagaço in natura, resultado da maior exposição da 

celulose no material branqueado após a remoção da hemicelulose e da lignina. Os 

resultados do índice de cristalinidade para o bagaço in natura e para a celulose branqueada 

alcançados no presente trabalho, quando comparado com outros trabalhos que realizaram a 

mesma análise para o bagaço de cana e outros subprodutos agrícolas, em alguns casos foi 

menor (MILEO, 2011;, YU et al., 2013) e em outros foi maior (GAO et al., 2013; 

MARYANA et al., 2014). O bagaço in natura apresentava um teor de celulose de 46,42%. 

Considerando a celulose como único componente estrutural que apresenta cristalinidade, o 
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índice de cristalinidade em teoria, deveria apresentar um valor próximo ao do teor de 

celulose, o que de fato ocorreu. A pequena diferença entre os valores é atribuída à presença 

da parte amorfa da estrutura celulósica. Fazendo a mesma correlação para a celulose 

branqueada, em teoria, seu índice de cristalinidade deveria ser em torno de 84,01%. 

Contudo, o valor obtido foi bem menor. Uma explicação para tal fato, é que a sequência de 

tratamentos utilizada no presente trabalho afetou significativamente a natureza da celulose 

por conta de uma modificação estrutural e morfológica na cadeia celulósica, fazendo com 

que ela perdesse seu caráter cristalino, aumentando sua natureza amorfa. Maryana et al. 

(2014) mostraram que após o tratamento do bagaço de cana com NaOH o pico 

correspondente à cristalinidade diminuiu. Segundo os autores, durante o tratamento 

alcalino, a cadeia de celulose se expande devido à difusão do álcali na parte cristalina da 

celulose fazendo com que a cadeia celulósica seja submetida a rearranjos que causam 

danos à estrutura cristalina da celulose. Esses danos fazem com que a estrutura cristalina se 

torne amorfa, aumentando a amorficidade e diminuindo o índice de cristalinidade do 

material.  

 

5.5.3 Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC) 

 O gráfico da Figura 32 mostra o resultado obtido na análise de DSC da celulose 

extraída do bagaço. 
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Figura 32 - Gráfico da análise de DSC da celulose extraída do bagaço de cana. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
 
 O gráfico da análise de DSC da celulose de bagaço apresentou dois eventos 

principais, uma endoterma com pico a 360ºC e uma exoterma com pico a 

aproximandamente 395ºC. A endoterma representa a despolimerização e a decomposição 

da cadeia de celulose, causadas pela desintegração das interações intramoleculares 

existentes na cadeia celulósica (SUN et al., 2004; SINGH et al., 2013) e o pico dessa 

endoterma representa a temperatura de degradação da celulose, no caso 360ºC. Durante a 

decomposição da cadeia polimérica ocorre a formação do levoglucosano e a exoterma 

encontrada representa a decomposição desse composto (SINGH et al., 2013). 

 Foi possível observar também uma endoterma, não muito definida, com pico a 

293ºC. Essa endoterma é associada à degradação da hemicellulose, que também está 

presente na composição da celulose extraída do bagaço. 

 Miranda et al. (2013) encontraram 350ºC como temperatura de degradação de uma 

amostra comercial de celulose microcristalina. Esse resultado mostra que a celulose 

extraída do bagaço no presente trabalho apresenta propriedades térmicas muito similares 

com a de uma amostra comercial, que possui um maior grau de pureza, e que a presença de 

hemicelulose e lignina na sua constituição não causou mudanças significativas em sua 

estabilidade térmica.  
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5.5.4 Análise Termogravimétrica (TGA) 

 O gráfico obtido na análise de TGA da celulose extraída do bagaço de cana 

encontra-se na Figura 33. 

 

Figura 33 - Gráfico da análise de TGA da celulose extraída do bagaço de cana. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
  

O gráfico de TGA da celulose de bagaço mostrou 3 patamares: 

1 – Perda de água (30 – 250ºC)  

2 – Decomposição das cadeias de celulose (250 – 370ºC)  

3 – Carbonização dos produtos degradados (370 – 600ºC)  

 Pela análise de TGA a temperatura de decomposição da celulose de bagaço é 

370ºC, valor que não difere muito da  temperatura de decomposição encontrada na análise 

de DSC, 360ºC. 

A Tabela 24 apresenta a porcentagem de massa perdida em cada evento na análise 

da celulose de bagaço. 

 

Tabela 24 - Representatividade de cada evento encontrado na análise de TGA na perda de 
                   massa total para a celulose de bagaço. 
 

Material Perda de peso na 
desorção de água 

e voláteis (%) 

Perda de peso na 
decomposição (%) 

Perda de peso na 
carbonização (%) 

Total 
(%) 

Bagaço 3 79 5 87 

 Os dados da Tabela 24 mostraram que a decomposição da cadeia celulósica foi a 

responsável pela maior perda de peso na análise de TGA.  O mesmo perfil foi encontrado 
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por Miranda et al., (2013) para a celulose extráida da palha de milho, com a diferença de 

que a celulose de bagaço apresentou uma maior temperatura de decomposição.  O mesmo 

trabalho fez uma análise de TGA de uma amostra de celulose comercial microcristalina e 

reportou que não houve signifcativas diferenças entre os resultados de TGA da celulose da 

palha de milho e da celulose comercial.  

 A análise de TGA não detectou a presença de hemicelulose e lignina, uma vez que 

o gráfico de TGA apresentou um único estágio de decomposição, corroborando com a 

análise de DSC em que foi mostrado que a presença de hemicelulose e lignina na 

composição da celulose de bagaço não alterou a estabilidade térmica da mesma. 

 

5.6 Caracterização do acetato de celulose 

De acordo com Puleo et al. (1989), um triacetato é caracterizado por possuir um 

grau de substituição (GS) maior que 2,50, sendo que o triacetato comercial apresenta em 

média um grau de substituição de 2,88, o que corresponde a uma porcentagem de grupos 

acetila de 43,50%. Foi encontrado o valor de 2,52 para o grau de substituição no acetato de 

celulose obtido neste trabalho, caracterizando-o como um triacetato. O acetato comercial 

utilizado no presente trabalho apresentou um GS de 2,85. 

Com o material acetilado a partir da celulose de bagaço foi feito um espectro de 

FTIR a fim de se verificar as transformações ocorridas e caracterizar fisicamente o material 

após o processo de acetilação. A Figura 34 apresenta o gráfico da comparação dos 

espectros de FTIR da celulose de bagaço branqueada e do acetato de celulose obtido a 

partir dessa celulose.  
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Figura 34 - Gráfico com os espectros de infravermelho da celulose branqueada e do 
material acetilado. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Ao se analisar os espectros obtidos, na comparação entre o material acetilado e o 

não-acetilado, formado principalmente por celulose, observou-se quatro grandes mudanças 

na estrutura do material acetilado comparado com a celulose: 

1- Diminuição da banda em torno de 3400 cm-1, correspondente ao estiramento da função 

OH livre  presente na cadeia de celulose; 

2- Aumento da banda em torno de 1750 cm-1, que corresponde ao estiramento da ligação 

C=O, característica do estiramento da carbonila de éster; 

3- Aumento da banda em torno de 1360 cm-1, que corresponde à vibração da ligação C-

H; 

4- Aumento da banda em torno de 1220 cm-1, que corresponde à vibração da ligação C-

O; 

A diminuição da banda correspondente ao OH livre celulósico foi causada pela 

substituição dessa função pelo grupo acetil na cadeia celulósica. Em consequência, houve o 

aparecimento as ligações presentes na estrutura do grupo acetil (C=O e C-H) e o tipo de 

ligação entre a cadeia de celulose e o grupamento acetil (C-O), causando o aumento da 

vibração ou do estiramento das bandas correspondentes.  
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Outra mudança verificada na análise dos espectrômetros da celulose e do acetato, 

mas com menor intensidade, foi ao redor da banda de 1650 cm-1. Essa banda corresponde à 

absorção de água pelo material analisado (BARUD et al., 2008). Após a acetilação, essa 

banda diminuiu, mostrando que o acetato de bagaço produzido possui uma natureza mais 

hidrofóbica do que a celulose.  

Além disso, notam-se bandas fortes em torno de 1200 cm-1 e outra em torno de 

1032 cm-1, correspondentes às ligações O=C-O-CH3, características da hibridação sp2 do 

acetato de celulose. 

Não foram observados picos ao redor de 1840-1760 cm-1 e 1700 cm-1 na análise de 

FTIR do acetato de bagaço. Esses picos estão relacionados com o anidrido acético e com o 

ácido acético (FAN et al., 20014), usados na reação de acetilação da celulose. A presença 

desses resíduos na estrutura do acetato é indesejável, pois acarretaria numa má formação 

das membranas. Por isso, faz-se necessário uma lavagem efetiva do acetato logo após a 

reação de acetilação para esses resíduos sejam eliminados. 

Foi realizada a análise de FTIR do acetato comercial que foi utilizado no presente 

trabalho. O resultado foi comparado com o obtido na mesma análise para o acetato de 

bagaço.  O gráfico com a comparação do FTIR dos dois acetatos está presente na Figura 

35. 

Figura 35 - Gráfico com os espectros de infravermelho do acetato celulose de bagaço e do acetato 
de celulose comercial. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 
Os dois acetatos apresentaram perfil semelhantes, com diferença apenas nas 

intensidades dos picos. Essa diferença foi atribuída há uma natureza mais pura do acetato 

comercial e por um maior grau de substituição do acetato comercial em relação ao acetato 
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de bagaço.  O pico representativo do grupamento OH livre na cadeia celulósica (3400 cm-

1) foi bem maior no acetato comercial. Contudo, esse resultado foi causado pela umidade 

da amostra analisada, e não pela presença desse grupamento na estrutura do acetato 

comercial. 

Os dois acetatos também foram caracterizados quanto as suas propriedades 

térmicas. O gráfico com as análises de DSC do acetato de bagaço e do acetato comercial é 

mostrado na Figura 36. 

Figura 36 - Gráfico com as análises de DSC do acetato celulose de bagaço e do acetato de 
celulose comercial. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 
 A análise dos gráficos de DSC do acetato de bagaço e do acetato comercial mostrou 

que o perfil de comportamento térmico entre eles é muito parecido até 200ºC. Nessa faixa 

de temperatura, os dois acetatos apresentaram apenas um fenômeno térmicos em 

temperaturas muito semelhantes, uma endoterma representando o processo de transição 

vítrea do material (Tg) por volta de 32ºC; 

 O acetato de bagaço continha em sua composição lignina e hemicelulose, uma vez 

que a celulose extraída do bagaço não era totalmente pura. Por essa razão, era de se esperar 

que os valores de Tg do acetato de bagaço fosse menor do que o do acetato comercial.  

Mas essa diferença foi mínima (Tg do acetato de bagaço = 31,97ºC; Tg do acetato 

comercial = 33,07ºC), demonstrando que nesse caso, a presença da lignina e da 

hemicelulose não alterou significantemente essa propriedade térmica do acetato de bagaço.  
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  A partir de 200ºC as diferenças de comportamento térmico dos dois tipos de 

acetato analisados começaram a aparecer.  

Em torno de 200ºC, foi possível notar uma exoterma no termograma do acetato de 

bagaço. Esse fenômeno térmico está associado à cristalização de uma fração da cadeia de 

acetato durante a análise de DSC (SHAIKH et al., 2009). A análise de DRX da celulose 

extraída do bagaço mostrou que ela possuía uma significativa porção amorfa (48,07%). 

Descontando a porcentagem de lignina e de hemicelulose, a porção de celulose amorfa 

representa aproximandamente 40% da composição da cadeia celulósica. E foi essa porção 

amorfa que deu origem a fração amorfa da cadeia do acetato de celulose e sofreu o 

processo de cristalização durante a análise de DSC. O acetato comercial não apresentou tal 

exoterma, o que permite dizer que foi preparado a partir de uma cadeia de celulose com 

alto grau de cristalinidade.  

 A aproximadamente 217ºC, o acetato de bagaço apresentou uma endoterma  que 

pode ser atribuída a decomposição térmica da celulose que não foi acetilada durante o 

processo de acetilação (BARUD et al., 2008). O acetato produzido no presente trabalho 

apresentou um grau de substituição de 2,52, um pouco acima do limite inferior (2,50) para 

ser considerado um triacetato. Em outras palavras, esse acetato ainda possuía partes da 

celulose que não foram acetiladas e sua presença foi confirmada pela análise de DSC. O 

acetato comercial não apresentou esse comportamento, mostrando que possui uma cadeia 

altamente acetilada.  

Por volta de 300ºC há o começo de uma exoterma no termograma do acetato de 

bagaço. Essa exoterma representa a degradação da cadeia do acetato de bagaço (BARUD 

et al., 2008). Como o acetato de bagaço não é puro, essa exoterma também representa a 

degradação da lignina e da hemicelulose presentes na constituição do acetato, o que explica 

o grande arco formado pela exoterma e não permite uma precisão na determinação da 

temperatura de degradação do acetato de bagaço.  Já para o acetato de celulose comercial, 

essa exoterma apresentou-se com menor extensão e mais definida a aproximadamente 

380ºC, sendo esta a temperatura de degradação do acetato comercial.  

O resultado da análise de TGA do acetato de bagaço e do acetato comercial é 

mostrado no gráfico da Figura 37. 
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Figura 37 - Gráfico com as análises de TGA do acetato celulose de bagaço e do acetato de celulose 
comercial. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 
Os gráficos de TGA mostram que os dois acetatos analisados apresentam 3 

patamares, representando 3 diferentes eventos fenômenos térmicos: 

1 – Desorção de água absorvida na estrutura do acetato de celulose  e evaporação de 

compostos voláteis (30 – 260ºC)  

2 – Decomposição das cadeias de acetato de celulose, isto é, pirólise do esqueleto 

polimérico, seguido pela desacetilação do acetato de celulose (200 – 380ºC)  

3 – Carbonização dos produtos degradados (380 – 600ºC)  

 A diferença entre os acetatos está na extensão da faixa de temperatura em que esses 

fenômenos térmicos ocorrem e na representatividade de cada fenômeno na perda de massa 

total.  

 A perda de água e voláteis no acetato de bagaço termina por volta de 200ºC quando 

já se inicia a degradação da cadeia de celulose. No caso do acetato de celulose comercial, a 

degradação da cadeia só se inicia a 260ºC. Em outras palavras, o acetato comercial possui 

uma estabilidade térmica maior do que o acetato de bagaço. A estabilidade térmica do 

acetato de celulose está diretamente ligada a sua cristalinidade, numa relação, geralmente, 

diretamente proporcional (SHAIKH et al., 2009). Como a celulose que deu origem ao 

acetato de bagaço não era 100% cristalina, acarretou na formação de um acetato com 

menor estabilidade térmica que o esperado.  

A Tabela 25 apresenta a porcentagem de massa perdida em cada evento para os 

dois acetatos analisados. 
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Tabela 25 - Representatividade de cada evento encontrado na análise de TGA na perda de 
                   massa total para os dois acetatos utilizados. 
 

Acetato Perda de peso na 
desorção de água 

e voláteis (%) 

Perda de peso na 
decomposição e 

desacetilação (%) 

Perda de peso 
na 

carbonização 
(%) 

Total (%) 

Bagaço 6 69 9 84 
Comercial 5 78 6 89 
 A desorção de água apresentou pouca representatividade na perda de massa total 

nos dois casos e na análise de DSC não foi possível afirmar com clareza a presença um 

fenômeno que representasse a perda de água, ao contrário de alguns estudos que 

reportaram como relevante a perda de água na análise térmica de seus acetatos (BARUD et 

al., 2008; FAN et al., 20014).  Confirmando o que foi obtido na análise de FTIR (Figura 

34), o acetato de bagaço e o acetato comercial utilizado no presente trabalho possuem uma 

natureza hidrofóbica. Das et al. (2014) produziram acetato de celulose a partir da casca de 

arroz e também reportaram o mesmo perfil de comportamento térmico em relação à 

presença de água na estrutura do acetato. 

Em ambos os casos, a decomposição da cadeia polimérica e a desacetilação tiveram 

uma maior representatividade na perda de massa total. Sendo que o acetato de bagaço 

apresentou um valor maior para a perda nessa etapa. Isso pode ser explicado pelo fato de 

que o acetato comercial era mais puro e mais acetilado do que o acetato de bagaço, o que 

levou a uma maior estabilidade térmica. Tal fato também explica porque o total de massa 

perdida para o acetato comercial ser maior do que o do acetato de bagaço. A presença de 

mais grupos acetil na estrutura do acetato comercial aumenta sua massa molar, logo haverá 

mais massa para ser decomposta (FAN et al., 2014). 

 

5.7 Membranas de acetato de celulose de bagaço 

5.7.1 Preparação das membranas 

Todas as membranas que foram planejadas para serem feitas usando acetato de 

bagaço de cana (Tabela 6) foram confeccionadas. Entretanto, não foram obtidas de forma 

apropriada as membranas que deveriam ser feitas utilizando acetona como solvente. Os 

filmes não foram formados como deveriam. Na maioria dos casos (ensaios 14, 15 e 16), ao 

se colocar os filmes na água, eles se desfizeram. Somente no ensaio 13 foi possível obter 

algum tipo de material, conforme mostra a foto da Figura 38. 
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Figura 38 - Membrana produzida utilizando acetona como solvente (ensaio 13). 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 

 

Para um melhor entendimento do porquê não houve formação de membrana, foi 

realizada a análise dos dois lados da membrana por espectroscopia de infravermelho. Os 

gráficos obtidos estão apresentados na Figura 39. 

 

Figura 39 - Infravermelho da membrana preparada utilizando acetona como solvente. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

O lado claro corresponde à superfície da membrana e o lado escuro, à parte inferior. 

Analisando os gráficos de FTIR da membrana do ensaio 13 não foi possível observar 

alguma diferença significativa entre os dois lados da membrana a qual poderia explicar a 

formação irregular da membrana. 

Consultando a literatura, foi verificado que alguns trabalhos utilizaram a formamida 

para melhorar a formação de membranas de acetato de celulose empregando acetona como 
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solvente (CARTER et al., 1973; TWEDDLE;SOURIRAJAN, 1978; SU et al., 2010; 

NGUYEN et al., 2013). Em virtude disso, na tentativa de se produzir membranas de 

acetato de celulose utilizando acetona como solvente, foi testada a adição do aditivo 

formamida durante a solubilização do polímero no solvente a fim de obter melhores 

membranas ou pelo menos para que ocorresse a formação do filme polimérico. Mesmo 

assim, apesar uma melhora significativa na dissolução do material na acetona, não foi 

possível a preparação das membranas. 

Quanto aos ensaios em que foi utilizado diclorometano como solvente, em todos os 

casos houve a formação de filmes e foi possível realizar o processo de inversão de fases em 

água sem que eles se desfizessem. Em um primeiro momento, o planejamento proposto foi 

que se utilizasse uma relação polímero:solvente de 6%. Porém, a membrana obtida com 

esse valor apresentou-se muito quebradiça, por conta da grande quantidade de material que 

não foi dissolvido pelo diclorometano (Figura 40). A dissolução do polímero no solvente é 

fundamental no processo de preparação de uma membrana. Uma vez que o polímero esteja 

bem dissolvido no solvente, suas cadeias ficam fortemente separadas e estendidas, 

aumentando seu volume dinâmico e a viscosidade da solução (GRULKE, 1999), além do 

mais isso leva a uma forte interação entre as moléculas do polímero e o solvente 

(MILLER-CHOU;KOENIG, 2003), o que acelera a difusão do não solvente pela matriz 

polimérica no banho de coagulação (TIRAFERRI et al., 2011), tornando a inversão de 

fases instantânea, formando a membrana de uma maneira apropriada (MULDER, 1996). 

Por isso, optou-se por diminuir essa relação para 3%. Outro problema encontrado no 

planejamento original foi em relação ao tempo de evaporação do solvente. Com apenas 1 

min de repouso ao ar, não foi possível todo o solvente evaporar. Então, os tempos de 

evaporação utilizados passaram de 1 e 5 min, para 5 e 10 min.  

 

Figura 40 - Membrana preparada utilizando como relação polímero:solvente o valor de 
6%. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Com isso a tabela de planejamento de ensaios das membranas utilizando 

diclorometano como solvente ficou assim: 

 

Tabela 26 - Novas condições de preparo das membranas de acetato de celulose. 
 

Ensaio Membrana Solvente 
Relação 

Polímero/Solvente 
(%m/v) 

Tempo de 
evaporação 

(min) 

Temperatura 
do banho de 
coagulação 

(°C) 
17 B1 Diclorometano 3,0 5,0 5,0 
18 B2 Diclorometano 3,0 5,0 20,0 
19 B3 Diclorometano 3,0 10,0 5,0 
20 B4 Diclorometano 3,0 10,0 20,0 

As membranas B1, B2 , B3 e B4 estão nas fotos da Figura 41. 

 

Figura 41 - Imagens das membranas obtidas a partir de acetato de celulose de bagaço de cana, 
onde: A = B1; B = B2; C = B3; D = B4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

  

As membranas produzidas com 3% de relação polímero/solvente e maiores tempos 

de evaporação do solvente apresentaram menos material particulado na superfície. 

Contudo, foi possível perceber que ainda possuíam certa fragilidade, possivelmente por 

possuírem uma baixa resistência mecânica. 

 

5.7.2 Caracterização física das membranas de acetato de bagaço 

5.7.2.1 Microscopia de Força Atômica (AFM) 

A Figura 42 apresenta as micrografias obtidas na análise de AFM das membranas 

produzidas a partir do acetato de bagaço. 

 

A B 

C D 
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Figura 42 - Micrografias obtidas na análise de AFM das membranas de acetato de bagaço, 
onde: A = membrana B1; B = membrana B2; C = membrana B3; D = membrana B4; escala 
das micrografias: 1m. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 

Nas imagens acima, a área mais brilhante representa os pontos mais altos ou 

nódulos, presentes na superfície das membranas, e a região mais escura indica a existência 

de poros ou vales (RAJESH et al., 2011). Nos quatro casos, foi possível verificar a 

presença de poros largos (área escura) na superfície das membranas, mesclados com a 

parte nodular (área mais clara) de menor tamanho, onde não há poros, indicando que as 

membranas produzidas a partir do bagaço de cana possuíam uma natureza porosa. As 

membranas também apresentaram uma superfície rugosa, a qual combinada com as 

características mencionadas anteriormente permite que a membrana apresente um fluxo 

alto e uma baixa rejeição (MANSOURPANAH et al., 2009).   

Os resultados obtidos na análise de AFM para as membranas de acetato de bagaço 

foram diferentes dos encontrados na literatura. Xiarchos e Doulia (2006) e Ghaemi  et al. 

(2012) reportaram que a membrana de acetato de celulose puro apresenta uma superfície 

lisa, densa e com poucos poros. Han et al. (2013), estudaram o papel de aditivos na 

preparação de membranas de acetato de celulose e verificaram que a presença de aditivos 

na formulação das membranas  acarretou na mudança das superfícies das mesmas, 

tornando-as mais rugosas e mais porosas.  

No presente trabalho, não foi utilizado nenhum tipo de aditivo. Porém, o acetato de 

celulose obtido do bagaço não era puro. Por serem mais hidrofílicos do que o acetato, a 



116 

 

lignina e a hemicelulose aumentam a instabilidade termodinâmica da solução 

polímero/solvente e promovem um processo de separação de fases instantâneo no banho de 

coagulação (HAN et al., 2013). 

  

5.7.2.2 Medida da porosidade 

 A Tabela 27 apresenta os resultados da porcentagem de porosidade das membranas 

obtidas a partir do acetato de bagaço. A análise de porosidade apenas inferiu sobre a 

quantidade de poros, e não no tamanho dos mesmos. Em outras palavras, no presente 

trabalho, o resultado de porcentagem de poros não está relacionado com o tamanho deles.  

 

Tabela 27 - Porcentagem de porosidade das membranas de acetato de bagaço. 
 

Membrana Porosidade (%) 
B1 18,52 + 0,64 
B2 23,70 + 0,75 
B3 19,81 + 3,06 
B4 13,70 + 1,79 

 Os resultados da Tabela 27 mostram que as membranas B1, B2 e B3 não 

apresentam uma grande diferença em suas porcentagens de porosidade. Já a membrana B4 

destoou das outras membranas e apresentou a menor porção porosa. Analisando os 

parâmetros de preparação das membranas e levando em consideração que as membranas 

B1 e B3 apresentaram praticamente a mesma porcentagem de porosidade, é possível 

afirmar que a temperatura de evaporação de solvente foi o parâmetro que exerceu maior 

influência. Um menor tempo de evaporação do solvente propiciou uma maior formação de 

poros. 

A temperatura do banho de coagulação não mostrou significativa influência na 

porosidade das membranas de acetato de bagaço. É usualmente aceito que a formação de 

poros em uma membrana assimétrica é controlada pela interação liquido-liquido que 

ocorre entre o solvente e o não-solvente no processo de inversão de fases que acontece no 

banho de coagulação (MULDER, 1996) e que esse fenômeno é fortemente ligado às 

propriedades termodinâmicas (REUVERS, 1987) e à cinética de difusão do sistema 

(KANG et al., 1991), que por sua vez, são fortemente dependentes da temperatura. Como a 

diferença entre as temperaturas utilizadas não foi muito elevada, o fenômeno de interação 

líquido-líquido foi praticamente o mesmo em todos os casos e o parâmetro temperatura de 

banho de coagulação acabou não sendo determinante para a formação de poros na estrutura 

das membranas. 
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 5.7.2.3 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) e Análise 

Termogravimétrica (TGA) 

O gráfico da Figura 43 apresenta os termogramas obtidos na análise de DSC das 

quatro membranas obtidas a partir do bagaço de cana. 

 

Figura 43 - Gráficos das análises de DSC das membranas feitas com o acetato de bagaço. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A análise dos termogramas obtidos por DSC mostrou que as 4 membranas 

apresentaram um perfil muito parecido, com destaque para a ocorrência de 4 fenômenos 

térmicos: 

1 – Uma endoterma representando o processo de transição vítrea do material (Tg) por volta 

de 30ºC; 

2 – Uma exoterma por volta de 220ºC, que representa a cristalização da parte amorfa da 

cadeia do acetato de celulose durante a realização da análise de DSC (KAMIDE;SAITO, 

1985; HE et al., 2009); 

3 – Uma endoterma em torno de 265ºC, caracterizando o ponto de fusão do material 

(KAMIDE;SAITO, 1985; MARK, 1998; HE et al., 2009); 

4 – Uma exoterma ao redor de 370ºC, referente ao processo de degradação da lignina 

acetilada, dos derivados da hemicelulose e do acetato de celulose (RODRIGUES FILHO et 

al., 2009). 
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 As diferenças apresentadas pelas membranas foram nos valores das temperaturas 

apresentadas em cada evento. Essas temperaturas estão apresentadas na Tabela 28. 

 

Tabela 28 - Temperaturas dos eventos térmicos encontrados na análise de DSC das 
                   membranas de acetato de bagaço. 
 

Membrana Tg (ºC) 
Temperatura de 

Cristalização 
(ºC) 

Temperatura de 
Fusão (ºC) 

Temperatura de 
Degradação 

(ºC) 
B1 30,94 221,74 263,34 366,61 
B2 38,20 219,44 252,80 368,95 
B3 36.01 227,06 268,05 370,23 
B4 34.48 231,10 276,40 372,31 

 

A presença de hemicelulose e de lignina na estrutura do acetato de bagaço fez com 

que o valor da Tg apresentado pelas membrnas fosse menor do que o reportado para 

membranas de acetato de celulose puro, que é de por volta de 55 a 85ºC (SHIEH;CHUNG, 

1998; ZAFAR et al., 2012). Esse mesmo trabalho reportou uma Tg para membranas de 

acetato de celulose com aditivo da ordem de 66ºC. Essas membranas foram produzidas 

com acetato oriundo de madeira, ou seja, o acetato possui uma cadeia polimérica maior do 

que o acetato de bagaço. Isto mostra que o menor valor de Tg apresentado pelas 

membranas de bagaço se deveu, também, ao fato da cadeia polimérica do acetato de 

bagaço ser menor do que a do acetato de madeira.  

Como a celulose de bagaço utilizada nesse trabaho apresentou um índice de 

cristalinidade de 51,93%, havia uma considerável presença de material amorfo na estrutura 

do acetato dela obtido, o que acarretou na presença de uma exoterma bem definida que 

representou a cristalização dessa porção amorfa durante a a análise de DSC. Esse pico, 

também foi apresentado por outros trabalhos, mas em menor intensidade por utilizarem um 

material com maio índice de cristalinidade (KAMIDE;SAITO, 1985; RODRIGUES 

FILHO et al., 2000; HE et al., 2009). 

A celulose normalmente se decompõe antes de atingir a temperatura do ponto de 

fusão, mas a exoterma de decomposição do acetato de celulose apareceu depois do 

processo de fusão. Isso significa que, embora a estrutura cristalina seja conservada após o 

processo de acetilação, fazendo com que fosse mantida a tendência da decomposição 

ocorrer antes da fusão (DOYLE;PETHRICK, 1987; SASSI;CHANZY, 1995), a inversão 

dessa tendência possa ser atribuída ao arranjo espacial dos grupos acetil agregados à 

celelulose no processo de acetilação (RODRIGUES FILHO et al., 2000). Esse arranjo 
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mudou estruralmente a cadeia polimérica, sendo necessário uma maior quantidade de 

energia para que seja decomposta, ou seja, uma maior temperatura. 

Segundo dados da literatura (LUCENA et al., 2003), a degradação térmica do 

acetato de celulose puro começa partir de 260ºC. No presente trabalho, a temperatura de 

degradação das membranas ficou em torno de 370ºC. Logo, a presença de hemicelulose e 

lignina no acetato de bagaço utilizado para produzir as membranas aumentou a resistência 

térmica das mesmas. 

Ao contrário de outros trabalhos que também produziram membranas de acetato de 

celulose (RODRIGUES FILHO et al., 2000; SHAIKH et al., 2009; RODRIGUES FILHO 

et al., 2011), não foi observado uma endoterma por volta de 100ºC que representaria à 

evaporação de água, a qual pode estar presente na estrutura do acetato. 

Associando as condições de preparo das membranas com os resultados de da 

análise de DSC, foi possível observar que as temperaturas  dos picos das endotermas e 

exotermas geradas na análise para as membranas B3 e B4 na maioria das vez foi maior do 

que para as membranas B1 e B2. Tal fato pode ser atribuído ao tempo de evaporação do 

solvente no processo de preparo das membranas. Para as membranas 3 e 4, esse tempo foi 

maior. Isso fez com que o polímero ficasse mais compactado, acarretando numa maior 

interação entre as cadeias poliméricas, o que exige uma energia maior para que essa 

interação seja quebrada, acarretando numa maior temperatura de fusão e degradação, e 

principalmente, uma maior diferença na temperatura de cristalização, a qual está 

diretamente envolvida no arranjo espacial da molécula.  

O gráfico da Figura 44 contém os resultados obtidos na análise de TGA das 

membranas. 
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Figura 44 - Gráficos das análises de TGA das membranas feitas com acetato de bagaço. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Conforme mostra o gráfico da Figura 43, as quatro membranas apresentaram perfis 

semelhantes na análise de TGA, sendo obtidos 3 patamares, cada um respresentando um 

evento térmico: 

1 – Desorção de água abasorvida na estrutura do acetato de celulose  e evaporação de 

compostos voláteis (30 – 220ºC) (ZAFAR et al., 2012); 

2 – Decomposição das cadeias de acetato de celulose, isto é, pirólise do esqueleto 

polimérico, seguido pela desacetilação do acetato de celulose (220 – 380ºC) (ZAFAR et 

al., 2012); 

3 – Carbonização dos produtos degradados (380 – 600ºC) (ZAFAR et al., 2012). 

 A Tabela 29 apresenta a porcentagem de massa perdida em cada evento para as 4 

membranas analisadas. 

 
Tabela 29 - Porcentagem de massa perdida nos eventos térmicos encontados na análise de 
                   TGA das membranas de acetato de bagaço. 
 

Membrana 
Perda de peso na 

desorção de água e 
voláteis (%) 

Perda de peso na 
decomposição e 

desacetilação (%) 

Perda de peso na 
carbonização (%) 

B1 6 68 16 
B2 7 68 15 
B3 6 71 13 
B4 6 74 10 
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 Comparado com outros trabalhos que reportam mais de 10% da perda total de 

massa por conta da desorção de água (RODRIGUES FILHO, et al., 2011, ZAFAR et al., 

2012), no presente trabalho houve uma baixa perda de peso relacionada a esse fenômeno. 

O que corrobora com o resultado encontrado na análise de DSC, em que não houve a 

formação de um pico endotérmico que seria gerado pela perda de água.  

A maior porcentagem de perda de peso foi causada pela degradação do polímero e 

sua desacetilação, chegando, em média a 70% da perda total, enquanto que a carbonização 

dos elementos presentes na membranas, ficou na média de 14%. 

 

5.7.3 Determinação das propriedades de fluxo das membranas de acetato de bagaço  

5.7.3.1 Fluxo de vapor de água 

A Figura 45 mostra a perda de peso em função do tempo para as membranas 

sintetizadas usando o segundo planejamento para diclorometano como solvente. O fluxo de 

vapor de água foi determinado pela metodologia do Copo de Payne, e os resultados para 

fluxo, espessura e o fluxo normalizado pela espessura das membranas são apresentados na 

Tabela 30. 

 

Figura 45 - Gráficos do fluxo de vapor água para as mebranas produzidas utilizando diclorometano 
como solvente. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 

As membranas apresentaram comportamento semelhante durante a permeação de 

vapor de água, com uma perda de massa (∆m) que apresentou perfil linear.  
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Tabela 30 - Fluxo de vapor de água para as membranas de acetato de bagaço. 
 

Membrana 
(mg/h) 

(1/A) 
(cm-2) 

J = *1/A 
(mg.h-1.cm-

2) 

L 
m) 

JL 
(g.s-1.cm-

2.m) 
B1 15,796 0,175 2,757 50 3,829E-05 
B2 16,496 0,175 2,879 50 3,998E-05 
B3 28,15 0,175 4,913 50 6,823E-05 
B4 33,571 0,175 5,859 50 8,137E-05 

(A: área da membrana, J o fluxo de vapor de água, L a espessura das membranas e JL o 
fluxo normalizado pela espessura). 

Todas as membranas apresentaram fluxo de vapor de água, porém, as que foram 

preparadas com um maior tempo de evaporação do solvente apresentaram um maior fluxo. 

Esse maior tempo de evaporação provavelmente permitiu a formação de uma membrana 

mais uniforme, permitindo um maior fluxo, pois a passagem pela membrana se deu de uma 

forma mais direta. Apesar de ter apresentado uma menor porosidade, a membrana B4 

apresentou o maior fluxo de vapor de água, confirmando que a disposição dos poros na 

estrutura da membrana, e não só a quantidade de poros, foi fator determinante na passagem 

do vapor de água pela membrana. Os valores encontrados para o fluxo de vapor de vapor 

água no presente trabalho são similares aos encontrados em outros trabalhos que também 

utilizaram biomassa vegetal para produzir membranas. Meireles  et al. (2010) obtiveram 

um fluxo de vapor de água de 3,11E-05 g.s-1.cm-2.m para uma membrana feita a partir do 

caroço de manga e 7,30E-05 g.s-1.cm-2.m para uma membrana obtida a partir de jornal.  

 

5.7.3.2 Fluxo de água pura 

 As quatro membranas feitas de acetato de celulose de bagaço, suportadas por uma 

membrana comercial, foram testadas para determinação do fluxo de água pura em 

diferentes pressões. Os resultados dos testes são mostrados nos gráficos e tabelas abaixo. 
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5.7.3.2.1 Membrana B1 

Figura 46 - Gráfico do fluxo de água pura em diferentes pressões para a membrana B1. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 

Tabela 31- Fluxo ao final dos testes de fluxo de água pura para a membrana B1. 
 

Pressão (psi) Fluxo (L/m2*h) 
10 670,32 
15 947,29 
20 1130,33 
25 1269,13 

 
 
Figura 47 - Gráfico da correlação entre fluxo e pressão para a membrana B1. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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5.7.3.2.2 Membrana B2 
 
Figura 48 - Gráfico do fluxo de água pura em diferentes pressões para a membrana B2. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
 
 
Tabela 32 - Fluxo ao final dos testes de fluxo de água pura para a membrana B2. 
 

Pressão(psi) Fluxo (L/m2*h) 
10 744,95 
15 1076,79 
20 1427,40 

 

 

Figura 49 - Gráfico da correlação entre fluxo e pressão para a membrana B2. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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5.7.3.2.3 Membrana B3 
 
Figura 50 - Gráfico do fluxo de água pura em diferentes pressões para a membrana B3. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 
 
Tabela 33 - Fluxo ao final dos testes de fluxo de água pura para a membrana B3. 
 

Pressão (psi) Fluxo (L/m2*h) 
10 691,73 
15 906,09 
20 1091,26 
25 1275,79 

 

Figura 51 - Gráfico da correlação entre fluxo e pressão para a membrana B3. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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5.7.3.2.4 Membrana B4 
 
Figura 52 - Gráfico do fluxo de água pura em diferentes pressões para a membrana B4. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 
 
Tabela 34 - Fluxo ao final dos testes de fluxo de água pura para a membrana B4. 
 

Pressão (psi) Fluxo (L/m2*h) 
10 364,48 
20 464,03 
30 518,07 
40 478,94 

 

 
Figura 53 - Gráfico da correlação entre fluxo e pressão para a membrana B4. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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 Todas as membranas de acetato de bagaço alcançaram altos valores de fluxo de 

água pura principalmente por conta da membrana comercial que serviu como suporte nos 

testes de fluxo sobre pressão. Essa membrana comercial é uma membrana de 

microfiltração e possui uma grande taxa de porosidade e poros de tamanho médio. 

 Entretanto, houve diferenças nos valores do fluxo apresentado por cada membrana, 

confirmando que as quatro membranas eram diferentes estrutural e morfologicamente. 

Conforme observado na análise de AFM, todas as membranas possuíam poros. Contudo, a 

quantidade de poros em cada membrana era diferente, uma vez que as membranas não 

apresentaram a mesma porcentagem de porosidade (Tabela 27). Não foi realizada uma 

análise física da seção transversal das membranas, mas, a forma como esses poros estão 

distribuídos pela membrana, bem como o tamanho desses poros, também devem ter sido 

diferentes e exercido influência no resultado de fluxo de água pura. 

 As membranas B1, B2 e B3 alcançaram um fluxo muito similar. Por outro lado, a 

membrana B4 obteve um fluxo menor. Essa foi a membrana que apresentou a menor 

porosidade, evidenciando que para as membranas de acetato de bagaço produzidas no 

presente trabalho houve uma relação entre a porosidade e o fluxo de água pura.  

Como os resultados de fluxo de água pura não variaram muito entre 3 das 4 

membranas de acetato de bagaço, a influência dos parâmetros de preparação das 

membranas não foi muito significativa, corroborando com o que foi encontrado na 

determinação da porosidade das membranas e nas análises de AFM.  A presença de lignina 

e de hemicelulose na composição do acetato de bagaço acabou anulando a influência dos 

parâmetros de preparação poderiam exercer, já que esses dois compostos são menos 

solúveis no solvente utilizado e não estão espalhados na estrutura do acetato de maneira 

uniforme. 

 Os gráficos das Figuras 47, 49, 51 e 53 mostraram que a relação entre fluxo e 

pressão para as membranas de acetato de bagaço exibiu uma tendência linear. Porém, ao 

contrário do que o estudo de Haddad et al. (2004) apresentou, essa linearidade não é 

perfeita, principalmente para a membrana B4, o que significa que durante o processo de 

fluxo de água pura as membranas passaram por mudanças em suas estruturas. De acordo 

com Ajao et al. (2015), esse comportamento pode ser atribuído à compactação que ocorre 

na estrutura da membrana sob pressão, diminuindo o tamanho dos poros. A deposição de 

solutos orgânicos ou inorgânicos na superfície da membrana, também conhecida como 

fouling, ou aumento da pressão osmótica também podem causar a diminuição do fluxo 
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durante o processo de filtração, mas como o teste de fluxo utilizou água pura, esses dois 

fatores foram descartados. 

 

5.7.3.3 Rejeição de sal 

 Os gráficos abaixo contêm os resultados dos testes de rejeição de sal para as 

membranas de acetato de bagaço. 

 

5.7.3.3.1 NaCl 

Figura 54 - Rejeição de NaCl pelas membranas de acetato de bagaço. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 

5.7.3.3.2 MgCl2  
Figura 55 - Rejeição de MgCl2 pelas membranas de acetato de bagaço. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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5.7.3.3.3 MgSO4 

Figura 56 - Rejeição de MgSO4 pelas membranas de acetato de bagaço. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

5.7.3.3.4 Na3PO4 
Figura 57 - Rejeição de Na3PO4 pelas membranas de acetato de bagaço. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 A lógica do teste de rejeição de sal é que os íons dos sais ficassem retidos na 

alimentação, não sendo transportados através da membrana, o que significa que uma baixa 

rejeição representa uma grande passagem dos íons salinos pela membrana. Esse transporte 

de íons pela estrutura de membrana pode ser explicado pelos princípios de exclusão por 

tamanho e fenômeno de solução-difusão, o qual é descrito pelo Modelo de Solução 

Difusão (SDM) (PAGES et al., 2013).  
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As membranas B1 e B2 apresentaram uma baixa rejeição de sal, resultado de uma 

maior porosidade. A membrana B3 possuía praticamente a mesma porosidade que as 

membranas B1 e B2, porém sua rejeição foi maior em com todos os sais testados. Isso 

permite concluir que o tamanho dos poros da membrana B3 é menor do que o das 

membranas B1 e B2 e esse tamanho menor de poros acarretou em uma menor passagem de 

íons, aumentando a rejeição salina. Tal fenômeno também pôde ser verificado pelo fato de 

que a membrana B3 alcançou a maior rejeição de sal no ensaio utilizando o Na3PO4, uma 

vez que esse sal é o que possuí íon de maior raio iônico, o PO4
3- e necessita de um poro 

maior que os outros íons para passar através da membrana. 

Em todos os casos, a membrana B4 apresentou os maiores valores de rejeição de 

sal, corroborando com os resultados de fluxo de água pura, levando em consideração que 

um menor fluxo de água está associado a uma maior rejeição de sal, e por conter uma 

menor porosidade, era de se esperar que a membrana B4 apresentasse o menor fluxo e a 

maior rejeição de sal. Os maiores resultados de rejeição salina da membrana B4 foram nos 

testes em que se empregaram NaCl e Na3PO4. Levando em consideração que a rejeição de 

sal seria proporcional ao tamanho dos raios iônicos das espécies envolvidas, a rejeição do 

MgCl2 e do MgSO4 deveria ser maior do que a do NaCl. Nesse caso, pode ser considerado 

que houve algum uma maior repulsão dos íons dos sais de magnésio, principalmente do 

Mg2+, com a estrutura do conjunto da membrana B4 suportada pela membrana comercial, 

que permitiu um maior transporte de íons pela membrana, acarretando em uma menor 

rejeição de sal. Isso mostra que houve uma maior influência dos cátions em relação aos 

ânions, na rejeição dos sais. 

Comparados com os resultados encontrados na literatura (PAGES et al., 2013) a 

rejeição de NaCl, MgCl2 e MgSO4 obtida pelas membranas de acetato de bagaço foi menor 

para todas as membranas. Uma explicação para esse fenômeno é que no trabalho 

consultado, a concentração dos sais utilizadas nos experimentos de rejeição de sal foi 

menor que as empregadas no presente trabalho. Em outras palavras, a concentração 

eletrolítica das soluções salinas utilizadas no presente trabalho foi maior e íons em uma 

solução aquosa com alta concentração eletrolítica passam pela membrana mais facilmente, 

acarretando na diminuição da rejeição salina (WANG, et al., 2002).  

Como as membranas B1 e B2 apresentaram uma baixa rejeição de sal em todos os 

casos e ao final dos testes elas foram encontrados pequenos buracos em sua estrutura 

visível, mostrando sua grande fragilidade, elas foram descartadas para os próximos testes. 
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5.7.3.4 Rejeição de açúcares 

 O gráfico da Figura 58 apresenta os resultados de rejeição de açúcares paras as 

membranas B3 e B4. 

 

Figura 58 - Gráfico da rejeição de açúcares para as membranas B3 e B4. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 
 Assim como no teste de rejeição de sal, o valor da rejeição de açúcar representa o 

quanto de açúcar ficou retido na alimentação, não passando pela membrana. A rejeição de 

açúcares tem mostrado ser dependente do pH, da concentração de açúcares na solução a ser 

testada, do tamanho do poro e da densidade de carga envolvida no processo, nesse caso, 

levando em consideração a carga da solução de açúcares e da superfície da membrana 

(LAKRA et al. 2013).  

 Observando os resultados absolutos de rejeição, ambas as membranas apresentaram 

alta rejeição tanto de glicose quanto de xilose. Contudo, quando comparado com outros 

trabalhos, essa rejeição foi menor. Vale ressaltar, que não há muita informação na literatura 

sobre a rejeição de açúcares por membranas de acetato de celulose, por isso, a comparação 

entre os resultados foi realizada, em sua maioria, com estudos que utilizaram membranas 

constituídas por outros polímeros. Malmali et al. (2014) reportaram uma rejeição de 

glicose e de xilose na ordem de 90-99%. A rejeição reportada por Zhou et al. (2013a) foi 

de 84-99% para a xilose e de 89-99% para a glicose. Ajao et al. (2015), para uma 

membrana comercial de acetato de celulose reportou uma rejeição de açúcares (xilose + 

glicose) de 98%. 
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Levando em consideração os fatores citados que podem influenciar a rejeição de 

açúcar, pode-se eliminar a influência do pH. O pH das soluções utilizadas nos teste de 

rejeição de açúcar ficou na faixa de 6-7. Tanto a glicose, como a xilose, possuem pKa 

maior do que 12 (ZHOU et al., 2013a), ou seja, na faixa de pH testada, os açúcares não 

possuem carga e sua interação com a estrutura da membrana é nula, não interferindo no 

processo retenção. Isso também elimina uma possível a interferência da densidade de 

carga.  

A concentração da solução de açúcares não foi o fator que determinou uma menor 

rejeição de açúcares no presente trabalho quando comparado com outros trabalhos já 

publicados, uma vez que foi utilizada uma menor concentração de solução de açúcares do 

que os trabalhos utilizados como comparação, e com uma menor concentração, a tendência 

era de que a rejeição fosse maior. Inúmeros estudos sobre a filtração de açúcares, variando 

a concentração da solução inicial, já foram realizados. Em todos os casos, foi reportado 

que à medida que essa concentração aumentava, a rejeição diminuía (GOULAS et al., 

2002; WENG et al., 2009; HIMSTEDT et al., 2013; ZHOU et al., 2013a;  ). 

Com o que já foi exposto, o tamanho de poros pôde ser considerado o fator 

preponderante no desempenho das membranas quanto à rejeição de açúcares, uma vez que 

as membranas dos trabalhos citados provavelmente apresentavam poros menores e sua 

rejeição de açúcar foi maior. A conclusão de um menor tamanho de poros foi baseada no 

fato de que a rejeição de sal reportada para as membranas desses trabalhos também foi 

maior do que a do presente trabalho. Esse maior tamanho de poros, contribuído pela 

membrana comercial que suportou as membranas de acetato de bagaço, facilitou a 

passagem das moléculas dos açúcares, acarretando numa menor rejeição. O resultado 

alcançado no presente trabalho está de acordo com o apresentado por Zhou et al. (2013a) 

que também concluíram que a fator de maior influência na rejeição de açúcares foi o 

princípio por exclusão de tamanho.   

Outra influência do tamanho dos poros foi observada na comparação dos resultados 

de rejeição entre glicose e xilose. Para as duas membranas, a rejeição de glicose foi maior 

do que a de xilose. Tal fato põde ser atribuído a um maior tamanho da molécula de glicose 

comparada com a molécula de xilose e o tamanho dos poros das membranas B3 e B4 

facilitou mais a passagem da xilose do que a da glicose. O mesmo comportamento foi 

apresentado por Sjöman et al., (2007) quando estudaram a separação de xilose e glicose 

por processo por membrana. Segundo os autores, o tamanho das moléculas, 

consequentemente o tamanho dos poros das membranas, foi o principal responsável pela 
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rejeição desses açúcares, eliminando a influência do fator de hidratação das moléculas de 

açúcar. 

Na comparação do desempenho das membranas, a membrana B4 apresentou maior 

rejeição de açúcares do que a membrana B3. Esse resultado é condizente com o fato de que 

a membrana B4, comparada com a membrana B3, possuía um menor fluxo de água e uma 

maior rejeição de sal, consequência do menor tamanho de seus poros. Logo, como o 

tamanho de poro foi o fator determinante para a rejeição de açúcares, era de se esperar que 

membrana B4 alcançasse um melhor desempenho na rejeição de xilose e glicose do que a 

membrana B3.  

 

5.7.3.5 Rejeição de compostos tóxicos 

 Os resultados nos testes de rejeição de compostos tóxicos para as membranas de 

acetato de bagaço estão apresentados no gráfico da Figura 59. 

 

Figura 59 - Rejeição de compostos tóxicos para as membranas B3 e B4. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
 

 Assim como para a rejeição de açúcares, os fatores que definem a rejeição dos 

compostos tóxicos são o pH, a concentração desses compostos na solução a ser testada, do 

tamanho do poro e da densidade de carga envolvida no processo, além de possíveis 

interações físico-químicas entre os compostos e a superfície das membranas. 

 O pH da solução utilizada nos testes ficou na faixa de 6-7. Como a membrana de 

acetato de bagaço não apresentava carga nessa faixa de pH, descartou-se a possível 

influência do pH e da densidade de carga no processo de rejeição do HMF, furfural e ácido 
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acético. A concentração utilizada pôde ser considerada alta, na comparação com a utilizada 

por outros trabalhos (AFONSO, 2012; KIM et al., 2013). Contudo, esses autores 

reportaram uma rejeição menor do que a alcançada no presente trabalho, anulando o efeito 

da concentração dos solutos sobre o resultado de rejeição. Apesar de Kim et al. (2013), 

obterem como resultado que a rejeição de HMF é inversamente proporcional à 

concentração da solução testada, esse fenômeno não se aplica quando se compara o 

resultado desses autores com o do presente trabalho. Nessa comparação, uma maior 

concentração de HMF gerou uma maior rejeição. 

Logo, o fator determinante para a rejeição dos compostos tóxicos pelas membranas 

de acetato de bagaço foi o tamanho dos poros dessas membranas. Na comparação dos 

resultados obtidos para cada composto, foi observado que a rejeição seguiu a seguinte 

ordem para as duas membranas %R(HMF) > %R(furfural) > %R(ácido acético). Essa 

ordem segue, tanto a ordem decrescente de massa molar, quanto a ordem decrescente do 

diâmetro de Stokes dos três compostos (WENG et al., 2010), corroborando com a fato de 

que o tamanho de poro foi o principal fator a influenciar a rejeição dos compostos tóxicos. 

Outro fato a ser observado é que a membrana B4, em todos os casos, obteve maior rejeição 

do que a membrana B3, mostrando mais uma vez que a membrana B4 possui, além de 

menor porosidade, menores poros do que a membrana B3. 

 

5.8 Membranas de acetato de celulose comercial 

5.8.1 Preparação das membranas 

 Ao contrário do que aconteceu quando se utilizou acetato de bagaço, foi possível 

produzir membranas em todas as 16 condições estudadas para o acetato de celulose 

comercial.  

 

5.8.2 Caracterização física das membranas de acetato comercial 

5.8.2.1 Microscopia de Força Atômica (AFM) 

As figuras 60-63 apresentam as micrografias obtidas na análise de AFM das 

membranas preparadas com acetato de celulose comercial. 
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Figura 60 - AFM das membranas preparadas com acetato de celulose comercial, onde: A = 
membrana 1; B = membrana 2; C = membrana 3; D = membrana 4; escala das 
micrografias: 1m. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 Analisando a Figura 60 foi possível observar que as membranas 1, 2, 3 e 4 

apresentaram uma superfície com uma grande quantidade de nódulos (área clara) e pouca 

quantidade de poros (área escura).  As membranas obtidas a partir do acetato comercial 

foram preparadas com um material puro. A solução pura de acetato de celulose possui alta 

cristalinidade e alta viscosidade e essas duas características combinadas restringem a 

formação de poros, dando origem a uma membrana com natureza densa, com alto grau de 

empacotamento e morfologia predominantemente nodular (XIARCHOS;DOULIA, 2006; 

JAYALAKSHMI et al., 2012).  
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Figura 61 - AFM das membranas preparadas com acetato de celulose comercial, onde: A = 
membrana 5; B = membrana 6; C = membrana 7; D = membrana 8; escala das 
micrografias: 1m). 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 
No caso das membranas 5, 6, 7 e 8, elas também apresentaram a superfície com 

natureza nodular. Entretanto, a superfície das membranas 6, 7 e 8 apresentaram uma 

quantidade significativa de poros (região escura), mostrando que as condições em que 

foram preparadas propiciaram a formação de poros. 
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Figura 62 - AFM das membranas preparadas com acetato de celulose comercial, onde: A = 
membrana 9; B = membrana 10; C = membrana 11; D = membrana 12; escala das 
micrografias: 1m. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 
No grupo de membranas da Figura 62, somente a membrana 12 apresentou 

superfície porosa, enquanto que as membranas 9, 10 e 11 exibiram uma superfície 

característica de membranas densa, empacotada, granular e de superfície nodular. As 

membranas 9, 10 e 11 foram preparadas nas mesmas condições do que, respectivamente, as 

membranas 1, 2 e 3, com a única diferença de que as primeiras não passaram por 

tratamento térmico. Com isso, é possível afirmar que essas condições aplicadas favorecem 

a formação de uma membrana com natureza densa, sem a presença de muitos poros.  
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Figura 63 - AFM das membranas preparadas com acetato de celulose comercial (A = 
membrana 13; B = membrana 14; C = membrana 15; D = membrana 16; escala das 
micrografias A, B e C: 1m; escala da micrografia D: 500 nm). 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 
 As membranas 13, 14, 15 e 16 apresentaram uma superfície porosa misturada com 

a parte nodular. Isso mostra que as condições empregadas na preparação das membranas 

permitiram a formação de membranas tanto predominantemente densas (com 

pouquíssimos poros) quanto porosas. Consultando a literatura, também foi possível 

verificar que a natureza estrutural e morfológica da membrana de acetato de celulose 

depende das condições de preparo da membrana, uma vez que, utilizando a técnica de 

AFM, é reportada a obtenção ou de membranas densas (XIARCHOS;DOULIA, 2006; 

GHAEMI  et al., 2012) ou de membranas porosas (STAMATIALIS et al., 1999; HAN et 

al., 2013) 

 

5.8.2.2 Porosidade  

 A Tabela 35 mostra os resultados da porcentagem de porosidade das membranas 

preparadas a partir do acetato de celulose comercial. 
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Tabela 35 - Porcentagem de porosidade das membranas obtidas a partir do acetato de 
                   celulose comercial. 
 

Membrana Porosidade (%) 
1 5,56 + 2,00 
2 17,83 + 8,74 
3 3,50 + 2,00 
4 3,83 + 1,26 
5 4,81 + 1,40 
6 23,15 + 11,17 
7 37,67 + 9,25 
8 27,22 + 12,06 
9 15,67 + 2,25 
10 9,28 + 4,17 
11 26,80 + 6,34 
12 21,00 + 4,44 
13 58,76 + 10,27 
14 36,50 + 9,50 
15 53,79 + 9,14 
16 31,67 + 7,01 

 Os resultados da Tabela 35 apontaram uma diversidade muito grande na 

porcentagem de porosidade entre as membranas preparadas com acetato de celulose 

comercial. Analisando separadamente os parâmetros envolvidos na preparação dessas 

membranas, foi possível observar que, as membranas que foram produzidas com maior 

tempo de evaporação de solvente (5 min) apresentaram, na média, uma porcentagem de 

porosidade um pouco maior do que as que foram preparadas com 1 min de evaporação de 

solvente, 25,69+16,75 % contra 21,45+18,31%, respectivamente. Kesting (1985) apontou 

que o tempo de evaporação do solvente é de grande importância na formação da estrutura 

porosa na superfície da membrana e, consequentemente, em seu desempenho. Contudo, 

levando em consideração os desvios, a diferença obtida pode ser considerada inexistente, 

eliminando uma interferência significativa do tempo de evaporação de solvente na 

porosidade das membranas, pelo menos no que diz respeito à quantidade de poros. 

 Em relação à temperatura do banho de coagulação (TBC), para as membranas que 

foram preparadas empregando um TBC de 5°C, a média da porosidade foi de 

22,95+22,24% e para as que foram preparadas com o TBC de 20°C, a média de porosidade 

foi de 21,35+10,95%. Assim como para o tempo de evaporação de solvente, a variação do 

TBC não propiciou uma grande diferença na porosidade entre as membranas. Strathmann 

(1985) mostrou uma forte dependência da morfologia da membrana com a TBC.  

Wienberg (1988) afirmou inclusive, que a TBC é a variável que apresenta a maior efeito na 

preparação de membranas. Isso não ocorreu no presente trabalho, como mostraram os 
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resultados obtidos. Uma explicação par isso seria a faixa em que se variou a TBC. 

Possivelmente, com uma diferença maior entre as TBCs, essa influência reportada poderia 

ser obervada. 

 Já para o tratamento térmico após o banho de coagulação foi observada uma 

significativa diferença na porosidade das membranas quando se variou esse parâmetro. 

Para as membranas que passaram pelo tratamento térmico pós banho de coagulação, a 

média de porosidade foi de 15,45+13,01%, para as que não foram submetidas a esse 

tratamento, a média de porosidade foi de 31,68+17,49%. Tal fato mostra que o 

aquecimento térmico limitou a formação de poros. O tratamento térmico após a retirada do 

banho de coagulação fornece energia térmica para a membrana, provocando uma maior 

movimentação das moléculas (CHAN et al., 1984) e um aumento das ligações de 

hidrogênio (DUARTE et al., 2007) entre as cadeias poliméricas, aumentando seu índice de 

cristalinidade (SANOPOULOU;PETROPOULOS, 1992;) e diminuindo os espaços entre 

elas (SU et al., 2010), logo, diminuindo a porosidade da membrana. 

 Um fato importante a ser considerado é que para a obtenção da porcentagem de 

porosidade das membranas foram utilizados três pedaços de regiões diferentes da 

membrana. Um da extremidade esquerda, um da direita e um do centro. Com os resultados 

de desvio padrão obtidos, foi possível então, concluir que a distribuição dos poros na 

estrutura da membrana não é homogênea, uma vez que os desvios obtidos foram altos.  

  

 5.8.2.3 Espectroscopia de Fotoelétrons Excitados por Raio–X (XPS) 

 A composição química da superfície de algumas das 16 membranas preparadas a 

partir do acetato de celulose comercial foi determinada pela análise XPS e os resultados 

obtidos são apresentados na Tabela 36. 
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Tabela 36 - Composição química em relação à porcentagem de carbono e de oxigênio na  
                   superfície das membranas obtidas a partir do acetato de celulose comercial. 
 

Membrana % de C % de O Relação O/C  
1 62,80 37,20 0,59 
4 61,15 38,85 0,64 
6 66,00 34,00 0,52 
8 62,48 37,52 0,60 
11 66,00 34,00 0,52 
12 66,00 34,00 0,52 
13 65,82 34,18 0,52 
14 53,11 48,89 0,92 
15 58,88 41,12 0,70 
16 59,58 40,42 0,68 

 Para a membrana de acetato de celulose foram considerados quatro componentes 

para a determinação da porcentagem de carbono: os grupos O-C(O)-CH3, C-O, O-C-O e 

O=C-O, levando em consideração os carbonos sublinhados (TASKER et al., 1994; 

BARBAR et al., 2008); e três componentes para a determinação da porcentagem de 

oxigênio: C=O, C-O-C, O-C=O, levando em consideração os oxigênios sublinhados 

(FERJANI et al., 2000). 

  Embora todas as membranas fossem constituídas pelos mesmos componentes 

(carbono, oxigênio e hidrogênio, o qual não teve sua porcentagem determinada pela análise 

de XPS), foi possível verificar que as membranas apresentaram diferenças nas 

porcentagens de carbono e oxigênio. Essas diferenças podem ser associadas às diferentes 

condições de preparo por que cada membrana foi submetida, mas principalmente a uma 

possível contaminação ocorrida durante a análise (VAZQUÉZ et al., 2008). É preciso 

salientar que, apesar de não reportado na Tabela 36, algumas membranas apresentaram 

uma pequena porcentagem de silício, menos de 1%. A presença desse componente nos 

resultados foi creditada a uma contaminação no porta-amostra utilizado na análise de XPS.  

Outro importante aspecto que os resultados da análise de XPS mostraram foi que a 

razão oxigênio/carbono (O/C) foi diferente entre algumas membranas. Contudo, todas 

apresentaram uma relação O/C abaixo de 1, o que significa que todas possuem uma caráter 

mais hidrofóbico do que hidrofílico. Quanto mais próximo de 1, ou acima desse valor, 

mais hidrofílica é a membrana (VAZQUÉZ et al., 2008). Ou seja, apesar de possuir uma 

natureza hidrofóbica (relação O/C menor que 1), a membrana 14 pode ser considerada a 

membrana mais hidrofílica de todas. Enquanto que as membranas 6, 11 e 12 são as 

membranas mais hidrofílicas. Essa determinação da natureza hidrofóbica/hidrofílica da 

membrana de acetato é importante, pois interfere diretamente na permeação de soluções 
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aquosas. As diferenças apresentadas entre as relações O/C das membranas, além de uma 

possível contaminação, pôde ser creditada à diferente quantidade de grupos carboxílicos e 

carbonílicos presentes nas superfícies das membranas (WEI et al., 2013). 

Na média, a porcentagem de carbono na superfície das membranas foi de 62,18% e 

a de oxigênio foi de 37,82%. Esses resultados foram muito parecidos com o que foi 

reportado na literatura. Guezguez et al. (2013) também produziram membranas a partir de 

acetato de celulose comercial e obtiveram como resultado da análise de XPS da superfície 

das membranas uma porcentagem, na média, de 62,84% para o carbono e de 37,16% para 

o oxigênio. 

 

5.8.3 Determinação das propriedades de fluxo das membranas de acetato comercial  

5.8.3.1 Fluxo de vapor de água 

Os gráficos das figuras 64-67 mostram o perfil de perda de massa de água em função 

do tempo para as membranas preparadas a partir do acetato de celulose comercial. O fluxo 

de vapor de água foi determinado pela metodologia do Copo de Payne, e os resultados para 

fluxo, espessura e o fluxo normalizado pela espessura das membranas são apresentados na 

Tabela 37. 

 

Figura 64 - Perfil do fluxo de vapor de água para as membranas 1, 2, 3 e 4. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 65 - Perfil do fluxo de vapor de água para as membranas 5, 6, 7 e 8. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
 

 
Figura 66 - Perfil do fluxo de vapor de água para as membranas 9, 10, 11 e 12. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 67 - Perfil do fluxo de vapor de água para as membranas 13, 14, 15 e 16. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 
 
Tabela 37- Fluxo de vapor de água para as membranas preparadas a partir do acetato de 
                  celulose comercial. 
 

Membrana 
(mg/h) 

(1/A) 
(cm-2) 

J = *1/A 
(mg.h-1.cm-2) 

L 
m) 

JL 
(g.s-1.cm-

2.m) 
1 20,434 0,175 3,566 50 4,953E-05 
2 24,629 0,175 4,298 50 5,970E-05 
3 33,097 0,175 5,776 50 8,022E-05 
4 9,7353 0,175 1,699 50 2,360E-05 
5 15,641 0,175 2,730 50 3,791E-05 
6 11,224 0,175 1,959 50 2,721E-05 
7 8,870 0,175 1,548 50 2,150E-05 
8 11,724 0,175 2,046 50 2,842E-05 
9 9,8623 0,175 1,721 50 2,391E-05 
10 12,617 0,175 2,202 50 3,058E-05 
11 11,797 0,175 2,059 50 2,859E-05 
12 16,100 0,175 2,810 50 3,902E-05 
13 11,034 0,175 1,926 50 2,675E-05 
14 11,743 0,175 2,049 50 2,846E-05 
15 10,903 0,175 1,903 50 2,643E-05 
16 10,031 0,175 1,751 50 2,431E-05 

(A: área da membrana, J o fluxo de vapor de água, L a espessura das membranas e JL o 
fluxo normalizado pela espessura). 

 
Analisando os resultados da Tabela 37, foi verificado que, com exceção das 

membranas 1, 2, 3, todas as outras membranas alcançaram um fluxo de vapor de água 

muito semelhante, mostrando que as condições de preparo das membranas não 

influenciaram significantemente na permeação do vapor de água. As membranas 1, 2, e 3, 
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de acordo com a análise de AFM, apresentaram uma estrutura majoritariamente densa. 

Com isso, era de se esperar que a passagem de vapor de água por suas estruturas fosse mais 

difícil, culminando num fluxo baixo, como ocorreu com a membrana 4, a qual também 

possuía uma estrutura predominantemente densa. Uma explicação para os resultados 

fossem opostos a essa teoria, é que a superfície dessas membranas possuíam pequenos 

furos, quase imperceptíveis a olho nu e que permitiram uma maior passagem do vapor de 

água. Os gráficos de perfil de fluxo de vapor de água mostraram que para todas as 

membranas, esse perfil apresentou um comportamento linear, sem grandes desvios dessa 

linearidade, indicando que durante os testes as membranas não mudaram estruturalmente. 

 

5.8.3.2 Fluxo de água pura 

 As Tabelas 38 e 39 mostram um panorama dos resultados alcançados pelas 16 

membranas produzidas a partir do acetato comercial nos testes de fluxo de água pura. 

 
Tabela 38 - Resultados de fluxo de água pura para as membranas de acetato comercial a 
                   pressões entre 20 e 80 psi. 
 
Membrana 20 psi 30 psi 40 psi 50 psi 60 psi 70 psi 80 psi 

1 Quebrou       
2 Quebrou       
3 Quebrou       
4 SF SF SF SF SF SF SF 
5 SF SF SF SF SF SF SF 

6 Fluxo Fluxo Fluxo Fluxo - - - 
7 SF SF SF SF SF SF SF 

8 SF SF SF Fluxo Fluxo Fluxo Fluxo 
9 Quebrou       
10 Quebrou       
11 Quebrou       
12 Fluxo Fluxo Fluxo - - - - 
13 SF Fluxo Fluxo Fluxo Fluxo - - 
14 SF SF SF Fluxo Fluxo Fluxo Fluxo 
15 SF SF Fluxo Quebrou    
16 SF SF Fluxo Fluxo Fluxo - - 

(SF = sem fluxo; “-“ = o teste de fluxo não foi realizado nessa pressão).  
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Tabela 39 - Resultados de fluxo de água pura para as membranas de acetato comercial a 
                   pressões acima de 200 psi. 
 

Membrana 200 psi 300 psi 400 psi 500 psi 
4 Sem fluxo Sem fluxo Sem fluxo Sem fluxo 
5 Quebrou    
6 Quebrou    
7 Quebrou    

Os resultados das Tabelas 38 e 39 mostram que algumas membranas (1,2, 3, 9, 10 e 

11) quebraram a 20 psi, demonstrando que essas membranas possuíam alta fragilidade e 

baixas propriedades mecânicas. No caso das membranas 5 e 7, elas não apresentaram fluxo 

de água pura a baixas pressões. Contudo, elas se romperam a altas pressões. A membrana 5 

apresentou baixa porosidade, e como não apresentou fluxo, pode-se afirmar que esses 

poros também eram pequenos. A mesma teoria pode ser aplicada à membrana 7. Apesar de 

essa membrana apresentar mais de 30% de porosidade, esses poros eram pequenos, não 

permitindo a passagem de água. A membrana 4 não apresentou fluxo de água pura em 

nenhuma pressão na qual ela foi testada. Tal fato corrobora com o que foi observado na 

análise de AFM, a membrana 4 apresentou estrutura altamente densa, o que requer altas 

pressões para que ocorra permeação, além de alta resistência mecânica, pois não quebrou 

nem a 500 psi. Todas as outras membranas (6, 8, 12, 13, 14, 15 e 16) apresentaram fluxo 

regular de água pura em pelo menos uma das pressões empregadas, e os dados obtidos 

nesses testes estão exibidos nos gráficos e tabelas abaixo. 
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5.8.3.2.1 Membrana 6 
Figura 68 - Gráfico do fluxo de água pura em diferentes pressões para a membrana 6. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 
 
Tabela 40 - Fluxo ao final dos testes de fluxo de água pura para a membrana 6. 
 

Pressão (psi) Fluxo (L/m2*h) 
20 42,75 
30 62,16 
40 112,45 
50 96,42 

 

 
Figura 69 - Gráfico da correlação entre fluxo e pressão para a membrana 6. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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5.8.3.2.2 Membrana 8 

Figura 70 - Gráfico do fluxo de água pura em diferentes pressões para a membrana 8. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
 
 
Tabela 41 - Fluxo ao final dos testes de fluxo de água pura para a membrana 8. 
 

Pressão (psi) Fluxo (L/m2*h) 
50 2,36 
60 7,26 
70 2,07 
80 0,41 

 

 

Figura 71 - Gráfico da correlação entre fluxo e pressão para a membrana 8. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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5.8.3.2.3 Membrana 12 

Figura 72 - Gráfico do fluxo de água pura em diferentes pressões para a membrana 12. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
 
 
Tabela 42 - Fluxo ao final dos testes de fluxo de água pura para a membrana 12. 
 

Pressão (psi) Fluxo (L/m2*h) 
20 39,08 
30 60,14 
40 59,71 

 

 

Figura 73 - Gráfico da correlação entre fluxo e pressão para a membrana 12. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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5.8.3.2.4 Membrana 13 

Figura 74 - Gráfico do fluxo de água pura em diferentes pressões para a membrana 13. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
 
 
Tabela 43 - Fluxo ao final dos testes de fluxo de água pura para a membrana 13. 
 

Pressão (psi) Fluxo (L/m2*h) 
30 6,21 
40 6,18 
50 8,50 
60 10,05 

 

 

Figura 75 - Gráfico da correlação entre fluxo e pressão para a membrana 13. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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5.8.3.2.5 Membrana 14 

Figura 76 - Gráfico do fluxo de água pura em diferentes pressões para a membrana 14. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
 
 
Tabela 44 - Fluxo ao final dos testes de fluxo de água pura para a membrana 14. 
 

Pressão (psi) Fluxo (L/m2*h) 
50 34,73 
60 51,22 
70 57,66 
80 72,83 

 
 

Figura 77 - Gráfico da correlação entre fluxo e pressão para a membrana 14. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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5.8.3.2.6 Membrana 15 

Figura 78 - Gráfico do fluxo de água pura em diferentes pressões para a membrana 15. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
 
 
 
 

Tabela 45 - Fluxo ao final dos testes de fluxo de água pura para a membrana 15. 
 

Pressão (psi) Fluxo (L/m2*h) 
40 11,96 
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5.8.3.2.7 Membrana 16 

Figura 79 - Gráfico do fluxo de água pura em diferentes pressões para a membrana 16. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
 
 

Tabela 46 - Fluxo ao final dos testes de fluxo de água pura para a membrana 16. 
 

Pressão (psi) Fluxo (L/m2*h) 
40 6,80 
50 4,83 
60 1,47 

 

 
Figura 80 - Gráfico da correlação entre fluxo e pressão para a membrana 16. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Os resultados de fluxo de água pura apresentaram diferenças significantes entre as 

membranas de acetato comercial. Ao contrário do que aconteceu com a membranas de 

acetato de bagaço, os parâmetros de preparação das membranas foram os responsáveis por 

essas diferenças. É possível dividir essas membranas em dois grupos: membranas 6, 12 e 
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14 formam o grupo de membranas que alcançaram um alto fluxo de água pura e as 

membranas 8, 13, 15 e 16 pertencem ao grupo de membranas que apresentaram baixo 

fluxo de água pura. 

Analisando os parâmetros de preparo das membranas de acetato comercial (Tabela 

7), pôde ser observada a influência do tempo de evaporação do solvente.  Nguyen et al. 

(2013) variaram o tempo de evaporação de solvente de 10 a 240 segundos. Os resultados 

reportados por esse autores foram de que até 120 segundos de evaporação não houve 

significantes mudanças no fluxo de água pura. Acima desse tempo, quanto maior foi e 

tempo de evaporação do solvente, menor foi o fluxo de água pura apresentado pela 

membrana. Maiores tempos de evaporação aumentam a concentração de polímeros na 

superfície da membrana, favorecendo a precipitação em detrimento à solidificação durante 

a inversão de fases e levando à formação de uma estrutura menos porosa.  Membranas 6 e 

14  foram as que apresentaram o maior fluxo de água pura. Ambas foram preparadas 

empregando o tempo de evaporação de solvente mais baixo, 1 minuto. A análise de 

porosidade mostrou que o tempo de evaporação de solvente não interferiu diretamente na 

quantidade de poros das membranas. Com isso, é possível afirmar que um baixo tempo de 

evaporação não permitiu a total difusão do solvente, culminando numa maior formação de 

poros de maior tamanho. Membranas 8, 15 e 16 foram preparadas com o maior tempo de 

evaporação do solvente, 5 minutos. Em oposição ao menor tempo de evaporação, o maior 

tempo proporcionou uma maior difusão do solvente, gerando membranas com poros 

menores.  

A membrana 12 foi preparada com 5 minutos de evaporação do solvente. 

Entretanto, apresentou alto fluxo de água pura. Nesse caso, pode-se dizer que outro 

parâmetro contribuiu para o bom desempenho dessa membrana, a temperatura do banho de 

coagulação (TBC). A TBC empregada na preparação da membrana 12 foi 20°C, a maior 

testada. De acordo com os resultados obtidos por Han e Bhattacharyya (1991), quanto 

maior for a TBC, mantendo-se as outras variáveis constantes, maior será o fluxo de água 

pura da membrana. Os efeitos que a TBC na formação de membranas são baseados no 

conceito de que os poros formados são alargados proporcionalmente à TBC, ou seja, uma 

maior TBC, causa a formação de poros maiores, além, do aumento do grau de inchamento 

do polímero e do aumento da permeabilidade (KESTING, 1985; SOURIRAJAN; 

MATSUURA, 1985; STRATHMANN, 1985).  

O tempo de evaporação do solvente aplicado na produção da membrana 13 foi 1 

minuto. Teoricamente, essa membrana deveria apresentar alto fluxo de água pura. Porém, o 
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resultado desse teste para a membrana 13 foi um baixo fluxo. A TBC utilizada para 

preparar essa membrana foi 5°C. Em pequenos valores de TBC, um grande número de 

pequenos poros é formado, ao invés de macroporos, dando origem a uma estrutura mais 

densa que tem como característica um baixo fluxo de água pura. Esses resultados mostram 

que o tempo de evaporação do solvente e a TBC, possuem uma relação importante na 

formação estrutural das membranas. Kutowy et al. (1978)  demonstraram essa relação. De 

acordo com os resultados reportados em seu trabalho, a não evaporação prévia do solvente 

fez com que a TBC fosse inversamente proporcional ao fluxo. Altas TBCs, sem 

evaporação de solvente prévia, favoreceram a formação de poros pequenos. Os autores 

concluíram que esses dois parâmetros de preparação de membrana exercem uma influência 

maior na porosidade, no número de poros e na distribuição dos poros quando utilizados em 

conjunto, ou seja, quando há a evaporação prévia do solvente. 

Outro efeito da TBC apontado por Han e Bhattacharyya (1991) foi que em altas 

TBC (em torno de 20°C), as membranas de acetato de celulose perdem a transparência 

ficando total ou parcialmente brancas, resultado da formação de poros grandes.  

A maioria das membranas que apresentaram fluxo de água pura não foi submetida 

ao tratamento térmico após a etapa da inversão de fases no banho de coagulação. Han e 

Bhattacharyya (1991) reportaram que a membrana que não passou por esse tratamento 

térmico apresentou fluxo de água pura até 30 vezes maior do que as membranas que foram 

tratadas termicamente. Estudos mostraram que o fluxo de água de pura é inversamente 

proporcional à temperatura do tratamento térmico (HAN;BHATTACHARYYA, 1991; 

HADDAD et al., 2004). Esse fenômeno ajuda a explicar porque as membranas 4, 5 e 7, 

que passaram pelo processo de tratamento térmico pós banho de coagulação, não 

apresentaram fluxo de água pura, apesar de suportar a pressão exercida.  

Observando os gráficos de fluxo x pressão, foi verificado que em alguns casos o 

fluxo foi diminuindo conforme a pressão foi aumentando. As membranas 8 e 16 foram as 

que apresentaram essa tendência mais fortemente. Era esperado um comportamento 

oposto. Assim como ocorreu com as membranas de acetato de bagaço, as membranas de 

acetato comercial sofreram o processo de compactação. Na medida em que a pressão 

aumentava, o tamanho dos poros diminuía devido ao rearranjo polimérico da estrutura da 

membrana, dificultando a passagem das moléculas de água pela membrana, resultando 

num fluxo menor.  

Um dado importante a ser ressaltado, é que as membranas que apresentaram a 

maior porcentagem de porosidade (membranas 13 e 15) apresentaram baixo fluxo. As 
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membranas 6 e 12 alcançaram alto fluxo de água pura, mas suas porcentagens de 

porosidade foram menores que 25%.  Isso mostra que a quantidade de poros  não está 

diretamente ligada com a capacidade de permeação da membrana. Em resumo, uma grande 

porosidade não significa que o fluxo será alto, como no caso das membranas 13 e 15. É 

preciso também que esses poros sejam suficientemente grandes para que haja permeação, 

como mostra as análises de AFM das membranas 6 e 12. Ambas as membranas, apesar de 

possuírem uma baixa porosidade, eram constituídas por poros grandes o bastante para a 

passagem de água.  

Baseado nos resultados de fluxo de água pura, somente as membranas 6, 12 e 14 

foram escolhidas para os testes seguintes de rejeição de sal, rejeição de açúcar e rejeição de 

compostos tóxicos.  

 

5.8.3.3 Rejeição de sal 
 Os resultados alcançados nos testes de rejeição de sal para as membranas de acetato 

de celulose comercial estão apresentados nos gráficos das figuras abaixo. 

 

5.8.3.3.1 NaCl 

Figura 81 - Rejeição de NaCl pelas membranas de acetato comercial. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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5.8.3.3.2 MgCl2 

Figura 82 - Rejeição de MgCl2 pelas membranas de acetato comercial. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
 

5.8.3.3.3 MgSO4 

Figura 83 - Rejeição de MgSO4 pelas membranas de acetato comercial. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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5.8.3.3.4 Na3PO4 

Figura 84 - Rejeição de Na3PO4 pelas membranas de acetato comercial. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
 

 As membranas 6 e 14, com exceção ao NaCl, apresentaram significativas taxas de 

rejeição salina, e ao contrário do que aconteceu com as membranas obtidas a partir do 

bagaço, a ordem de rejeição foi Na3PO4 > MgSO4 > MgCl2 > NaCl, respeitando o 

princípio de que a rejeição de sal é proporcional ao tamanho do raio iônico. Essa ordem de 

rejeição está de acordo com os resultados encontrados na literatura (MOHAMMAD et al., 

2007; ZHU, et al., 2011; PAGES et al., 2013). 

 A rejeição de NaCl foi bem menor do que a rejeição dos outros sais. Análises das 

constantes de complexação dos cátíons de Na e Mg combinados com íons Cl- e SO4
2- 

indicaram que em soluções puras ou dominantes (com traços de outros compostos salinos) 

desse sais, em pH entre 5 e 6,5, os íons salinos então parcialmente complexados. No caso 

do MgSO4, os íons estão parcialmente complexados no complexo neutro [MgSO4(aq)] e no 

caso do MgCl2, os íons estão parcialmente complexados no complexo catiônico [MgCl]+. 

Essa complexação aumenta o raio iônico dos íons em solução, aumentando a dificuldade 

em passar pela membrana, e, consequentemente, interferindo em sua rejeição. No caso do 

NaCl, esse efeito de complexação é muito fraco e ambos os íons permanecem em solução 

como espécies monovalentes (Na+ e Cl-), facilitando sua passagem pela membrana 

(PUIGDOMÈNECH, 2001). Como o pH das soluções salinas utilizadas para os 

experimentos de rejeição de sal no presente trabalho ficou na faixa de entre 6.5 e 7, pode-

se dizer que esse efeito de complexação teve significante influência nos resultados 

alcançados pelas membranas de acetato comercial. Diferentemente da membrana B4. 
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Nesse caso, esse efeito pode ter sido anulado pela possível repulsão dos íons Mg2+ pela 

estrutura da membrana de acetato de bagaço combinada com o suporte desempenhado pela 

membrana comercial.  

 O mesmo efeito em relação à concentração das soluções salinas para as membranas 

de acetato de bagaço foi encontrado para as membranas de acetato comercial. Uma maior 

concentração de sal nas soluções testadas levou a uma menor rejeição, quando comparada 

com ensaios que foram realizados com menor concentração dos sais (PAGES et al., 2013). 

Isso mostra que a rejeição de sal é fortemente dependente da concentração das soluções 

testadas. He et al. (2009), mostraram que a rejeição de NaCl variou inversamente com a 

concentração da solução testada. Na maior concentração utilizada, os autores reportaram 

uma rejeição de NaCl de apenas 3%, enquanto que na menor concentração, a rejeição foi 

de 70%.  

Na comparação entre os sais que possuem o mesmo cátion, o Na3PO4 e o MgSO4 

tiveram uma maior rejeição do que o NaCl e o MgCl2, respectivamente. Isso mostra que, 

além do fator tamanho, efeito de complexação e influência da concentração, uma menor 

permeabilidade dos ânions fosfato e sulfato em relação ao ânion cloreto também contribuiu 

para esse resultado, e que as membranas de acetato comercial apresentam um 

comportamento de permeabilidade diferente para cátions e para ânions.  

A membrana 12 também foi utilizada nos testes de rejeição de sal, porém, em 

nenhum dos casos houve fluxo, mesmo após 2 horas de teste, não podendo ser obtido 

algum resultado. Por isso, optou-se por não utilizar a membrana nos testes seguintes.  

 

5.8.3.4 Rejeição de açúcares 

 Para a rejeição de açúcares utilizando membranas preparadas a partir do acetato de 

celulose comercial, foram testadas as membranas 6 e 14. Somente a membrana 6 

apresentou fluxo, sendo possível obter o permeado em uma faixa de tempo razoável. O 

gráfico com o resultado de rejeição de açúcares para a membrana 6 se encontra na Figura 

85. 
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Figura 85: Rejeição de açúcares para a membrana 6. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
 

 Analisando o gráfico acima, foi possível detectar que a membrana 6 alcançou um 

nível significativo de rejeição de açúcares, acima de 70%. Esse resultado ainda é menor do 

que o reportado por outros autores, como já mostrado na rejeição de açúcares das 

membranas de acetato de bagaço. Isso mostra que os poros da membrana 6 são maiores do 

que das membranas comerciais testadas nos trabalhos consultados.  

Como o material que forma a estrutura da membrana 6 também é o acetato de 

celulose, assim como para as membranas de acetato de bagaço, os outros fatores que 

poderiam exercer algum tipo de influência na rejeição dos açúcares, e que levam em 

consideração material formador da membrana, também foram descartados, restando 

somente a exclusão por tamanho, a qual está reacionada diretamente com o tamanho dos 

poros da membrana. 

A membrana 6 rejeitou mais glicose, a molécula de maior tamanho, do que xilose, 

conforme também foi observado nos resultados das membranas de acetato de bagaço. A 

concentração de xilose e glicose era a mesma na solução testada, o que anulou qualquer 

interferência que poderia haver se essas concentrações fossem diferentes. Sjöman et al., 

(2007) mostraram em seu estudo que quando há a filtração de uma solução com diferentes 

concentrações de xilose e glicose, a glicose,  quando em maior concentração do que a 

xilose, “empurra” as moléculas xilose através da membrana, diminuindo a rejeição de 

xilose e que, a uma mesma pressão, quanto maior for a concentração de xilose em relação à 

de glicose, maior será ó fluxo do processo. 
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Como exposto anteriormente, a membrana 14 não apresentou fluxo nos testes de 

rejeição de açúcares. O que pode explicar tal fato está relacionado com a concentração da 

solução de açúcares utilizada nos teste. Mesmo ela sendo menor do que a utilizada 

normalmente, para a membrana 14 ela foi suficientemente alta para impedir o fluxo pela 

membrana. Na filtração de açúcares, podem ocorrer dois fenômenos relacionados à 

concentração dos açúcares em solução e que dificultam a passagem das moléculas de 

açúcar através da membrana. O primeiro é o da concentração por polarização ou 

polarização da concentração, que ocorre devido ao acúmulo de soluto na região da 

interface da membrana. Esse acúmulo cria uma resistência e diminui o fluxo, não o 

interrompe, e a passagem do soluto pela membrana, tornando o processo pouco produtivo 

(HABERT et al., 2006). Como não houve fluxo em nenhum momento do teste com a 

membrana 14, não houve a ocorrência desse fenômeno.  O outro fenômeno ligado à 

concentração dos açúcares e que, possivelmente, melhor pode descrever a falta de fluxo da 

membrana 14 é o efeito da pressão osmótica. Se a pressão osmótica total (a soma das 

pressões osmóticas de cada componente da solução) for igual à pressão transmembrana 

(diferença de pressão entre o lado da alimentação da membrana e o lado do permeado da 

membrana), o fluxo será zero (NICOLAS et al., 2000; LEE;LUEPTOW, 2001; JAMAL et 

al., 2004). Mesmo com uma concentração de açúcares que pode ser considerada baixa, 

deve ter havido uma pressão osmótica suficiente para se igualar a pressão transmembrana 

no teste de rejeição de açúcares da membrana 14, impedindo a existência de fluxo.  

 

5.8.3.5 Rejeição de compostos tóxicos 

 O gráfico da Figura 86 apresenta o resultado de rejeição de compostos tóxicos para 

a membrana 6. 
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Figura 86 - Rejeição de compostos tóxicos para a membrana 6. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 Considerando que a membrana 6 possui a mesma estrutura polimérica do que as 

membranas B3 e B4 e que os testes de rejeição de compostos tóxicos foram realizados nas 

mesmas condições, o tamanho de poros seria o fator preponderante para determinar o 

resultado dos testes para a membrana 6. De fato, os resultados obtidos permitem afirmar 

que foi esse o comportamento apresentado, visto que, a ordem decrescente de rejeição foi a 

mesma para as 3 membranas. A única diferença foi no valor absoluto dessa rejeição, que 

para a membrana 6 foi ligeiramente maior, consequência dessa membrana possuir poros 

menores. 

 Comparando os resultados de rejeição de compostos tóxicos com a rejeição de 

açúcares, para as três membranas de acetato de celulose, a rejeição de compostos tóxicos 

foi parecida e a até mesmo maior do que a rejeição de açúcares. Levando em consideração 

que o efeito de tamanho de poros foi o efeito majoritário nos dois testes, era de se esperar 

que a rejeição de xilose e glicose, por serem moléculas maiores, fosse maior do que a 

rejeição de HMF, furfural e ácido acético, o que acabou não acontecendo. Uma explicação 

para esse fato, é que houve uma interação físico-química, principalmente entre o HMF e o 

furfural, com a estrutura das membranas de acetato de celulose. Apesar de não 

apresentarem carga na faixa de pH utilizada nos testes de rejeição de compostos tóxicos, a 

membranas de acetato de celular possuem uma natureza bastante hidrofóbica. Isso faz com 

que as moléculas de HMF e furfural fiquem adsorvidas na superfície das membranas, não 

sendo transportadas através dos poros, acarretando num aumento de sua rejeição.  Esse 

acúmulo de moléculas na região da superfície da membrana gera o efeito de polarização 
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por concentração, que causa uma retração no tamanho dos poros, também contribuindo 

para o aumento da rejeição, inclusive do ácido acético (GUAN et al., 2012). Como 

mencionado anteriormente, a concentração dos compostos tóxicos na solução testada foi 

alta, o que pode ter colaborado para que esse fenômeno ocorresse. Afonso (2012) também 

observou esse efeito, alcançando uma rejeição de furfural maior do que a de glicose. 

Segundo esse autor, nesse caso, foram as interações físico-químicas entre os solutos e a 

membrana que regeram o processo de separação.  

 

5.9 Membrana de poliamida 

5.9.1 Preparação da membrana 

Com o objetivo de utilizar uma membrana o mais próximo possível de uma 

membrana comercial foi preparada a membrana de poliamida, a qual é mostrada na Figura 

87. 

 

Figura 87 - Membrana de poliamida. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Numa primeira análise, a membrana mostrou-se bem resistente. Surgiram alguns 

furos na membrana, surgidos no processo de espalhamento. Essa falha foi corrigida e as 

novas membranas de poliamida não apresentavam mais furos.  

 

5.9.2 Caracterização física da membrana de poliamida 

5.9.2.1 Microscopia de Força Atômica (AFM) 

A Figura 88 apresenta a micrografia obtida na análise de AFM da membrana de 

poliamida. 
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Figura 88 - AFM da membrana de poliamida (escala da micrografia: 1m). 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 Assim como para a solução de acetato de celulose pura, a solução de poliamida que 

dá origem à membrana também possui alta viscosidade, o que dificulta a formação de 

poros. Contudo, as condições empregadas na preparação da membrana no presente 

trabalho conseguiram favorecer a formação de poros, pois, analisando a micrografia obtida 

na análise de AFM da membrana de poliamida, foi verificado que a superfície dessa 

membrana apresentava uma estrutura que continha a parte nodular ou de picos (região mais 

clara), formada pelo agrupamento das cadeias poliméricas, e a parte de poros ou vales 

(região mais escura) formada pelo espaço existente entre o agrupamento polimérico. 

Outros trabalhos encontrados na literatura também reportaram essa característica de 

superfície “ridge-and-valley” (nódulos e poros) para a membrana de poliamida 

(ELIMELECH et al., 1997; WU et al., 2010). Numa comparação com as membranas de 

acetato de celulose, a membrana de poliamida apresentou poros maiores, resultado da 

heterogeneidade e da estrutura da poliamida (SINGH et al., 2011). 

 

5.9.3 Determinação das propriedades de fluxo da membrana de poliamida  

5.9.3.1 Fluxo de vapor de água 

 O gráfico com o perfil de fluxo de vapor de água para a membrana de poliamida se 

encontra na Figura 89 e o fluxo calculado é apresentado na Tabela 47. 
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Figura 89 - Perfil do fluxo de vapor de água para a membrana de poliamida. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
 

Tabela 47 - Fluxo de vapor de água para a membrana de poliamida. 
 

Membrana 
(mg/h) 

(1/A) 
(cm-2) 

J = *1/A 
(mg.h-1.cm-

2) 

L 
m) 

JL 
(g.s-1.cm-

2.m) 
A 13,477 0,175 2,352 80 5,23E-05 
B 15,686 0,175 2,738 80 6,08E-05 

 

 Foram realizados testes de fluxo de vapor de água com duas membranas de 

poliamida diferentes, mas produzidas nas mesmas condições. Os resultados alcançados por 

ambas as membranas mostraram que quase não houve diferença na permeação de vapor de 

água, o que permite afirmar que essas membranas não possuem muitas diferenças 

estruturais e que se alcançou reprodutibilidade no preparo das membranas de poliamida.  

 Os resultados de fluxo de vapor de água para as membranas de poliamida foram 

quase o dobro do que os alcançados pelas membranas de acetato comercial, resultado da 

presença de poros maiores nas membranas de poliamida, o que permitiu uma maior 

passagem de vapor de água. Poletto (2010) reportou um fluxo de vapor de água para 

membranas de poliamida entre 1,29E-10 e 8,33E-9 g.s-1.cm-2.m, quase a metade do 

alcançado no presente trabalho. Segundo o autor, suas membranas apresentavam uma 

camada densa significativa, o que dificultou a passagem de vapor de água. Não foi 

realizada a análise morfológica da seção transversal das membranas de poliamida 

produzidas no presente trabalho. Mas fazendo uma analogia com o que foi apresentado 
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pelo autor citado, pode-se afirmar que as membranas de poliamida sintetizadas em nosso 

trabalho não possuíam uma camada densa (sem poros) de espessura considerável.  

 

5.9.3.2 Fluxo de água pura 

 A Figura 90 apresenta o gráfico do fluxo de água pura para a membrana de 

poliamida nas diferentes pressões testadas. A Tabela 48 contém os fluxos alcançados ao 

final de cada teste. O gráfico da Figura 90 mostra a variação do fluxo em função da 

pressão. 

 

Figura 90 - Gráfico do fluxo de água pura em diferentes pressões para a membrana de 
poliamida. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
 

 
Tabela 48 - Fluxo ao final dos testes de fluxo de água pura para a membrana de poliamida. 
 

Pressão (psi) Fluxo (L/m2*h) 
15 125,02 
20 192,53 
25 277,73 
30 333,04 
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Figura 91 - Gráfico da correlação entre fluxo e pressão para a membrana de poliamida. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
 

O fluxo de água pura de uma membrana de poliamida está reacionado com fatores 

estruturais (espessura, tamanho de poros, área superficial e rugosidade) e com propriedades 

químicas (hidrofobicidade e hidrofilicidade) (KONG et al., 2010; PACHECO et al., 2010; 

KONG et al., 2011). A membrana de poliamida apresentou maior fluxo do que as 

membranas preparadas com acetato comercial, resultado principalmente, de seus maiores 

poros, como pode ser conferido analisando as micrografias de AFM dessas membranas.   

Comparando o resultado de fluxo com resultados consultados na literatura, foi 

possível verificar que a membrana de poliamida do presente trabalho apresentou um 

melhor desempenho. Zeni et al. (2008), reportaram uma faixa de fluxo de 24–193 L/m2*h 

para uma membrana de poliamida preparada com uma relação polímero/solvente de 10% 

(m/v). No presente trabalho, a relação polímero/solvente foi de 20% (m/v). Poletto (2010) 

também preparou membranas com 20% (m/v) de relação polímero/solvente. Para esse 

estudo, foi reportada uma faixa de fluxo de 5,8-105,6 L/m2*h. Um fator que pôde ter 

contribuído para um maior fluxo ser obtido no presente trabalho, foi o fato de que a após o 

banho de coagulação, a membrana de poliamida passou por um tratamento térmico. Esse 

tratamento foi a 70°C, acima da temperatura de transição vítrea da poliamida (em torno de 

60°C), o que causou a formação de áreas cristalinas, e consequentemente, a formação de 

maiores poros (KUJAWSKI et al., 1996; MEIER-HAACK et al., 2000).  

O gráfico de fluxo x pressão (Figura 91) mostrou que o fluxo cresceu linearmente 

com a pressão aplicada. Ao contrário das membranas de acetato de celulose, para a 

membrana de poliamida essa relação apresentou correlação de R2=1, indicando que a 

membrana de poliamida não sofreu mudanças em sua estrutura (compactação) com o 

aumento da pressão.  
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5.9.3.3 Rejeição de sal 

 O gráfico da Figura 92 apresenta o resultado dos testes de rejeição de sais para a 

membrana de poliamida. 

 

Figura 92 - Rejeição de sal pela membrana de poliamida. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
 

 A membrana de poliamida só alcançou uma significativa rejeição de sal no ensaio 

em que foi utilizado o Na3PO4. A baixa rejeição de sal era esperada, pois a membrana de 

poliamida apresentou grandes poros em sua estrutura, conforme visto na análise de AFM e 

um alto fluxo de água pura. 

  Comparando com amostras de membranas de poliamida comerciais, os resultados 

alcançados para a rejeição de sal, foram bem diferentes. Pages et al. (2013) reportaram 

rejeição de NaCl na ordem de 65%,  MgCl2  na ordem de 88% e MgSO4 na ordem de 99%. 

Como elucidado anteriormente, a maior concentração da solução de sal utilizada no 

presente trabalho foi um fator de relevância para explicar essa diferença. Contudo, como a 

diferença foi muito grande, pode-se afirmar que o tamanho dos poros também foi fator 

impactante. Provavelmente, as membranas comerciais apresentam menor tamanho de 

poros, facilitando a rejeição salina. Outro fato para contribuir para essa teoria, é que a 

rejeição de Na3PO4, o sal de maior raio atômico e que por isso deveria apresentar a maior 

dificuldade de passar pela membrana, foi de um pouco mais de 40%, enquanto que para as 

membranas B4, 6 e 14, que visivelmente possuíam poros menores, a rejeição para esse sal 

foi maior do que 60%.  
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5.9.3.4 Rejeição de açúcares 

 Os resultados de rejeição de xilose e de glicose para a membrana de poliamida 

estão apresentados no gráfico da Figura 93. 

 

Figura 93 - Rejeição de açúcares para a membrana de poliamida. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 A membrana de poliamida apresentou menor rejeição de açúcares do que as 

membranas de acetato para os dois monossacarídeos testados e do que trabalhos que 

também utilizaram membrana de poliamida (LAKRA et al., 2013; ZHOU et al., 2013a; 

GAUTAM;MENKHAUS, 2013; MALMALI et al., 2014) o que pode ser atribuído aos 

seus maiores poros, levando em consideração que o princípio de exclusão por tamanho é o 

parâmetro dominante na rejeição de açúcares. Contudo, outro fator, que para as membranas 

de acetato de celulose não apresentou influência, e pode ter contribuído para uma menor 

rejeição de açúcares pela membrana de poliamida foi o pH. Como discutido anteriormente, 

o pH utilizado nos testes de rejeição de xilose e glicose (entre 6-7) não altera a 

conformação desse açúcares, mas no caso da membrana de poliamida, essa faixa de pH 

empregada altera significativamente a carga de sua superfície.  Considerando que o pKa1 

do ácido adípico (monômero formador da poliamida 66) seja de 4,41 e o pKa 2 seja de 

5,41, no pH utilizado nos testes, a estrutura do ácido vai estar duplamente desprotonada, ou 

seja, a superfície da membrana vai possuir carga negativa. O aparecimento dessa carga 

negativa faz com que haja uma maior repulsão eletrostática entre as moléculas de 

poliamida de uma maneira tridimensional, fazendo com que elas fiquem mais separadas, 

aumentando o volume livre, e consequentemente, a passagem das moléculas dos açúcares 
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pela estrutura da membrana ocorre de uma maneira mais fácil (BELLONA;DREWES, 

2005, LAKRA, et al., 2013), havendo também um aumento da permeabilidade 

(AYDOGAN, et al., 1998; TANG, et al., 2009; HIMSTEDT et al., 2011). Os trabalhos de 

Manttari et al. (2006) e Weng et al. (2009) mostraram a influência do pH na rejeição de 

açúcares por membranas de poliamida. Segundo os autores, na filtração de açúcares sem 

carga efetiva, a rejeição decresce na medida em que se aumenta o pH da solução testada. 

Com isso, é possível afirmar que a combinação desses dois fatores culminou numa menor 

rejeição de xilose e de glicose para a membrana de poliamida obtida no presente trabalho. 

 

5.9.3.5 Rejeição de compostos tóxicos 

Os resultados de rejeição de compostos tóxicos para a membrana de poliamida são 

apresentados no gráfico da Figura 94. 

 

Figura 94 - Rejeição de compsotos tóxicos para a membrana de poliamida. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
 

 Como possuía maiores poros e na faixa de pH utilizada, possuía carga negativa que 

causa uma repulsão eletrostática na estrutura tridimensional do polímero, aumentando 

ainda mais o tamanho dos seus poros, a membrana de poliamida apresentou menor rejeição 

de HMF e furfural do que as membranas de acetato de celulose. Como também possui 

caráter hidrofóbico, assim como as membranas B3, B4 e 6, a rejeição do HMF foi maior do 

que a rejeição de xilose e glicose. 

 Por outro lado, a rejeição de ácido acético foi maior do que a dos furanos, 

diferentemente do que ocorreu com as membranas de acetato. No caso da rejeição do ácido 



171 

 

acético, o efeito do tamanho do poro foi anulado pelo efeito da densidade de carga. O pKa 

do ácido acético é 4,756 (GOKEL, 2004), ou seja, a faixa de pH dos testes de rejeição é 

maior do que o pKa do ácido acético, com isso ele encontra-se dissociado, com carga 

efetiva negativa. Weng et al. (2009)  reportaram que em pH 3, 98,3% do ácido acético em 

solução está em sua forma neutra, apenas 1,7% está desprotonado com carga negativa. Já 

em pH 9, apenas 0,006% do ácido acético está em seu estado neutro, enquanto que 

99,994% apresenta-se desprotonado com carga negativa. E como a superfície da membrana 

também possuía carga negativa, houve a repulsão eletrostática do ácido acético pela 

membrana (CHOI et al., 2008), não permitindo que ele passasse através de seus poros, 

aumentando o índice de rejeição do ácido acético. Alguns trabalhos consultados na 

literatura apresentaram o mesmo comportamento ao estudarem a rejeição de ácido acético 

por processo de separação por membranas e chegaram à conclusão de que a rejeição desse 

ácido orgânico por uma membrana é fortemente afetada pelo pH da solução a ser permeada 

(KIM et al, 2013; ZHOU et al., 2013b; MALMALI et al., 2014). Esse efeito do pH é 

minimizado para o HMF e para o furfural, uma vez que o valor do pKa dessas moléculas é 

maior do que 12 (WENG et al., 2010) e poucos processos de separação de compostos 

orgânicos por membranas são realizados em pH extremamente alcalino e não ocorreu com 

as membranas de acetato de celulose, porque elas não possuem carga em pH entre 6-7.  

 

5.10 Ensaios de detoxificação 

 Para os ensaios de detoxificação foram utilizadas quatro membranas: as membranas 

B3 e B4, sintetizadas a partir do acetato de celulose do bagaço de cana, a membrana 6, a 

qual foi preparada empregando acetato de celulose comercial, e a membrana de poliamida.

  

As Tabelas 49, 50, 51 e 52 e o gráfico da Figura 95 apresentam os resultados 

alcançados pelas 4 membranas nos ensaios de detoxificação. 
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Tabela 49 - Resultados do ensaio de detoxificação do hidrolisado hemicelulósico para a 
                   membrana B3. 

 

Composto 
Concentração na 
alimentação (g/L) 

Concentração no 
permeado (g/L) 

% Detoxificação 

HMF 0,0002517 0,0002978 15,48 
Furfural 0,0000775 0,0001551 50,00 

Ácido Acético 0,0332154 0,4047061 91,79 
Fenólicos 0,1742585 0,1954942 10,86 

 

 
Tabela 50 - Resultados do ensaio de detoxificação do hidrolisado hemicelulósico para a 
                   membrana B4. 
 

Composto 
Concentração na 
alimentação (g/L) 

Concentração no 
permeado (g/L) 

% Detoxificação 

HMF 0,0001068 0,0003769 71,66 
Furfural 0,0000479 0,0001224 60,87 

Ácido Acético 0,1277168 0,2003947 36,27 
Fenólicos 0,2804836 0,2927732 4,20 

 
 

 
Tabela 51 - Resultados do ensaio de detoxificação do hidrolisado hemicelulósico para a 
                   membrana 6. 
 

Composto 
Concentração na 
alimentação (g/L) 

Concentração no 
permeado (g/L) 

% Detoxificação 

HMF 0,0000201 0,0001994 89,92 
Furfural 0,0000074 0,0000924 91,99 

Ácido Acético 0,0665625 0,1373535 51,52 
Fenólicos 0,4833926 0,5274381 8,35 

 
 

 
Tabela 52 - Resultados do ensaio de detoxificação do hidrolisado hemicelulósico para a 
                   membrana PA. 
 

Composto 
Concentração na 
alimentação (g/L) 

Concentração no 
permeado (g/L) 

% Detoxificação 

HMF 0,0001816 0,0003438 47,18 
Furfural 0,0001029 0,0023482 95,62 

Ácido Acético 0,3379983 0,5058875 33,18 
Fenólicos 0,2641471 0,3098682 14,76 
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Figura 95 - Comparação dos resultados dos ensaios de detoxifcação.  

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 
 Os resultados apresentados, ao contrário dos ensiaos de rejeição de compostos 

tóxicos (item 4.3.9), representam o quanto de HMF, furfural, ácido acético e compóstos 

fenólicos passou pela membrana. Ou seja,  a porcentagem de detoxificação apresentada 

não representa o que foi retido, e sim o que foi permeado. Se tivessse havido um  ensaio de 

fermentação do hidrolisado detoxificado, ele seria feito empregando a solução que ficou 

retida na alimentação, pois em teoria essa solução estaria livre desses inibidores. 

 Analisando a detoxificação do HMF, foi verificado que a ordem decrescente de 

remoção desse composto foi 6 > B4 > PA > B3. Essa ordem é diferente da ordem 

alcançada no ensaio de remoção de compostos tóxicos na qual se utilizou um meio 

sintético (ensaio de remoção de compostos tóxicos). Para tal ensaio a ordem foi PA > B3 > 

B4 > 6 e seguiu o ordem proposta de tamanho de poros de acordo com os resultados 

obtidos por essas quatro membranas nos ensaios de fluxo de água pura. Era esperado que, 

já que no pH empregado nos testes de detoxificação (5,0) o HMF não possui carga, a 

propriedade de exclusão por tamanho tembém regesse a remoção desse composto do 

hidrolisado hemicelulósico e se repetisse a ordem de remoção do ensaio usando meio 

sintético. A principal mudança ocorreu com a membrana 6. Provavelmente essa membrana 

não sofreu nenhuma das interferências que poderiam ocorrer, o que pode ser comprovado 

pelo fato de que as remoções de furfural e ácido acético do hidrolisado pra a membrana 6 

também foi maior do que as remoções do meio sintético. A única grande diferença 

negativa perceptível foi em relação ao fluxo de permeção. Esse reultado não foi reportado, 

mas durante o ensaio de detoxificação foi possível perceber que o fluxo da membrana 6 era 
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bem menor do que para os outros ensaios, resultado do fenômeno de compactação. É 

preciso ressaltar que foi utilizada a mesma membrana para todos os testes. Isso indica que 

a membrana 6 apresentou um alto de grau de estabilidade e baixa susceptibilidade a 

fenômenos como “fouling”, polarização por concentração ou adsorção de compostos em 

sua superfície. Essa melhora na performance na remoção de compostos tóxicos do 

hidrolisado em relção ao meio sintético também foi observado por Brás et al. (2014). 

Contudo, segundo os autores citados, essa não era a tendência esperada, pois o hidrolisado 

hemicelulósico apresenta maior complexidade, podendo ocorrer interação entre seus 

diversos constituintes (açúcares e inibidores), dificultando sua separação. 

Essa tendência foi observada no resultado obtido pela membrana B3. A remoção de 

HMF para essa membrana no hidrolisado foi mais de 50% menor que a rejeição no meio 

sintético. Ao final do ensaio de detoxificação, a membrana que suportava a membrana B3 

apresentava a superfície amarronzada, sinal evidente da ocorrência do processo de 

“fouling”, ou seja, essa menor remoção de HMF por parte da membrana B3 foi resultado 

de uma adsorção desse composto na superfície da membrana de suporte. O mesmo 

comportamento foi observado por Lee et al. (2014), qua alcançaram uma detoxificação de 

HMF do hidrolisado de apenas 15% utilizando um processo de separação por membranas. 

Os autores creditaram esse resultado à adsorção do HMF na superfície da membrana 

utilizada. Essa adsorção está ligada ao caráter hidrofóbico apresentado pela membrana de 

suporte. O HMF também é hidrofóbico, o que facilitou sua adsorção. Esse princípio é o 

mesmo aplicado na utilização de carvão ativado no processo de detoxificação de 

hidrolisados hemicelulósicos. O carvão ativado é hidrofóbico e remove o HMF ao adsorvê-

lo em sua superfície (MAYAFUJI et al., 2003).  

A mesma coloração de superfície também foi observada para a membranas de 

poliamida. Contudo, essa membrana  apresentouuma remoção de HMF maior do que a 

membrana B3 e maior do que no meio sintético, indicando que a quantidade de HMF 

adorvida foi menor, mas prejudiocou seu desemprenho, já que a membrana de poliamida, 

em teoria, deveria ser a que apresentaria a maior remoção de HMF.  

A membrana B4 também alcançou uma detoxificação de HMF do hidrolisado 

maior do que a do meio sintético, indicando que o conjunto membrana de 

bagaço/membrana suporte, não sofreu algum tipo de alteração por conta de adsorção de 

componentre em sua superfície. Assim como para a membrana 6, a compactação pode ter 

exercido algum efeito no desemprenho da membrana B4, pois, teoricamente, ela devaria 

apresentar maior remoção de HMF do que a membrana 6. A compactação fechou mais os 
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poros da membrana B4,  diminundo o fluxo, o que pôde ser observado visulamente, e 

aumentando a dificuldade da passagem do HMF pela membrana.  

 Para uma melhor comparação de resultados, o gráfico da Figura 96 apresenta os 

resultados de remoção do HMF do hidrolisado hemicelulósico e do meio sintético para as 4 

membranas utilizadas.  

 

Figura 96 - Gráfico de comparação de remoção do HMF no hidrolisado hemicelulósico e 
no meio sintético. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 
 No caso da remoção de furfural, como a sua estrutura é semelhante ao do HMF, 

também era esperado que a ordem de remoção fosse a mesma alcançada no ensaio de 

remoção de compostos tóxicos, PA > B3 > B4 > 6. Mais uma vez essa ordem foi diferente. 

A ordem obtida na remoção de furfural do hidrolisado foi PA > 6 > B4 > B3. Aquilo que 

foi observado na remoção de HMF, também foi observado na remoção de furfural para a 

membrana B3. Ela foi a única que não apresentou aumento de remoção de furfural do 

hidrolisado em relação à remoção do meio sintético. Isso corrobora com as hipóteses 

levantadas anteriormente, também houve adsorção de fufural na superfície da membrana 

suporte da membrana B3. Como a diferença de desempenho foi praticamente a mesma na 

comparação das duas soluções testadas, pode-se afirmar que a adsorção de furfural foi 

menor do que a de HMF. Outro fato que confirma tal suposição é de a remoção de furfural 

do hidrolisado foi maior do que a de HMF, evidenciando uma maior passagem pela 

estrutura da membrana de furfural do que de HMF.  

A membrana de poliamida alcançou uma detoxificação de furfural de quase 100%. 

Isso mostra que sua superfície possuia mais afinidade com o HMF do que o furfural, e que 
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o material que ficou adsorvido em sua superfície era constituído basicamente por HMF. 

Esse resultado de remoção de furfural do hidrolisado alcançado pela membrana de 

poliamida é maior do que resultados reportados na literatura que utilizaram a mesma 

membrana, inclusive para meio sintético (MAITI et al, 2012; BRÁS et al., 2014; LEE et 

al., 2014). O mesmo aconteceu com a membrana 6, que obteve uma remoção de furfural 

maior do que 90% e foi e melhor membrana para a remoção de furanos (HMF + furural). 

 A membrana B4 foi a terceira membrana que mais removeu furfural, assim como 

no caso da remoção de HMF. Ela removeu menos do que a membrana 6, sendo que era 

esperado que ocoresse o contrário. Uma vez mais, como discutido na remoção de HMF, a 

compactação ocorrida durante os testes realizados acabou por interferir negativamente na 

remoção dos inbidores. Apresar disso, em valores absolutos, a porcentagem de remoção de 

furanos do hidrolisado pela membrana B4 pode ser considerado bastante satisfatório. 

 Assim  como para a remoção de HMF, para a remoção de furfural foram 

comparados os valores de remoção desse composto tanto do meio sintético quanto do 

hidrolisado hemicelulósico. Esses resultados são mostrados no gráfico da Figura 97. 

 

Figura 97 - Gráfico de comparação de remoção do furfural no hidrolisado hemicelulósico e no 
meio sintético. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
 
 
 Em relação à detoxificação do ácido acético, a ordem de remoção alcançada no 

tratamento do hidrolisado foi B3 > 6 > B4 > PA. A única diferença para ordem de remoção 

de ácido acético no meio sintético foi que a membrana B4, nesse caso, apresentou maior 

remoção do que a membrana 6. Essa inversão pode ser atribuída, assim como no caso da 
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remoção de HMF e furfural, à compactação que membrana B4 sofreu durante todos os 

processos estudados, impedindo uma maior passagem das moléculas de ácido acético. 

Contudo, a remoção de ácido acético pela membrana B4 foi menor do que a remoção de 

HMF e furfural. Como discutido anteriormente, no pH empregado no teste de 

detoxificação (5,0), o ácido acético encontra-se desprotonado. Mas a membrana não, então 

a hipótese de repulsão eletrônica foi descartada para explicar a baixa remoção de ácido 

acético pela membrana B4. Outra hipótese levantada, então, é de que a concentração de 

ácido acético na alimentação durante o ensaio de detoxificação sofreu um acréscimo 

significante. Um aumento nessa concentração é esperado, uma vez com a permeação de 

água presente no hidrolisado, o volume da solução na alimentação diminui e as espécies 

ainda existentes na alimentação têm sua concentração aumentada. Porém, no caso 

específico da membrana B4, outro fator ajudou a aumentar a concentração de ácido 

acético. O hidrolisado hemicelulósico utilizado possuía como um dos seus constituintes 

xilooligosacarídeos, que são polímeros de cadeia curta oriundos da degradação da 

hemicelulose durante o tratamento ácido. Essas estruturas possuem como grupos 

pendentes, moléculas de acetil. O pH do hidrolisado foi acertado para 5,0 com NaOH. A 

presença do NaOH em quantidade considerável, junto com a agitação durante o ensaio, que 

propiciou um maior contato entre o hidróxido e os grupos acetil,  provocaram a hidrólise 

alcalina desses grupos acetil presentes nos xilooligossacarídeos, levando a um aumento da 

quantidade de ácido acético na alimentação. A membrana B4 não foi capaz de permear 

todo o ácido acético excedente, resultando numa baixa remoção desse composto. O acerto 

do pH para as soluções utilizadas nos testes de detoxificação foi realizado separadamente 

para cada membrana, possivelmente, por erros de procedimento, o volume de NaOH 

adicionado à solução empregada no teste da membrana B4 foi maior do que das outras 

membranas. Wang et al. (2014) também observaram esse fenômeno. Esses autores não 

utilizaram uma membrana no processo de detoxificação, mas sim, empregaram a técnica de 

alcalinização do hidrolisado ou “liming”, a mesma utilizada para o acerto de pH do 

hidrolisado no presente trabalho. Segundo os autores foi possível verificar um aumento 

significante da concentração de ácido acético durante a alcalinização e esse aumento foi 

creditado à hidrólise alcalina dos grupos acetil presentes na estrutura dos 

xilooligossacarídeos. Com as técnicas utilizadas na caracterização do hidrolisado no 

presente trabalho não foi possível confirmar a presença dessas estruturas. Porém, com os 

resultados da Tabela 13 foi possível verificar que a perda de hemicelulose real foi menor 

do que perda teórica, ou seja, alguns compostos presentes nos hidrolisados não foram 
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detectados e mensurados, podendo então atribuir essa perda não detectada aos 

xilooligossacarídeos. A mesma atribuição foi realizada na análise de perda de celulose, 

sendo creditada a oligossacarídeos a massa perdida não identificada. A mesma explicação 

pode ser utilizada para justificar o desempenho na remoção do ácido acético pela 

membrana 6. Mesmo removendo mais de 50% do ácido acético, era esperado que essa 

remoção fosse maior do que a de HMF e furfural, o que não ocorreu. 

Ao contrário da remoção de HMF e furfural, a membrana B3 apresentou uma 

detoxificação de ácido acético de mais de 90%, indicando que o ácido acético não ficou 

adsorvido na superfície da membrana suporte e que o processo de “fouling” não interferiu 

negativamente em sua remoção.  

A membrana de poliamida foi a que apresentou a menor porcentagem de 

detoxificação de ácido acético. Esse mesmo comportamento foi observado na remoção 

desse componente do meio sintético. O mesmo princípio utilizado para explicar o resultado 

do meio sintético pode ser usado para explicar o resultado para o hidrolisado. A pH 5, a 

superfície da membrana de poliamida está carregada negativamente assim como o ácido 

acético, que se encontra desprotonado. Isso causa uma repulsão do ácido acético pela 

superfície da membrana de poliamida e diminui sua rejeição. Apesar disso, a remoção de 

ácido acético foi maior para o hidrolisado do que para o meio sintético. Ao comparar esses 

resultados com os encontrados na literatura foi possível verificar grandes diferenças. Brás 

et al. (2014) reportaram uma remoção de ácido acético do hidrolisado pela membrana de 

poliamida na ordem de 98%, mas segundo os autores, esse resultado foi alcançado por 

conta da do tamanho de poros que a membrana possuía, o que anulou o efeito das cargas. 

Contudo, Lee et al. (2014), reportaram uma remoção de 40%, atribuindo esse baixo 

resultado ao efeito de cargas, como no presente trabalho.  

A Figura 98 apresenta o gráfico com a comparação da remoção de ácido de acético 

do meio sintético e do hidrolisado hemicelulósico pelas quatro membranas utilizadas. 
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Figura 98 - Gráfico de comparação de remoção do ácido acético no hidrolisado 
hemicelulósico e no meio sintético. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Em relação à remoção de fenólicos do hidrolisado, as quatro membranas 

apresentaram uma baixa remoção. Nenhuma delas superou 15% de detoxificação de 

fenólicos. Esse resultado pode ser creditado ao fato dos compostos fenólicos possuírem o 

maior tamanho (raio de Stoke) entre todos os compostos inibitórios estudados.  Esse maior 

tamanho provavelmente era maior ou ligeiramente menor do que o tamanho dos poros das 

membranas utilizadas, o que dificultou sua permeação e aumentou sua retenção. De acordo 

com Ragnar et al. (2000) e Guo et al. (2008), os compostos fenólicos possuem um pKa 

entre 9 e 11. Ou seja, no pH empregado nos testes de detoxificação, esses compostos não 

possuíam carga, fazendo com que  a propriedade que regeu a permeação desses compostos 

fosse a exclusão por tamanho. O que reforça a hipótese de uma baixa remoção por conta de 

um tamanho maior do que os poros das membranas. Porém, é possível alcançar uma 

elevada remoção de fenólicos utilizando processo de separação por membrana. Maiti et al. 

(2012) alcançaram uma remoção de 95% de compostos fenólicos de um meio sintético 

usando uma membrana comercial de poliamida. Essa membrana comercial utilizada pelos 

autores citados possuía um tamanho de poros maior do que o tamanho de poros das 

membranas sintetizadas no presente trabalho, o que permitiu um melhor desempenho na 

remoção de fenólicos, inclusive dos outros inibidores, uma vez que esses autores também 

reportaram para a mesma membrana uma remoção de HMF de 85%, de furfural de 90% e 

de ácido acético de 80%. Outros métodos de detoxificação podem também/ alcançar 

remoções significativas dos compostos fenólicos. Mayafuji et al. (2003) obtiveram uma 
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remoção de 100% de fenólicos utilizando carvão ativado. Mateo et al. (2013)  empregaram 

várias técnicas de detoxificação e reportaram como melhores resultados uma remoção de 

compostos fenólicos na ordem de 81% quando se utilizou o carvão ativado, e  de 69%, 

utilizando a ultra alcalinização ou “overliming”. Utilizando a tratamento enzimático com 

lacase como método detoxificante, Ludwig et al. (2013) alcançaram uma remoção de 

fenólicos de 82%.  

Apesar dos resultados alcançados para a remoção dos compostos fenólicos, não se 

pode descartar a eficiência das membranas utilizadas no presente trabalho no processo de 

detoxificação do hidrolisado hemicelulósico, principalmente as membranas de acetato de 

celulose (B3, B4 e 6) e no que diz respeito à remoção dos outros inibidores (HMF, furfural 

e ácido acético). Para uma melhor elucidação desse desempenho, a Tabela 53 mostra a 

comparação dos resultados de detoxificação obtidos no presente trabalho com resultados 

de trabalhos consultados na literatura e que utilizaram tanto o método de separação por 

membranas, quanto outros tipos de métodos de detoxificação. Como referência do presente 

trabalho foram utilizados os resultados da membrana 6, a qual apresentou o melhor 

desempenho de detoxificação. 
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Tabela 53 - Comparação dos resultados de detoxificação obtidos no presente trabalho com 
                   resultados de trabalhos consultados na literatura. 
 

Método 
Remoção 
de HMF 

(%) 

Remoção 
de furfural 

(%) 

Remoção 
de ácido 
acético 

(%) 

Remoção 
de 

compostos 
fenólicos 

(%) 

Referência 

 

Membrana 89,92 91,99 51,52 8,35 Presente trabalho  

Membrana 85,00 90,00 80,00 95,00 
MAITI  et al. 

(2012) 
 

Membrana N.R. 98,00 98,00. N.R. 
BRÁS et al. 

(2014) 
 

Membrana 15,00 41,00 40,00 N.R. LEE et al. (2014)  

Membrana N.R. 96,00 75,00 N.R. 
CHEN et al. 

(2013) 
 

Mudança de 
pH 

9,00 15,00 2,00 4,00 
CARVALHEIRO  

et al. (2005) 
 

“Overliming” 3,00 28,00 0,00 15,00 
CARVALHEIRO  

et al. (2005) 
 

“Overliming” 40,00 40,00 50,00 69,00 
MATEO et al. 

(2013) 
 

“Overliming” 23,00 23,00 N. R. 36,00 
CHANDEL et al. 

(2007) 
 

“Overliming” 72,00 N.R. 0,00 5,00 
HODGE et al. 

(2009) 
 

Carvão 
ativado 

68,00 92,00 17,00 58,00 
CARVALHEIRO  

et al. (2005) 
 

Carvão 
ativado 

N. R. 97,00 N.R. 81,00 
MATEO et al. 

(2013) 
 

Carvão 
ativado 

100,00 100,00 N.R. 100,00 
MIYAFUJI et al. 

(2003) 
 

Carvão 
ativado 

19,00 19,00 47,00 57,00 
CHANDEL et al. 

(2007) 
 

Carvão 
ativado 

N.R. 100,00 73,28 97,00 
MISRA et al. 

(2013) 
 

Resina de 
troca iônica 

32,00 32,00 85,00 76,00 
CHANDEL et al. 

(2007) 
 

Enzima 10,0 95,00 0,00 82,00 
LUDWIG et al. 

(2013) 
 

Enzima 0,00 0,00 0,00 78,00 
CHANDEL et al. 

(2007) 
 

Microorganis
mo 

100,00 100,00 54,00 N.R. YU et al. (2011) 
 

Solvente 
orgânico 

40,00 98,00 17,00 49,00 
MATEO et al. 

(2013) 
 

NR = não reportado. 

Os resultados mostrados na Tabela 53 confirmam a eficiência da membrana 6 na 

detoxificação do hidrolisado hemicelulósico. Os resultados alcançados por essa membrana 
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são, na maioria das vezes, maiores do que outros métodos investigados ou maiores até do 

que os alcançados por outros trabalhos que também utilizaram processo de separação por 

membranas. Até mesmo as membranas B3, B4 e a de poliamida obtiveram resultados mais 

satisfatórios do que outros métodos. Como discutido anteriormente, o único problema 

grave apresentado pelas membranas do presente trabalho foi em relação à detoxificação 

dos compostos fenólicos. Esse problema poderia ser corrigido melhorando as condições de 

preparação dessas membranas, visando à obtenção de membranas com poros maiores ou 

associar a utilização dessas membranas com outra metodologia de detoxificação, como por 

exemplo, o carvão ativado, que demonstrou ser eficiente na remoção de fenólicos. Apesar 

de, nesse caso, ter que haver duas etapas de detoxificação, em muitos casos são utilizados 

até mais do que duas etapas. Além disso, o baixo custo do processo de separação por 

membranas compensaria essa etapa a mais. 

 Apesar de tudo que o foi exposto e discutido, há de se salientar que os mecanismos 

que governam a retenção ou rejeição de compostos orgânicos, como os presentes no 

hidrolisado, são muito complexos e o conhecimento que se tem sobre eles é limitado. 

Logo, a maioria dos dados existentes sobre esse tal aspecto são oriundos principalmente de 

observações experimentais, com poucos modelos propostos (BELLONA et al., 2004; de 

MUNARI et al., 2013). Ainda é preciso uma investigação mais profunda sobre a 

detoxificação do hidrolisado hemicelulósico por processos de separação por membranas, 

uma vez que o hidrolisado é de constituição complexa e heterogênea, com difícil 

reprodutibilidade em sua obtenção. 
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6  CONCLUSÕES 

Os melhores parâmetros para a obtenção de celulose a partir do bagaço de cana foram 40 

min para o tratamento com ácido sulfúrico a 10% (v/v), 100°C e consistência de 10% 

(m/v). Na etapa de extração alcalina com NaOH deve-se utilizar NaOH a 5% (m/v), 100°C, 

consistência de 10% (m/v) por 60 min. E para a etapa de branqueamento químico, H2O2 a 

5% (m/v), 70°C, consistência de 5% (m/v) por 45 min; 

 

A etapa em que houve maior perda de celulose foi o tratamento com ácido sulfúrico, sendo 

necessário um aprimoramento dessa etapa para se diminuir as perdas de celulose durante o 

processo; 

 

O processo de acetilação da celulose obtida mostrou-se eficiente, uma vez que o acetato 

apresentou grau de substituição na ordem de 2,52, podendo ser classificado como 

triacetato; 

 

Devido à menor pureza, o acetato de bagaço apresentou propriedades térmicas dieferentes 

do acetato comercial; 

 

A presença da lignina e da hemicelulose, mesmo que em pequenas quantidades, mostrou 

exercer uma influência negativa na preparação das membranas de acetato de bagaço de 

cana, pois elas apresentaram maior fragilidade; 

 

É necessário aprimorar a obtenção de membranas de acetato de bagaço utilizando acetona 

como solvente; 

 

Apesar de ter sido possível obter e testar as membranas de acetato de bagaço utilizando 

diclorometano como solvente, com as condições utilizadas, elas ainda apresentaram baixas 

propriedades mecânicas, sendo necessário um estudo mais profundo na obtenção das 

membranas; 

 

As condições utilizadas para produzir membranas a partir do acetato de celulose comercial 

foram consideradas ideais, pois foi possível obter e testar as membranas em todas as 

condições estudadas; 
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As melhores condições para produzir membranas de acetato de celulose comercial foram 

acetona como solvente, relação de polímero/solvente de 6,0% (m/v), tempo de evaporação 

de solvente de 1 minuto, temperatura do banho de coagulação de 20°C com posterior 

tratamento térmico a 60°C ou acetona como solvente, relação de polímero/solvente de 

6,0% (m/v), tempo de evaporação de solvente de 1 minuto, temperatura do banho de 

coagulação de 20°C sem posterior tratamento térmico 

 

O fator de maior influência no fluxo de água pura para as membranas de bagaço foi a 

porosidade das membranas. No fluxo de vapor de água, o tempo de evaporação do solvente 

na preparação das membranas de acetato de bagaço foi a fator mais preponderante nos 

resultados obtidos. 

 

Para as membranas de acetato de celulose comercial, os fatores de preparação não 

influenciaram no fluxo de vapor de água. Já no fluxo de água pura, o fator que mais 

influenciou o desempenho das membranas foi o tratamento térmico após a retirada da 

membrana do banho de coagulação. 

 

As membranas de acetato de celulose, tanto de bagaço, quanto a comercial, apresentaram 

melhores resultados de rejeição de sais, açúcares e compostos tóxicos do que a membrana 

de poliamida. Os fatores que determinaram esses resultados foram a porosidade e carga na 

superfície das membranas. 

 

A membrana que apresentou o melhor desempenho no processo de detoxificação foi a 

membrana 6, produzida a partir do acetato de celulose comercial. Essa membrana alcançou 

um desempenho na detoxificação de 89,92% para o hidroximetilfurfural, 91,99% para o 

furfural, 51,52% para o ácido acético e 8,35% para os compostos fenólicos. 

 

As membranas produzidas a partir do bagaço de cana alcançaram uma remoção de 71,66 

de HMF, 60,87% de furfural, 91,79% de ácido acético e 10,86% de fenólicos. 
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 
 
Aprimoramento da extração de celulose do bagaço de cana, principalmente na etapa de 

pré´tratamento ácido; 

 

Aproveitamento da lignina e da hemicelulose extraídas durante o processo de obtenção da 

celulose; 

 

Utilização de outros solventes, de aditivos ou mistura de polímeros na preparação das 

membranas, visando à melhoria de suas propriedades físicas e mecânicas; 

 

Fermentação do hidrolisado hemicelulósico após a detoxificação com membranas. 
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