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A celulose de bagaço de cana-de-açúcar foi utilizada para a produção de acetato de celulose com diferentes graus de 

substituição, os quais foram caracterizados por 
1
H-RMN através da relação entre as áreas de integração dos picos de 

hidrogênios presentes nos grupos acetato (–(C=O)OCH3 ) e os dos picos dos hidrogênios ligados aos átomos de carbono 

dos anéis glicosídicos. Realizou-se também a supressão  do solvente residual e de um pico relativo a impurezas no 

triacetato de celulose. Os valores de grau de substituição obtidos pela deconvolução dos picos foram comparados com 

os valores obtidos pela determinação química do grau de substituição através de uma retrotitulação ácido-base. Os 

valores obtidos para os graus de substituição das amostras de acetato de celulose foram de 2,94 e 2,60. 
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Characterization of cellulose acetate obtained from sugarcane bagasse by 
1
H-NMR 

 
Cellulose from sugarcane bagasse was used for synthesizing cellulose acetate with different degrees of substitution, 

which were characterized by 
1
H-NMR through the relationship between the peak areas of the hydrogen atoms present at 

the acetate groups (–(C=O)OCH3 ) and the peaks of the hydrogen bonded to the carbon atoms of the glucosidic rings. 

Supression  was carried out in order to remove the peak of residual water in the materials and the peak related to 

impurities in cellulose triacetate. Degree of substitution values obtained through the resonance deconvolution were 

compared to those obtained by chemical determination through an acid-base titration. The determined degrees of 

substitution of the cellulose samples were 2.94 and 2.60. 
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Introdução 

 

De acordo com dados de 2005 da Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação (FAO), o Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar e a sua produção é 

maior do que a dos quatro maiores produtores seguintes (Índia, China, Tailândia e Paquistão)  

juntos [1]. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 2007 

foram produzidas 548 milhões de toneladas de cana-de-açúcar e em 2008 a produção estimada foi 

de 653 milhões de toneladas, um aumento de aproximadamente 19% [1]. Este aumento deve-se 

essencialmente ao crescimento da procura de álcool combustível, tanto para o mercado interno 

como para a exportação, que vem incentivando a expansão da plantação de cana e o surgimento de 

novas usinas. Somente no Triângulo Mineiro, onde se localiza o nosso Grupo de pesquisa, estão 

instaladas 17 das 30 Usinas do estado de Minas Gerais.  Atualmente, o Brasil produz 17 x 10
9 

litros 
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de álcool por ano, com uma área plantada de 3 milhões de hectares de cana-de- 

açúcar [1].  

A quantidade de bagaço de cana-de-açúcar seco oriunda dessa atividade corresponde a  

280 kg para cada tonelada de cana-de-açúcar processada. Atualmente, o bagaço de cana de açúcar é 

em sua maioria queimado para gerar energia para as usinas [2], mas uma quantidade considerável é 

ainda desperdiçada, e por essa razão, vários artigos tem sido produzidos buscando alternativas para 

sua reciclagem. Por exemplo, a utilização da celulose para a produção de álcool pelo processo de 

hidrólise enzimática e hidrólise ácida [3-5], produção de compósitos [6] e derivados  

celulósicos [7-10].   

O acetato de celulose, Figura 1, é um dos derivados da celulose com maior importância 

comercial, devido a sua larga aplicação em fibras, plásticos, filmes fotográficos, filtros para cigarros 

e é também utilizado para a produção de membranas para processo de separação [11]. 
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FIGURA 1 - Estrutura do acetato de celulose  

 

O acetato de celulose é produzido pela substituição dos grupos hidroxila das unidades de 

glicose por grupos acetila. Assim pode-se obter materiais com diferentes graus de substituição (GS) 

(sendo o grau de substituição o número médio de grupos acetila que substituem as hidroxilas por 

unidade glicosídica), o qual pode variar de 0 (para a celulose) a 3 (para um material tri-substituído). 

O GS afeta, por exemplo, a cristalinidade do polímero [12,13] e a solubilidade em diferentes 

solventes. Por exemplo, celulose (GS=0) é insolúvel na maioria dos solventes (S), mas ao se 

aumentar o GS do acetato de celulose, a solubilidade se altera (GS1, S:água; GS2, S: 

tetraidrofurano ou acetona; GS3, S:diclorometano ou clorofórmio) [13]
 
. Assim, a determinação do 

GS do acetato de celulose é importante para a utilização desse material. Nesse trabalho, a 

determinação do GS do acetato de celulose obtido a partir do bagaço de cana-de-açúcar [1,14] foi 

estudada por ressonância magnética nuclear de prótons (
1
H-RMN) e também através da 

determinação por via química, utilizando retro-titulação ácido-base. 
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Experimental  

 

Materiais 

 

Bagaço de cana-de-açúcar da safra de 2007 foi fornecido pela Usina Caeté, de Delta, Minas 

Gerais, Brasil, purificado de acordo o método descrito por Rodrigues Filho et a. [15]. Hidróxido de 

sódio e dimetilsulfoxido deuterado (DMSO-d6) foram fornecidos pela Sigma-Aldrich. Todos os 

outros reagentes e solventes foram fornecidos pela Panreac. Todos os reagentes e solventes foram 

utilizados como adquiridos. 

 

 

Acetilação da celulose do bagaço de cana-de-açúcar 

 

O triacetato de celulose foi produzido de acordo com Cerqueira et al. [14], cujo 

procedimento é descrito a seguir: 

Uma mistura composta por 1 g de bagaço purificado e 25 mL de ácido acético foi agitada 

durante  30 min. Então, uma solução composta por 0,08 mL H2SO4 e 9mL de ácido acético foi 

adicionada ao sistema, o qual foi agitado durante  25 minutos. A mistura foi filtrada e 32 mL de 

anidrido acético foram adicionados ao filtrado. Essa solução foi recolocada no recipiente contendo 

bagaço e agitada durante 30 minutos. Após esse período, a mistura ficou em repouso por 14 horas a 

28ºC. A mistura foi filtrada para remover as partículas não dissolvidas. Água foi adicionada ao 

filtrado para parar a reação e precipitar o triacetato de celulose (TAC), o qual foi lavado com água 

destilada para remover o ácido acético, e então seco à temperatura ambiente. 

Para produzir o diacetato de celulose (DAC), utilizou-se uma variação do procedimento de 

produção do TAC. Antes da etapa de adição de água para parar a reação adicionou-se uma mistura 

contendo 10 mL de ácido acético, 10 mL de água e 0,75 mL de ácido sulfúrico, lentamente, ao meio 

reacional. O frasco foi imerso em um banho de água a 80 ºC por 10 minutos, e após esse período, 

adicionou-se água à mistura para precipitar o diacetato de celulose, o qual foi filtrado e lavado para 

remover o excesso de ácido acético, e então seco à temperatura ambiente.  

 

Espectrometria de 
1
H-RMN 

 

Os espectros de 
1
H-RMN foram obtidos a partir de soluções de diacetato ou triacetato de 

celulose obtidos a partir da celulose do bagaço de cana-de-açúcar dissolvidos em dimetil sulfóxido 
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deuterado (DMSO-d6) na proporção de 20mg/g (polímero/solvente). Os espectros foram adquiridos 

à temperatura de 50ºC num espectrômetro de RMN Varian Unity 500 usando uma sonda de 5mm. 

Parâmetros de aquisição típicos incluíram um pulso de radiofrequências de 45º, um tempo de 

repetição interpulsos de 8 s e 32000 pontos cobrindo uma largura espectral de 7200 Hz. Antes de 

proceder à transformação de Fourier do espectro o decaimento livre induzido (´FID´) foi 

multiplicado por uma função de apodização Lorentziana de 0.5 Hz. 

 

Determinação do Grau de Substituição por via Química 

 

Adicionaram-se 5 mL de hidróxido de sódio 0,25 mol
 
L

-1
 e 5mL de etanol a 0,1 g de acetato 

de celulose. Após 24 h adicionaram-se 10 mL de ácido clorídrico (0,25 mol L
-1

) e deixou-se em 

repouso por mais 30 minutos. Em seguida a solução foi titulada com hidróxido de sódio 

padronizado com biftalato de potássio, utilizando-se fenolftaleína como indicador. 

O grau de substituição (GS) foi calculado utilizando a equação 1. 

 

100x
GA%4210043

GA%162
GS




  

Eq. (1) 

 

Onde %GA é a percentagem de grupos acetila presentes no acetato de celulose, obtida a partir da 

equação 2. 
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 Eq. (2) 

 

Onde Vb é a soma do hidróxido de sódio adicionado no procedimento e gasto na titulação, Va é o 

volume de ácido clorídrico adicionado, µa e µb são a molaridade das soluções de ácido clorídrico e 

hidróxido de sódio, respectivamente, e mac é a massa de acetato de sódio utilizada. 

 

Resultados e Discussão  

 

O procedimento de purificação do bagaço utilizado nesse trabalho [15] leva à produção de um 

material com 75% de celulose, 4 % de lignina e o restante de hemicelulose [14]. Apesar disso, a 

reação de acetilação ocorre sem problemas, produzindo cerca de 1,5 g de triacetato de celulose para 

cada grama de bagaço purificado. Tanto para o triacetato de celulose quanto para o diacetato de 
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celulose, não há evidência da presença de lignina, hemicelulose ou seus derivados nos espectros de 

1
H-RMN, mostrados na Figura 2. Nesses espectros, observam-se entre 3,5 e 5,3 ppm os picos 

relacionados aos átomos de hidrogênio ligados aos carbonos dos grupos glicosídicos (Hanel), onde o 

índice representa o átomo de carbono ao qual o átomo de hidrogênio está ligado. Entre 1,75 e 2,20 

ppm surgem os picos relacionados com os átomos de hidrogênio metílicos nos grupos  

acetato (
3CHH ). 
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Figura 2 –  Espectros de 1H-RMN de amostras de triacetato (azul) e diacetato (preto) de celulose 

 

O grau de substituição por 
1
H-RMN é calculado pela relação entre as áreas atribuídas aos 

hidrogênios dos grupos metílicos e aos hidrogênios dos anéis glicosídicos, de acordo com a  

equação 3. 

 

3CH

anel

H

H

3

7
GS   Eq. 3 

  

Entretanto, conforme observado na Figura 2, há um pico relacionado à água residual no 

material que surge a 3,3 ppm. Como este se sobrepõe ao pico do hidrogênio ligado ao carbono-4 no 

anel glicosídico, foi realizada uma deconvolução dos espectros de 
1
H-RMN, utilizando a função 
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Lorentziana. O resultado da deconvolução é mostrado na Figura 3. Em relação aos picos de 
3CHH , o 

acetato de celulose apresenta 3 picos principais, relacionados com a  substituição dos grupos 

hidroxila presentes nos carbonos 6, 2 e 3 dos anéis glicosídicos em 2,05, 1,92 e 1,86 ppm, 

respectivamente. Entretanto a amostra de triacetato de celulose apresenta um quarto pico em 1,90 

ppm, o qual é provavelmente relacionado a alguma impureza no material, como por exemplo ácido 

acético residual do processo de acetilação. A partir da deconvolução da curva, esses picos 

(mostrados em azul) foram eliminados.  
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Figura 3 – Deconvolução dos espectros de 1H-RMN: a) e b) região dos picos de Hanel de CDA e CTA, respectivamente; c) e d) região dos picos de 

3CHH de CDA e CTA, respectivamente 

 

A partir desses dados de deconvolução, o GS das amostras foi determinado utilizando-se a 

Equação 3, obtendo-se  o valor de 2,60 e 2,88 para o DAC e TAC, respectivamente. Esses valores 

estão de acordo com os obtidos por titulação ácido base: 2,65 (±0,04) e 2,94 (±0,06). 

 

Conclusão 
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 Os Graus de Substituição (GS) de amostras de acetato de celulose foram determinados a 

partir da deconvolução dos espectros de RMN-
1
H, e os valores obtidos (2,60 para o diacetato de 

celulose e 2,88 para o triacetato de celulose) estão em boa concordância com os valores obtidos por 

titrimetria (2,65 e 2,94 para o di e triacetato de celulose, respectivamente).  
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