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RESUMO 
 
 
Neste trabalho celulose foi obtida do bagaço de cana-de-açúcar para produzir 
celulose acetilada e ambas para produzir membranas assimétricas. Membranas 
foram preparadas usando uma mistura dos materiais preparados a uma mistura de 
solventes DMAc/LiCl, em diferentes condições. Celulose (CB) e celulose acetilada 
(CBA) foram caracterizadas por termogravimentria (TG), difração de raios-X e 
microscopia eletrônica de varredura (MEV). Observou-se um decréscimo na 
estabilidade térmica da celulose acetilada quando comparada com a celulose 
pura.Todas as membranas produziram membranas assimétricas e mostram que a 
morfologia da superfície das membranas depende do método de preparação. 
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INTRODUÇÃO 
 

O bagaço de cana-de-açúcar é o principal resíduo gerado das atividades 

sucroalcooleiras, e tem diversas aplicações. O Brasil espera produzir 697.8 milhões 

de toneladas em na Safra 2010, maior produção de cana-de-açúcar do mundo 

(Ferreira Jr). Além disso, a produção tem aumentado 1% ao ano devido a alta 

demanda de combustível a base de álcool para atender o mercado interno e também 

as exportações. Por esse motivo, várias novas usinas foram montadas e estão em 

expansão. Para cada tonelada de cana-de-açúcar são produzidos 280kg de bagaço 

de cana seco. Com uma estimativa de geração de 195.384 milhões de toneladas de 

bagaço seco na produção anual de 2010. Este resíduo é utilizado para diversos fins 

tais como: geração de energia, produção de álcool por hidrólise enzimática, como 

ração animal entre outras. As sobras ainda são muito significativas, pois apenas 
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50% do total são aproveitas (Sun, 2004). Cada vez mais esforços têm sido 

direcionados a uma aplicação eficiente desses resíduos agroindustriais renováveis. 

O bagaço de cana-de-açúcar é um material renovável e biodegradável que contém 

moléculas ricas em grupos hidroxilas que podem sofrer um grande número de 

modificações químicas para a produção de novos materiais. Existem vários tipos de 

modificações químicas as quais pode-se citar: deslignificação, branqueamento, 

acetilação, dentre outras. Deslignificação é o processo de extração com álcool ou 

benzeno e tratado com uma solução de NaOH seguido de secagem a temperatura 

ambiente. O branqueamento geralmente resulta em perda de massa e 

ruptura.(Sahe,1999), a acetilação consiste na substituição dos grupos hidroxilas da 

unidade glicose repetitiva por grupos acetila. 

Neste sentido, a solubilização da celulose branqueada do bagaço de cana-de-

açúcar (CB) e a celulose acetilada (CBA) foi investigada como fonte para preparação 

de membranas assimétricas por meio de um sistema de solventes DMAc/LiCl. O 

objetivo desse trabalho foi o de investigar a preparação e a morfologia das 

membranas. A celulose branqueada (CB) e a celulose acetilada (CBA) foram 

caracterizadas por difração de raios-X (DRX), Termogravimetria (TG) e Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV). As membranas foram caracterizadas por 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). 

 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 
 Preparação da celulose branqueada 
 

A celulose obtida do cana-de-açúçar in natura foi branqueada conforme 

método descrito por (Mulinari, 2006). 

 

Preparação da celulose acetilada 

Foi utilizado o processo em solução para obtenção do acetato primário, 

segundo metodologia descrita por Luz, et al. 2008, com algumas modificações. O 

Objetivo dessa acetilação foi diminuir a polaridade das fibras, pela inserção dos 

grupos acetil, tornando-as mais reativas com o sistema de dissolução. 
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Preparação das membranas 
 

A metodologia de dissolução da celulose branqueada, celulose branqueada 

acetilada, celulose não branqueada, celulose não branqueada acetilada foram 

realizada segundo a metodologia modificada de Ass et. Al (2006).  

Na técnica de dissolução, os materiais foram secos a 50°C a  fim de remover toda 

umidade presente no material e não interferi no processo de preparação. A 

dissolução da celulose foi feita com o solvente dimetilacetamida (DMAc) 50 mL e 1g 

de celulose aquecido a 120°C, em banho-maria, dentro de um recipiente utilizando 

óleo,por 1 h em sistema condensador em água refrigerada. Adicionou-se 4g de 

cloreto de lítio, mantendo-se aquecimento por 30 minutos. Depois de resfriado a 

temperatura ambiente, o material foi colocado em agitação por 24 horas. 

Este processo foi semelhante para as membranas preparadas utilizando celulose 

acetilada. 
As membranas foram preparadas utilizando dois diferentes materiais: celulose 

branqueada e celulose branqueada acetilada. Para preparação das membranas foi 

utilizado o método de inversão de fases por uma técnica de imersão-precipitação. A 

solução é espalhada sobre um suporte de vidro com auxilio de uma faca de 

espessura de 250μm, após determinado tempo estimado, essa solução é colocado 

em banho de gelo 0° C, de um não solvente, no caso água destilada. Depois 

estudou-se o tempo de evaporação (10 s) ao ar antes de submeter as membrana no 

banho e a quantidade de massa de celulose. As membranas foram secas a 

temperatura ambiente. 

 

Caracterização dos materiais 

 

Análise térmica (TG/DTG/DSC)  

A CB e a CBA foram caracterizados por termogravimetria (TG/ DTG) usando 

uma termobalança da marca Shimadzu modelo TGA-50. As análises foram 

realizadas na faixa de temperatura de T(ambiente) até 900°C 

Difração de Raios-X (DRX) 

As análises de difração de raios X foram realizadas num difratômetro marca 

Shimadzu modelo XDR-6000, com fonte de radiação CuKα, voltagem de 40 kV, 
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corrente de 40 mA, varredura 0,05(2θ/5s) com fonte de radiação CuKα variando-se 

2θ entre 10 e 70º. 

Microscopia Eletrônica de Varredura (Mev) 

As amostras foram fixadas em uma fita autocolante de dupla face e cobertas 

com pó de ouro. As micrografias foram obtidas utilizando um microscópio eletrônico 

de varredura FEG-SEM, marca Jeol JSM7001F no Instituto Superior Técnico IST- 

Lisboa -Portugal.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

A Figura 1 apresenta os difratogramas de raios-X da CB e CBA. O grau de 

cristalinidade foi calculado para observar as mudanças que ocorrem na estrutura do 

material celulósico, tanto na região cristalina como na região amorfa. O índice de 

cristalinidade das fibras foi calculado de acordo com o método empírico de Segal, et 

al. (1959) (Tabela I). Observa-se que houve um aumento da cristalinidade da CB 

para a CBA. Isso se deve que durante a reação de acetilação da CB o sistema de 

solvente penetra nas fibras de celulose e trabalha a região amorfa da mesma, 

fazendo que ocorra um aumento da cristalinidade 

10 20 30 40 50 60 70
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

A

 

 

In
te

ns
id

ad
e 

(c
ps

)

2θ (graus)

B

0 200 400 600 800
0

20

40

60

80

100

B

AW
ei

gh
t  

lo
ss

 (%
)

 
 

Temperature (°C)

 
 Figura 1. Difratograma de raios-X                    Figura 2.  Curva TG da CBA e CBA 
                CB  e CBA 
 

Tabela 1. Índice de cristalinidade dos materiais. 

Material Índice de cristalinidade 

Celulose branqueada 56% 

Celulose branqueada acetilada 77% 
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A Figura 2 apresenta as curvas TG da CBA (A) e da CB (B). As curvas TG 

apresentam 3 estágios de perda de massa.  A CBA  apresenta a primeira perda de 

massa ocorrendo na faixa de temperatura de 40-170°C com uma perda de 4.6%, 

referente a desidratação. A segunda perda de massa ocorre na faixa de temperatura 

de 170-430°C com perda de massa (77%) e a terceira com 12%, na faixa de 

temperatura de 430-800°C referente à decomposição do material. As curvas TG da 

CB apresentam perdas de massas referente desidratação e decomposição do 

material.(Pereira, 2009). A CBA apresenta menor estabilidade térmica que a CB, no 

intervalo de temperatura de 170-530°C decorrente do processo de acetilação. 

 
Figura 3. Microscopia da celulose branqueada 

 

De acordo com Pereira 2009 a celulose branqueada mostra as fibras soltas e 

com formas cilíndricas e alongadas tipos bastonetes. Após a acetilação da celulose 

branqueada (Figura 3) não houve mudanças na superfície da fibra quando 

comparada com a celulose branqueada (Figura 3). 

As micrografias das membranas (Cortes transversais, da superfície em 

contato com o ar e da superfície em contato com o substrato) dos distintos materiais 

estão mostrados nas Figuras 4-7 respectivamente.   

As membranas preparadas utilizando CB (Figura 4 e 5) pode se observa que nas 

condições de preparação utilizando 2g de celulose branqueada dissolvidas na 

temperatura de 120°C, tempo de evaporação de 10s em banho de gelo a 0°C 

apresenta uma morfologia onde as membranas não apresentam resíduo de 

materiais na celulose não dissolvidas no processo de dissolução, o qual pode ser 

observados nas membranas preparadas nas condições da Figura 5. 
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Figura 4. Membranas preparadas utilizando 1g de celulose branqueada, dissolvidas 
a 120°C em tempo de  evaporação 10s e banho de gelo a 0°C. 

 

Figura 5. Membranas preparadas  utilizando 2g de celulose branqueada dissolvidas 
a 120°C, tempo de evaporação de 10s em banho de gelo a 0°C. 
 
 

As micrografias das membranas preparadas utilizando CBA (Figura 5 e 6) 

apresentam diferenças morfológicas na superfície das membranas. Observa-se que 

nas condições de preparo utilizando 2g de celulose branqueada acetilada 

dissolvidas a 110°C, tempo de evaporação de 10s em banho de gelo a 0°C 

apresentam uma melhor dissolução da CBA.  

As micrografias mostram que as membranas são assimétricas fica nítido a 

presença de uma camada superficial mais densa suportada por uma subcamada 

porosa. Porém tanto a camada superficial formada “pele” quanto a camada porosa 

apresentam diferenças entre as membranas preparadas. 
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Figura 6. Membranas preparadas utilizando 1g celulose branqueada acetilada  

dissolvidas a 110°C, tempo de evaporação de 10s em banho de gelo a 0°C. 

Figura 7. Membranas preparadas utilizando 2g de celulose branqueada acetilada 
  dissolvidas a 110°C, tempo de evaporação de 10s em banho de gelo a 0°C 
 
 
CONCLUSÕES 
 

O sistema de solvente estudado é eficiente na dissolução da CB e CBA 

oriunda do bagaço de cana de açúcar. 

As membranas produzidas a partir da CB e CBA apresentam diferença na 

morfologia de acordo com as condições preparadas. A composição da solução, 

tempo de evaporação, temperatura do banho de coagulação são fatores que 

interferem na estrutura das membranas. 
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PREPARATION OF MEMBRANES FROM CELLULOSE OBTANEID SUGARCANE 
BAGASSE 

 
ABSTRACT 

 
In this work, cellulose obtained from sugarcane bagasse to produce both cellulose 

and acetylated cellulose to prepare asymmetric membranes. Membranes was 

procedure used a mixture of materials of DMAc/ LiCl systemic in  different conditions. 

Cellulose and acetylated cellulose were characterized by thermogravimetric (TG), X-

ray diffraction (XRD) and scanning Electron Microscopy (SEM). Observed less 

stability thermal of acetylated cellulose when compared of cellulose. All membranes 

procedure were asymmetric, characterized by presence of a dense skin and porous 

support can be observed. SEM showed that the morphology of the superficial of 

membranes depends on the method preparation. 

 
 
 
Key-words - Bleaching, Cellulose, Morphology, XPS 
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