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resumo 
 
 

O presente trabalho teve como objectivo a preparação de novos materiais 
compósitos bifásicos monocomponentes e o estudo das suas propriedades. 
Estes novos materiais compósitos possuem duas fases (bifásico), uma fase 
fibra e outra polímero, ligadas quimicamente resultando num único 
componente (monocomponente). 
O trabalho experimental foi dividido em duas grandes etapas. A primeira etapa 
consistiu no estudo da modificação química das fibras de celulose, nativa e α-
celulose, com anidrido maleico. A ocorrência de modificação química das fibras 
com anidrido foi avaliada por Espectroscopia de Infravermelho com 
Transformada de Fourier com Reflectância Total Atenuada (FTIR-ATR), ganho 
de massa, determinação de grupos carboxilo, medidas de viscosidade, 
difracção de raio-X, distribuição de comprimentos de fibras, teores de finos, 
Microscopia Electrónica de Varrimento (MEV), ângulo de contacto e ensaios 
físico-mecânicos. As modificações químicas foram eficientes e proporcionais à 
quantidade de anidrido maleico utilizado, obtendo-se um bom equilíbrio entre 
grau de modificação e preservação das fibras nas condições experimentais 
estudadas. Porém, através dos ensaios físico-mecânicos, verificou-se uma 
perda nas propriedades ópticas e mecânicas das fibras modificadas com 
anidrido. 
A segunda etapa consistiu na polimerização de 2-hidroxietil metacrilato 
(HEMA) na presença de fibras de celulose originais e fibras previamente 
modificadas com anidrido maleico. Após polimerização, os compósitos foram 
caracterizados por FTIR-ATR, ganho de massa, MEV, Calorimetria Diferencial 
de Varrimento (DSC), e Análise Termogravimétrica (TGA). Foi possível verificar 
através de ensaios de extracção e por análise de FTIR-ATR, que o poli (2-
hidroxietil metacrilato) (PHEMA) adicionado às fibras modificadas com anidrido 
maleico, não foi removido pois está ligado às mesmas quimicamente, ao 
contrário do que acontece com o PHEMA que é adicionado às fibras originais, 
o qual se encontra ligado apenas fisicamente. Por último, foram preparados 
filmes dos vários compósitos através de prensagem térmica, e foram 
caracterizados por MEV e Análise Mecânico-Dinâmica (DMA), o que levou a 
concluir que os vários materiais compósitos apresentavam uma boa 
compatibilidade entre fibra e matriz. Alterações nos valores de Tg devem-se à 
incorporação das fibras na matriz e consequente redução na mobilidade das 
moléculas de polímero presentes na interface fibra/matriz. Verificou-se 
também, que o efeito de reforço nos compósitos produzidos com fibras de 
celulose modificadas com anidrido maleico, foi maior que o observado 
aquando a utilização de fibras de celulose originais. 
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abstract 
 

The aim of this study is to prepare new biphasic mono-component composite 
materials, and to study their properties. These new materials have two phases 
(biphasic), a fiber phase and another polymer, chemically linked resulting in a 
single component (mono-component). 
The experimental work was divided into two main steps. The first step was the 
study of chemical modification of cellulose fibers, native and α-cellulose, with 
maleic anhydride. The occurrence of chemical modification of fibers was 
evaluated by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR-ATR), weight 
gain, determination of carboxyl groups, viscosity, X-ray diffraction (XDR), fiber 
length distribution, fines content, Scanning Electron Microscopy (SEM), contact 
angle and physical-mechanical tests. The chemical modifications were effective 
and proportional to the amount of maleic anhydride used, obtaining a good 
balance between the degree of modification and preservation of the fibers in 
the experimental conditions studied. But through the physical-mechanical tests, 
a loss in the optical and mechanical properties of the fibers modified with 
anhydride was observed. 
The second step was the polymerization of 2-hydroxyethyl methacrylate 
(HEMA) in the presence of original cellulose fibers and fibers previously  
modified with maleic anhydride. After polymerization, the composites were 
characterized by FTIR-ATR, weight gain, SEM, Differential Scanning 
Calorimetry (DSC) and Thermogravimetric Analysis (TGA). It was possible to 
verify through extraction tests and by FTIR-ATR analysis, which the poly(2-
hydroxyethyl methacrylate) (PHEMA) added to the fibers modified with maleic 
anhydride, was not removed because it is chemically bound to the same, unlike 
the case with the PHEMA that is added to the fibers original, which is only 
connected physically. Finally, the films of all composites were prepared by 
thermal pressing, and were characterized by SEM and Dynamic Mechanical 
Analysis (DMA), which led to the conclusion that the different composite 
materials showed a good compatibility between fiber and matrix. Changes in 
the values of Tg, were attributed to the incorporation of fibers in the matrix and 
the consequent reduction in the mobility of polymer molecules present in the 
fiber/matrix interface. It was also verified that the reinforcement effect in 
composites produced with cellulose fibers modified with maleic anhydride was 
greater than that observed when the use of native cellulose fibers. 
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1 Introdução 

As fibras de celulose têm sido utilizadas durante séculos na indústria tradicional, 

nomeadamente na indústria do papel e têxtil, nas quais a fibra é utilizada como fonte de 

materiais. As fibras de celulose também são utilizadas a nível medicinal e em aplicações 

analíticas.  

O uso de fibras de celulose em áreas da ciência dos materiais tem ganho 

recentemente uma considerável atenção devido a possuírem grandes vantagens, 

nomeadamente: carácter renovável; disponibilidade em variadas formas (madeira, 

algumas plantas, resíduos industriais, etc.); baixo custo; baixa densidade (o que permite 

obter compósitos mais leves). No entanto, as fibras lenhocelulósicas possuem algumas 

limitações pois são muito polares e hidrofílicas, e consequentemente são pouco 

compatíveis com matrizes apolares normalmente utilizadas. Por estas razões, as fibras 

são geralmente submetidas a modificações superficiais específicas de maneira a que se 

possa minimizar a energia interfacial com a matriz polimérica apolar gerando assim, 

uma óptima adesão. 

Este trabalho descreve as modificações químicas realizadas na superfície da 

celulose (ou dentro de um determinado limite de profundidade), de modo a conferir 

novas propriedades à celulose original. As modificações da celulose são realizadas em 

meio heterogéneo e ocorrem unicamente à superfície da mesma, de modo a preservar a 

integridade das fibras e consequentemente não ocorrer destruição da fase cristalina e da 

sua morfologia [1-3]. 

1.1 Materiais compósitos 

Desde os tempos mais remotos, que a humanidade tem procurado desenvolver 

novos materiais com o objectivo de facilitar as suas tarefas e aumentar o seu bem-estar. 
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Por exemplo os antigos israelitas no Egipto utilizavam tijolos de barro reforçados com 

palha e os mongóis faziam arcos com tendões de gado, madeira e seda [1]. 

À medida que as tecnologias evoluem, torna-se mais difícil satisfazer 

plenamente as necessidades com os materiais disponíveis, portanto, com o objectivo de 

melhorar o desempenho de materiais já existentes e criar outros com características 

específicas, foram desenvolvidos os denominados materiais compósitos. De uma 

maneira geral, estes materiais resultam da combinação de dois ou mais componentes 

com distintas composições, um agente de reforço e uma matriz, obtendo-se portanto, um 

único dispositivo mas com propriedades superiores às dos componentes unitários [4-6]. 

No século XX, as fibras sintéticas (vidro, carbono, kevlar e boro), foram muito 

utilizadas na produção de compósitos, mas o seu uso excessivo tem originado graves 

problemas ambientais devido a apresentarem, na maioria, uma baixa 

biodegradabilidade. A partir da década de 90, uma visão mais realista e ambiental, levou 

a um aumento do interesse em fontes renováveis para o desenvolvimento de materiais 

compósitos. 

Portanto, com o objectivo de solucionar problemas originados pelas fibras 

sintéticas, a comunidade científica tem vindo a ser solicitada por parte da indústria e da 

sociedade, em geral, para o estudo e desenvolvimento de novos materiais provenientes 

de recursos renováveis que se apresentam como sendo auto-sustentáveis, biodegradáveis 

e recicláveis. Deste modo, será possível diminuir a nossa dependência dos materiais 

derivados de petróleo e, simultaneamente, minimizar o impacto ambiental decorrente do 

seu uso. Neste contexto, a biomassa vegetal e animal, resultante das actividades 

agrícolas, florestais e agro-alimentares, constituem uma alternativa sustentável de fontes 

renováveis de novos materiais, produtos químicos e energia. 

Um polímero reforçado com fibras naturais seria um material mais amigo do 

ambiente do que utilizando fibras sintéticas, nomeadamente vidro, carbono, kevlar e 

boro. Deste modo, cada vez é maior o interesse em utilizar fibras lenhocelulósicas como 

elementos de reforço em matrizes poliméricas. Como principais vantagens das fibras 

naturais em relação às fibras sintéticas, pode-se referir: 

 

• Baixa densidade; 

• Alta deformabilidade; 

• Baixa abrasividade; 

• Baixo custo; 
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• Elevada força específica; 

• Carácter renovável e biodegradável; 

• Disponível em variadas formas; 

• Não tóxico; 

• Fácil de manobrar; 

• Superfície reactiva, facilitando as modificações químicas [1, 7]. 

 

No entanto existem algumas limitações quanto ao uso intensivo e extensivo de 

fibras celulósicas em materiais compósitos, especialmente quando as matrizes 

poliméricas são muito pouco polares. Estas limitações estão associadas às características 

altamente polar e hidrofílica da superfície das fibras (devido à presença de grupos 

hidroxilo) e resultam em baixas energias de adesão com materiais menos polares. 

Vários trabalhos experimentais foram já realizados utilizando diversas 

abordagens de modificações da superfície de fibras de celulose [8-20]. Diferentes 

estratégias foram já exploradas com o intuito de ultrapassar as desvantagens descritas 

em cima, nomeadamente: 

 

Compatibilização superficial - esta estratégia baseia-se no uso de moléculas 

constituídas por um ou mais grupos polares capazes de reagir com os grupos OH da 

superfície da celulose, com a finalidade de se acoplarem com as mesmas. Há formação 

de longas cadeias hidrofóbicas (se forem utilizadas macromoléculas com um único 

grupo terminal reactivo) ou pontes (se forem utilizadas macromoléculas constituídas por 

múltiplos grupos reactivos) nas fibras. Estas longas cadeias ou pontes irão dar um 

carácter hidrofóbico à superfície das fibras, tornando-a compatível com as matrizes 

apolares. 

 

Co-polimerização – esta estratégia é constituída por estas sub-estratégias: 

a) Acoplamento utilizando moléculas polimerizáveis. Esta estratégia envolve o uso 

de reagentes de pequeno tamanho molecular, com duas funções activas, sendo 

uma delas capaz de reagir com os grupos OH superficiais da celulose, ficando a 

outra disponível para subsequentes ligações covalentes com as macromoléculas 

da matriz. Estas matrizes são obtidas por polimerização por adição. 

b) Utilização de moléculas contendo dois grupos reactivos idênticos (por exemplo 

di-isocianatos e anidrido piromelítico). Um dos grupos reagirá com os grupos 
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OH da celulose, ficando o outro livre para subsequente acoplamento com a 

matriz. Os produtos obtidos nestas reacções apresentam grupos funcionais 

reactivos ligados à superfície da fibra, os quais podem ser empregados na 

construção de estruturas de poliuretanos, poliésteres, poliamidas, etc [2]. 

c) Activação da superfície da celulose, tornando-a capaz de gerar espécies activas 

(radicais livres, catiões, aniões), seguido de acoplamento de monómero através 

de reacções de poliadição [1]. 

d) Reacção de grupos hidroxilo com compostos organometálicos (por exemplo 

trietilalumínio e trietilboro) em sistemas heterogéneos, com o intuito de inserir 

grupos reactivos polifuncionais na superfície da fibra celulósica [21]. 

 

Resumidamente, as estratégias citadas acima para melhorar a adesão entre os 

componentes de um sistema compósito contendo fibras celulósicas e uma matriz pouco 

polar é conseguida pela hidrofobização da superfície das fibras e/ou pelo 

estabelecimento de ligações químicas entre as fibras modificadas e a matriz. 

De uma forma idealizada, os sistemas em que se utiliza fibra celulósica não 

modificada e uma matriz pouco polar pode ser visualizado na figura 1. 

 

 
Figura 1 - Figura idealizada de um compósito formado por fibras celulósicas não modificadas e 
uma matriz de baixa polaridade. 

 

Os compósitos produzidos utilizando fibras celulósicas modificadas para que o 

seu carácter polar fique reduzido, e compósitos contendo ligações químicas entre as 

fibras e a matriz estão representados, de uma forma idealizada, na figura 2. 
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Figura 2 - Figura idealizada de compósitos obtidos a partir de fibras celulósicas hidrofobizadas ou 
enxertadas. 

 

Os produtos obtidos pelos tratamentos da fibra celulósica resultam em 

compósitos com propriedades mecânicas melhoradas, como consequência da melhor 

adesão interfacial [22, 23]. 

No entanto, estes sistemas são ainda sistemas bi-componentes e apresentam 

limitações quanto à possibilidade de reciclagem dos seus componentes ou do próprio 

compósito, e requer operações de mistura mais elaboradas. 

Uma alternativa às limitações apresentadas por estes sistemas, é a utilização de 

sistemas monocomponentes que dispensariam a necessidade de operações mais 

elaboradas de mistura, podendo ser reciclados por simples operações de processamento 

térmico. Estes sistemas são extensões daqueles que utilizam fibras celulósicas 

enxertadas com cadeias oligoméricas e podem ser obtidos por processos similares. 

Estes sistemas são preparados em fase heterogénea e na presença de solventes 

(para a dissolução do monómero) que não promovam o intumescimento das fibras 

celulósicas. O grau de polimerização das cadeias enxertadas deve ser grande o 

suficiente para garantir o comportamento termoplástico da “capa” que envolve as fibras 

celulósicas. Uma visão esquemática destes sistemas pode ser observada na figura 3.  
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Figura 3 - Figura simplificada da produção de um compósito bifásico monocomponente. 

 

A preservação da estrutura fibrosa com a existência de uma “capa” termoplástica 

deve permitir obter materiais monocomponentes com propriedades superiores às 

exibidas pelos compósitos reforçados tradicionais. 

Estes novos materiais poliméricos combinam as propriedades de um compósito 

com adesão entre a fibra celulósica e o enxerto polimérico, com as vantagens 

promovidas pelo facto de não ser necessário misturar os componentes (sistema 

monocomponente). 

1.1.1 Fibras de reforço: fibras naturais 

A fase de reforço de um compósito pode-se encontrar na forma de fibras ou 

partículas. Uma grande variedade de ambas estas fases é utilizada na produção de 

materiais compósitos, mas recentemente os principais desenvolvimentos são na área de 

reforços fibrosos. 

As fibras naturais podem ser classificadas, no geral, de acordo com a sua 

origem, podendo ser de origem vegetal (algodão, cânhamo, linho), animal (lã, seda), 
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mineral (amianto). As fibras vegetais podem ainda ser classificadas de acordo com a 

região da planta de onde são extraídas, como ilustra a figura 4. As fibras provenientes 

da madeira podem ser obtidas de madeiras de folhosas (Hardwoods), tipicamente 

constituídas por fibras curtas, e de madeiras de resinosas (Softwoods) conhecidas por 

possuírem fibras longas. 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetais (celulósicas ou 

lenhocelulósicas) 
Animais Minerais 

▪ Folha  
▪ Caule 
▪ Semente 
▪ Fruto 
▪ Pé/Talo 
▪ Cana 
▪ Madeira 

▪ Seda 
▪ Lã/Pelo 

▪ Amianto 

Figura 4 - Classificação das fibras naturais [24]. 
 

As fibras vegetais também são denominadas lenhocelulósicas devido a serem 

constituídas por celulose envolta numa matriz de hemicelulose e lenhina. O teor de cada 

um destes componentes químicos varia de acordo com a planta, como se pode verificar 

na tabela 1. 

 
Tabela 1 - Composição química de algumas fibras vegetais comuns [24]. 

Fibra Celulose (%) Hemicelulose(%) Lenhina (%) 
Linho 69-74 18.6-20.6 1-3 
Cânhamo 70-74 17.9-22.4 0.5-1 
Algodão 85-90 5-7 0-1 
Coco 32-43 0.15-0.25 3-4 
Sisal 66-78 10-14 10 

 

FIBRAS 

NATURAIS 
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A madeira é constituída aproximadamente por 40-50% de celulose, 20-35% por 

hemiceluloses, e 20-35% por lenhina. Todos estes valores variam de acordo com o tipo 

de madeira (resinosa vs folhosa) e com a espécie [25, 26]. 

Para o desenvolvimento deste trabalho utilizou-se como agente de reforço, fibras 

de celulose, na forma de pasta Kraft de Eucalyptus globulus branqueada. 

 

1.1.1.1  Estrutura molecular da celulose  

Quando se fala de fibras biodegradáveis normalmente refere-se a fibras de 

madeira e a fibras vegetais, sendo estas, constituídas principalmente por celulose. A 

celulose é o polímero mais abundante na Natureza. Encontra-se essencialmente nas 

paredes celulares vegetais – função estrutural – esqueleto das plantas. 

A celulose é um homopolissacarídeo linear composto por unidades de glucose 

unidas por ligações glicosídicas β(1→4), sendo a unidade de repetição denominada 

celobiose (Figura 5). As cadeias de celulose unem-se por pontes de hidrogénio 

formando fibras de celulose, sendo a sua estrutura final constituída por uma fracção 

cristalina e outra amorfa. A região amorfa confere uma maior flexibilidade à fibra, e é 

facilmente atacada por solventes e reagentes químicos. Porém, a celulose é geralmente 

insolúvel e altamente cristalina, e as fortes ligações glicosídicas asseguram a 

estabilidade da celulose em água e solventes orgânicos. 

 

 
Figura 5 - Estrutura molecular da celulose [27]. 

 

A celulose contém em cada uma das unidades de glucose, três grupos hidroxilo 

livres, ligados aos carbonos 2, 3 e 6. Os dois terminais diferem entre si, sendo um 

redutor, devido ao grupo hemiacetal, e o outro não redutor. 

O grau de polimerização (GP) de uma cadeia de celulose é definido como o 

número de unidades de anidroglucose (C6H10O5, massa molecular = 162 gmol-1), ligadas 
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entre si por ligações glicosídicas. Tem um grau de polimerização até 10000 [25, 26, 28, 

29]. 

1.1.1.2  Estrutura supramolecular da celulose 

Os grupos hidroxilo de cada molécula de glucose são responsáveis pelo 

comportamento químico e físico da celulose, bem como pela organização de estruturas 

supramoleculares. 

Estabelecem-se pontes de hidrogénio intra-moleculares entre os grupos hidroxilo 

em C-6 de um resíduo de glucose e em C-2 no resíduo adjacente e ainda entre o grupo 

hidroxilo em C-3 e o oxigénio do anel piranosídeo do anel adjacente. Entre cadeias, as 

pontes de hidrogénio ocorrem através dos grupos hidroxilo em C-3 e C-6. A 

regularidade espacial dos grupos hidroxilo e o envolvimento destes em pontes de 

hidrogénio favorece a coesão entre cadeias e permite a formação de estruturas 

supramoleculares organizadas [29-33]. A cristalinidade da celulose resulta parcialmente 

das ligações de hidrogénio entre as cadeias de celulose mas algumas ligações de 

hidrogénio ocorrem também na fase amorfa embora a sua organização seja baixa. 

Na figura 6 está representada a estrutura cristalina da celulose nativa - celulose I 

– determinada por difracção de raios-X. Obedece a um modelo de unidade cristalina, 

contendo quatro resíduos de glucose. 

A celulose pode adoptar outras estruturas polimórficas além da celulose-I. A 

modificação da célula unitária, detectável por difracção de raios x, acontece, por 

exemplo, quando a celulose é sujeita a um tratamento alcalino ou quando a celulose 

nativa em solução é precipitada em água. Obtém-se desta forma, a celulose-II [25, 31]. 

 

 
Figura 6 - Célula unitária da celulose I [28]. 
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A celulose II apresenta uma maior densidade de pontes de hidrogénio 

intermoleculares, devido à disposição das cadeias na célula unitária, e é 

termodinâmicamente mais estável, pelo que a passagem de celulose I a celulose II é 

praticamente irreversível [29, 31]. Para além das estruturas nativa e regenerada existem 

ainda outros tipos de celulose, as quais diferem nas dimensões da célula unitária, 

celulose III e IV.  

 

1.1.1.3  Estrutura morfológica da parede celular das plantas 

A celulose como componente responsável pelo esqueleto das plantas, está 

organizada numa estrutura celular hierárquica. A unidade estrutural supramolecular 

organizada de menor dimensão que constitui a fibra é a fibrila elementar. As fibrilas 

elementares possuem regiões altamente organizadas, zonas cristalinas, que são 

interrompidas por zonas menos ordenadas, zonas amorfas, constituindo as diferentes 

camadas da parede celular. As fibrilas elementares associam-se formando microfibrilas 

e macrofibrilas, que por sua vez se agregam constituindo fibras de celulose. A figura 7 

apresenta um esquema representativo da organização das cadeias de celulose nas 

plantas. 
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Figura 7 - Esquema representativo da organização das cadeias de celulose das plantas [34]. 

 

1.1.2 Matrizes 

A matriz num compósito realiza vários papéis muito importantes. Em primeiro 

lugar transfere e distribui cargas no agente de reforço, e para além disso protege o 

mesmo de efeitos ambientais adversos. Tem como função também manter as fibras 

juntas numa unidade estrutural, e em alguns casos contribui com algumas propriedades, 

tais como flexibilidade, isolamento eléctrico ou tenacidade [1]. 

Devido à grande variedade de matrizes e de materiais de reforço, existe uma 

enorme variedade de compósitos com grande potencialidade que se podem produzir. 

A – Corte 

transversal/longitudinal de 

fibras de madeira; 

B – Fracção da fibra formada 

por macrofibrilas; 

C – Microfibrilas; 

D – Fibrilas elementares; 

E – Cadeias de celulose com 

zonas amorfas e cristalinas; 

F – Células unitárias da zona 

cristalina da celulose; 

G – Unidade de celobiose. 
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As matrizes são geralmente polímeros, metais ou de origem cerâmica. As 

matrizes poliméricas, também designadas resinas, são sem dúvida as mais comuns, e 

normalmente estão divididas em duas categorias principais: termoplásticos e 

termoendurecíveis [6]. 

Os termoplásticos possuem a capacidade de serem moldados várias vezes, pois 

devido às suas características, tornam-se fluidos sob acção da temperatura e depois 

solidificam com o decréscimo da mesma. Por outro lado, os termoendurecíveis não 

podem ser reprocessados, uma vez aquecidos assumem uma forma permanente devido à 

sua estrutura tridimensional bastante rígida. 

Uma forte ligação entre as fibras e a matriz é obviamente desejada, para que a 

matriz tenha a capacidade de desenvolver uma ligação química ou mecânica com a 

fibra. A fibra e a matriz devem também ser quimicamente compatíveis para que 

reacções indesejadas não ocorram na interface. 

Os polímeros termoplásticos que se podem encontrar mais frequentemente como 

matriz são o poli(propileno) PP, poli(etileno) PE, poli(carbonato) PC, poli(cloreto de 

vinilo) PVC, poli(amida) PA etc. Em relação aos termoendurecíveis, os mais utilizados 

são as resinas fenólicas, resinas epóxido, bismaleimidas, resinas de vinilester etc [35]. 

Devido às vantagens dos polímeros em relação aos demais materiais, como por 

exemplo o seu fácil processamento, baixo custo, alta produtividade e versatilidade, os 

compósitos de matriz polimérica têm encontrado um grande e variado número de 

aplicações que vão desde a indústria aeroespacial e automóvel, passando por aplicações 

militares e na construção civil, até à confecção de material desportivo. 

Esta diversidade de aplicações deve-se ao grande número de combinações 

possíveis, quando se mistura um material de reforço em matrizes poliméricas. Pode 

afirmar-se que as futuras aplicações de materiais compósitos poliméricos estão 

exclusivamente limitadas pela criatividade individual e pelo interesse da sociedade [36, 

37]. 

1.1.2.1  Polimerização de 2-hidroxietil metacrilato (HEMA) 

A matriz polimérica utilizada para o desenvolvimento deste trabalho designa-se 

por poli (2-hidroxietil metacrilato) PHEMA. Este é um polímero sintético e a sua 

estrutura monomérica (2-hidroxietil metacrilato – HEMA) encontra-se representada na 

figura 8. 
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Figura 8 - Unidade monomérica do 2-hidroxietil metacrilato – HEMA, precursora do poli(2-
hidroxietil metacrilato) PHEMA. 

 

O PHEMA é conhecido por ser utilizado na preparação de lentes intra-oculares, 

micro esferas para embolias vasculares, imobilização de células, enzimas ou fármacos 

[38]. Este polímero pode também representar um interessante substituto ósseo [39, 40]. 

O monómero HEMA é completamente solúvel em água e pode ser polimerizado 

a baixas temperaturas (desde -20 a +10ºC). O grupo hidroxietil do polímero confere-lhe 

uma alta hidrofilicidade, boa biocompatibilidade e a possibilidade de preparar PHEMA 

na forma de um hidrogel. O PHEMA é normalmente polimerizado por sistemas redox. 

A polimerização de HEMA prossegue via radicalar e é composta por três passos: 

iniciação, propagação e terminação. A primeira etapa da polimerização, a iniciação, 

implica a formação de radicais livres (R●). Estes radicais, por sua vez, reagem com a 

dupla ligação C=C das moléculas do monómero, formando um novo radical R – CH2 - 

CH●, o qual é mais estável e reactivo. Este centro activo pode reagir com uma nova 

molécula de HEMA, permitindo deste modo a propagação e a extensão da cadeia 

polimérica. Durante a propagação mais moléculas de monómero são adicionadas às 

cadeias poliméricas existentes. À medida que diminui a quantidade de moléculas por 

reagir, o polímero torna-se cada vez mais viscoso e as reacções de terminação ocorrem 

progressivamente [41]. 

1.2 Reacções de anidridos ácidos 

O anidrido maleico (MA) foi a molécula utilizada para modificação da superfície 

da celulose através de reacções de esterificação, com o objectivo de obter fibras de 

celulose com insaturações na superfície, provenientes das moléculas de anidrido 

maleico, e posterior participação na polimerização com HEMA. 
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A substituição nucleofílica acílica em anidridos ácidos envolve a clivagem da 

ligação entre o oxigénio e um dos grupos carbonilos. Um grupo acilo é transferido para 

o nucleófilo, e o outro conserva a sua ligação simples com o oxigénio e torna-se o grupo 

acilo do ácido carboxílico (figura 9) [42]. 

 

 
Figura 9 - Reacção geral de substituição nucleofílica acílica de anidridos. 

 

Anidridos ácidos podem reagir com álcoois formando ésteres. Esta reacção 

denominada esterificação, pode ocorrer na presença de piridina ou pode ser catalisada 

por ácidos [42]. 

 

Neste trabalho fez-se reagir fibras de celulose com anidrido maleico (figura 10), 

utilizando com solvente piridina, de forma a preservar ao máximo as fibras. Isto porque 

sendo a piridina uma base, vai neutralizar o meio reaccional aquando a formação de 

ácido nas reacções de esterificação. A piridina também age como catalisador desta 

reacção. 

 

 
Figura 10 - Esquema da reacção de modificação da superfície de fibras de celulose com anidrido 
maleico. 

 

Depois da modificação das fibras, como se pode observar na figura 10, a 

estrutura vai ficar com uma dupla ligação livre para posteriores reacções com HEMA, 

propostas neste trabalho. 
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Com tudo isto, pretende-se com este trabalho experimental preparar e estudar 

novos materiais compósitos bifásicos monocomponentes. 

Com este efeito, recorreu-se a fibras de celulose na forma de pasta Kraft 

branqueada de Eucalyptus globulus, para actuar como agente de reforço, e a um 

polímero, o poli (2-hidroxietil metacrilato), para actuar como matriz. 

Deste modo, pretende-se seguir as variadas estratégias: 

1) Modificar quimicamente as fibras de celulose na forma original e α-

celulose com anidrido maleico; 

2) Avaliar as duas modificações através de técnicas de caracterização, e 

verificar em qual delas se obtém um maior equilíbrio entre extensão de 

modificação e preservação das fibras; 

3) Polimerizar o monómero 2-hidroxietil metacrilato, na presença de fibras 

de celulose original paralelamente com as fibras modificadas com 

anidrido maleico, com o intuito de obter o polímero ligado fisicamente às 

fibras no primeiro caso, e quimicamente no segundo; 

4) Caracterizar os materiais compósitos resultantes e avaliar as propriedades 

finais destes materiais em função do tipo de fibra utilizada. 
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2 Discussão e análise de resultados 

2.1 Modificação da fibra de celulose com anidrido maleico 

A primeira etapa deste trabalho consistiu no estudo da modificação química das 

fibras de celulose com anidrido maleico. As fibras utilizadas foram celulose original e 

α-celulose, obtidas conforme descrito na secção experimental. As modificações foram 

realizadas usando somente piridina, a qual actua como solvente e catalisador destas 

reacções. Durante a reacção de esterificação há libertação de grupos ácido que podem 

degradar as fibras de celulose. Sendo o meio reaccional composto apenas por piridina, 

esta degradação pode ser evitada em grande parte, pois os grupos ácido formados serão 

imediatamente neutralizados, evitando assim a degradação das fibras de celulose. A 

preservação das fibras de celulose é desejável ao máximo neste trabalho, pois as 

características das mesmas reflectem-se directamente nas propriedades mecânicas dos 

compósitos em que serão empregadas como reforço. 

O tratamento realizado nas fibras da celulose original para obter α-celulose é 

responsável pela alteração da estrutura das fibras. Este tratamento remove as moléculas 

de celulose de baixa massa molar e hemiceluloses presentes nas fibras. O uso de α-

celulose neste estudo de modificação química deve-se ao facto de se pretender avaliar o 

efeito da modificação química da celulose sobre as propriedades mecânicas das fibras 

resultantes, sem a interferência das hemiceluloses presentes na celulose original, pois é 

bem conhecido na literatura que as hemiceluloses são em grande parte responsáveis pela 

adesão entre as fibras [43]. Consequentemente, a presença das mesmas nas fibras 

modificadas com anidrido maleico, podem influenciar os resultados dos ensaios físico-

mecânicos e mascarar o efeito do grupo substituinte adicionado às fibras. 

A perda de massa observada no processo de obtenção de α-celulose, ou seja, no 

tratamento da celulose original com solução de NaOH 5%, foi de aproximadamente 

11%. 
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As modificações realizadas com diferentes quantidades de anidrido maleico, 

para ambas celulose original e α-celulose, foram avaliadas por análises de FTIR-ATR, 

ganho de massa, determinação de grupos COOH (gráficos da titulação condutimétrica 

encontram-se em anexo), medidas de viscosidade, índice de cristalinidade (gráficos de 

raio-X encontram-se em anexo), distribuição dos comprimentos das fibras e teores de 

finos. As amostras também foram caracterizadas por MEV, medidas de ângulo de 

contacto e ensaios físico-mecânicos. As tabelas 2 e 3 exibem os valores obtidos por 

algumas destas análises realizadas, para as fibras antes e após modificação química com 

anidrido maleico. 

 
Tabela 2 - Resultados das caracterizações das fibras de α-celulose antes e após modificação com 
diferentes quantidades de anidrido maleico. 

Nº da 

experiência 

Ganho de 

massa 

(%) 

Viscosidade 

(ml/g) 

Quantidade 

de COOH 

(mmol/100g 

de pasta) 

Índice de 

Cristalinidade 

(%) 

Comprimento 

da fibra (mm) 

Conteúdo 

de finos 

(%) 

α-celulose − 1053,0 6,147 84,30 0,498 9,99 
1 1,27 941,8 7,145 84,57 0,495 10,78 
2 6,92 867,7 21,522 84,75 0,483 11,32 
3 18,94 679,4 40,901 84,90 0,482 11,15 

 
Tabela 3 - Resultados das caracterizações das fibras de celulose original antes e após modificação 
com diferentes quantidades de anidrido maleico. 

Nº da 

experiência 

Ganho 

de massa 

(%) 

Viscosidade 

(ml/g) 

Quantidade 

de COOH 

(mmol/100g 

de pasta) 

Índice de 

Cristalinidade 

(%) 

Comprimento 

da fibra (mm) 

Conteúdo 

de finos 

(%) 

Celulose 

Original 
- 880,1 9,052 81,88 0,547 8,07 

4 -7,3 838,9 12,017 84,43 0,531 8,71 

5 -2,67 814,1 16,817 84,02 0,547 11,16 
6 3,08 789,9 38,192 84,73 0,558 12,82 

 

Comparando os valores das tabelas 2 e 3 para as duas amostras de fibra 

inicialmente usadas nas modificações (celulose original e α-celulose), podemos verificar 

o efeito do tratamento com NaOH 5% realizado na celulose original para obtenção de α-

celulose. Observa-se um aumento da viscosidade na α-celulose devido à remoção de 
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moléculas de baixa massa molar (celulose e hemiceluloses), levando assim a um 

aumento na concentração de moléculas de alta massa molar e consequente aumento da 

viscosidade. Esta remoção de moléculas de baixa massa molar, também pode ser 

evidenciada pelo aumento do índice de cristalinidade, pois sendo estas moléculas 

essencialmente amorfas, a sua remoção faz com que aumente a concentração da fracção 

cristalina. A redução dos teores de COOH também é esperada, pois este grupo é 

encontrado em grande parte nas hemiceluloses, que foram removidas no tratamento com 

NaOH 5%. Finalmente, a redução nos comprimentos das fibras de α-celulose e aumento 

do teor de finos deve-se à degradação das fibras ocorrida no tratamento com NaOH. 

A partir dos resultados apresentados na tabela 2, aquando a utilização de α-

celulose nas modificações com diferentes quantidades de anidrido maleico, foi possível 

verificar através do aumento da quantidade de grupos carboxilo, que o grau de 

modificação aumenta com a quantidade de anidrido maleico. Este comportamento 

também foi evidenciado nos espectros de FTIR-ATR apresentados na figura 11, devido 

ao aparecimento e sucessivo aumento da intensidade da banda a 1740 cm-1 referente ao 

grupo C=O, e também da banda em 1580 cm-1 referente ao ião carboxilato. Seria de 

esperar o aparecimento da banda de C=C na região de 1630 cm-1, porém esta banda é 

sobreposta pela banda presente na α-celulose, que pode ser atribuída à água absorvida 

nas fibras. Por outro lado, com o aumento da quantidade de anidrido, um aumento da 

degradação das fibras é observado. Estas degradações são evidentes devido à redução 

nos comprimentos das fibras, aumento na quantidade de finos e diminuição da 

viscosidade. 
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Figura 11 - Espectros de FTIR-ATR obtidos das amostras de α-celulose antes e após modificação 
com diferentes quantidades de anidrido maleico. 

 

Os resultados apresentados na tabela 2 mostram também que o índice de 

cristalinidade não sofre grandes modificações, indicando que a fracção cristalina das 

fibras não foi afectada. Esta preservação na estrutura cristalina é um indicativo que a 

modificação química foi limitada à região mais externa das fibras. Por último, podemos 

observar que há um aumento no ganho de massa com a quantidade de anidrido maleico 

utilizado nas modificações, o qual está associado ao aumento do grau de modificação. 

Os resultados obtidos nas experiências utilizando celulose original (Tabela 3 e 

Figura 12), mostraram um comportamento idêntico às experiências realizadas com α-

celulose, excepto no que diz respeito aos valores de ganho de massa. 
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Figura 12 - Espectros de FTIR-ATR obtidos das amostras de celulose original antes e após 
modificação com diferentes quantidades de anidrido maleico. 

 

Os valores baixos e negativos de ganho de massa nas modificações utilizando 

fibras de celulose original, dão a indicação de estarem associados à extracção de 

hemiceluloses e moléculas de celulose de baixa massa molar durante a reacção. Esta 

provável remoção de hemiceluloses e celulose de baixa massa molar também pode estar 

associada com o aumento do índice de cristalinidade das fibras de celulose original após 

modificação com anidrido maleico. 

Portanto, desta etapa de modificações, podemos concluir que as características 

de ambas as fibras (celulose original e α-celulose) após as modificações com anidrido 

maleico, são similares e indicam que o tratamento com NaOH 5% para obtenção de α-

celulose é uma etapa desnecessária, neste caso. 

De uma forma geral, as modificações realizadas em ambas as amostras, celulose 

original e α-celulose, nas condições estudadas, apresentaram um bom equilíbrio entre 

funcionalização e preservação das fibras. Adicionalmente aos dados apresentados nas 

tabelas 2 e 3, a preservação das fibras também podem ser verificada visualmente através 

das imagens de MEV apresentadas na figura 13. 
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Figura 13 - Imagens de MEV obtidas para (a) celulose original – aumento 500X, (b) celulose 
original – aumento 2000X, (c) celulose original modificada com anidrido maleico (experiência 6) – 
aumento 500X e (d) celulose original modificada com anidrido maleico (experiência 6) – aumento 
2000X. 

 

Também foram realizadas medidas de ângulo de contacto das fibras antes e após 

modificação química das mesmas. Foi verificado um aumento, embora modesto, nos 

ângulos de contacto com água, comparando as amostras que não sofreram modificação 

(celulose original e α-celulose) com as modificadas com maior quantidade de anidrido 

(experiência 3 e 6). Para estas amostras foram obtidos valores de ângulo de contacto de 

53, 50, 60 e 56º, respectivamente. Esta alteração deve-se à inserção das moléculas de 

anidrido maleico na superfície das fibras, não alterando significativamente, o seu 

carácter polar, sendo que as fibras modificadas ainda apresentam carácter hidrófilo. Esta 

preservação na hidrofilicidade é importante para a realização dos ensaios físico-

mecânicos, onde as fibras devem ser dispersas em água durante o processo de formação 

de folhas usadas nos testes. Adicionalmente, também é uma característica importante 

para a segunda etapa deste trabalho da polimerização com HEMA, o qual ocorre em 

meio aquoso. 
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2.1.1 Ensaios Físico-Mecânicos 

As tabelas 4 e 5 apresentam os valores dos resultados dos ensaios físico-

mecânicos realizados com as fibras de celulose original e α-celulose, antes e após as 

modificações químicas realizadas com diferentes quantidades de anidrido maleico. 

Comparando apenas as duas amostras antes das modificações com anidrido 

maleico, ou seja, celulose original e α-celulose, podemos verificar a influência que as 

hemiceluloses possuem na adesão entre as fibras nos processos de fabrico de papel. A 

remoção das hemiceluloses durante o tratamento com NaOH 5%, levou a uma queda na 

resistência mecânica dos papéis produzidos com α-celulose em relação à celulose 

original. Esta diminuição de resistência mecânica reflecte-se nos resultados de índice de 

rebentamento, índice de tracção, alongamento, tensile stiffness e índice de rasgamento, 

os quais apresentam uma redução significativa nos valores obtidos. 

A remoção das hemiceluloses também torna a fibra menos flexível e como 

consequência, dificulta a sua compactação durante a formação de folhas. 

Consequentemente, obtém-se um papel mais poroso e com menor densidade. Este 

comportamento é reflectido nos resultados de drenabilidade, massa volúmica, C.E.D.L., 

resistência ao ar Gurley e rugosidade Ar Bendtsen. 
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Tabela 4 - Resultados dos ensaios físico-mecânicos efectuados nas fibras de α-celulose, antes e após 
as modificações químicas realizadas com diferentes quantidades de anidrido maleico. 

Amostras 
Critérios analisados 

α-Celulose 1 2 3 

Grau de Schopper-

Riegler, SR 
15 15 14 13 

Gramagem, g/m2 64,9 63,9 62,5 62,7 

Massa Volúmica, g/cm3 0,49 0,42 0,31 0,24 

Índice de Mão, cm3/g 2,06 2,40 3,27 4,10 

Índice de 

Rebentamento, 

kPa.m2/g 

0,44 0,25 * * 

Índice de Tracção, 

N.m/g 
12,4 7,3 * * 

Alongamento, % 0,9 1,1 * * 

Tensile Stiffness, kN/m 283 161 * * 

Índice T.E.A, J/g 0,1 0,0 * * 

Índice de Rasgamento, 

mN.m2/g 
1,8 1,2 0,2 * 

C.E.D.L., m2/Kg 44 47 46 59 

Opacidade, % 79,7 72,6 89,7 97,4 

Resistência ao ar Gurley 

(100 ml), s 
0,5 0,4 0,1 * 

Rug. Ar Bendtsen (Fl); 

ml/min 
549 796 1548 2105 

Brancura, % 87,45 82,25 57,10 38,00 
*Não foi possível realizar as medições pois as folhas de papel utilizadas para o efeito encontravam-se 

demasiado fracas. 
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Tabela 5 - Resultados dos ensaios físico-mecânicos efectuados nas fibras de celulose original, antes e 
após as modificações químicas realizadas com diferentes quantidades de anidrido maleico. 

Amostras 
Critérios analisados 

Celulose Original 4 5 6 

Grau de Schopper-

Riegler, SR 
16 14 14 12 

Gramagem, g/m2 64,5 64,2 63,9 63,8 

Massa Volúmica, g/cm3 0,57 0,42 0,41 0,33 

Índice de Mão, cm3/g 1,75 2,39 2,46 3,00 

Índice de 

Rebentamento, 

kPa.m2/g 

0,95 0,18 0,28 * 

Índice de Tracção, 

N.m/g 
23,7 5,3 7,7 * 

Alongamento, % 1,3 0,9 0,0 * 

Tensile Stiffness, kN/m 409 203 122 * 

Índice T.E.A, J/g 0,2 0,01 0,0 * 

Índice de Rasgamento, 

mN.m2/g 
3,7 1,0 1,2 * 

C.E.D.L., m2/Kg 39 43 42 41 

Opacidade, % 77,2 82,8 86,7 92,9 

Resistência ao ar 

Gurley (100 ml), s 
0,9 0,3 0,2 0,1 

Rug. Ar Bendtsen (Fl); 

ml/min 
316 960 966 1409 

Brancura, % 86,30 76,58 65,78 47,82 
*Não foi possível realizar as medições pois as folhas de papel utilizadas para o efeito encontravam-se 

demasiado fracas. 

 

Comparando as amostras de ambas as fibras, celulose original e α-celulose, após 

as reacções de modificação com anidrido maleico, podemos verificar que ambas as 

fibras apresentam comportamentos semelhantes e também valores semelhantes nos 

ensaios físico-mecânicos exibidos nas tabelas 4 e 5. 

Como o grau de Schopper-Riegler diminui, a drenabilidade aumenta, portanto o 

material fica cada vez mais poroso. A gramagem diminui tal como a massa volúmica, 
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pois a espessura do papel é maior. O índice de rebentamento vai diminuindo com as 

modificações, portanto é necessário aplicar cada vez menos pressão hidrostática para 

produzir uma ruptura estrutural nas folhas de papel. Sendo uma propriedade quantitativa 

da adesão entre as fibras, pode-se dizer que com as transformações efectuadas nas fibras 

de celulose, a adesão entre as mesmas diminui. A resistência à tracção nas várias 

modificações também diminui, tendo como consequência uma menor durabilidade das 

folhas de papel aquando sujeitas a forças de tensão directas. A absorção de energia de 

tensão (T.E.A.) no papel de fibras não modificadas tem valores de 0,2 e 0,1 quando 

estamos na presença de fibras originais e α-celulose, respectivamente. Ao longo das 

modificações os valores vão diminuindo, chegando a ser nulos, o que nos leva a 

concluir que há perda total de elasticidade que pode estar associada à remoção de 

hemiceluloses. O índice de rasgamento diminui, sendo então necessário aplicar uma 

menor força para o rasgo total do papel. A resistência ao ar Gurley diminui. Assim 

sendo há uma maior facilidade para um determinado volume de gás atravessar a folha 

sob uma diferença de pressão. A rugosidade ao ar Bendtsen aumenta, logo o papel está a 

ficar cada vez mais rugoso. 

O coeficiente específico de dispersão de luz (C.E.D.L.) no geral aumenta, ou 

seja, a folha de papel tem uma maior capacidade de dispersar a luz. A opacidade, no 

geral aumenta também, sendo uma boa característica, pois evita problemas relacionados 

com a legibilidade de textos e alterações das cores nas imagens coincidentes de frente e 

verso da folha. A percentagem de brancura do papel diminui, pois as folhas têm tons 

cada vez mais escuros. 

Como conclusões parciais, podemos verificar que as modificações químicas 

realizadas levam à produção de folhas de papel mais fracas e com pouca resistência 

mecânica. As fibras apresentam pouca interacção e estão mais dispersas umas das 

outras. Após modificação, as fibras também apresentam perdas nas propriedades 

ópticas. Todas estas alterações devem-se à introdução das moléculas de anidrido na 

superfície das fibras, associado à remoção de hemiceluloses e degradação parcial das 

moléculas de celulose presentes nas fibras, e verificadas por medidas de viscosidade. 

As características das fibras obtidas após as modificações, indicam que estas não 

podem ser empregadas na produção de papel devido à perda nas propriedades 

mecânicas. Porém a introdução de moléculas de anidrido na superfície das fibras, 

introduzindo assim um grupo COOH que possui carácter aniónico, pode ser interessante 

para melhorar a retenção de aditivos catiónicos normalmente utilizados nos processos 
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de fabrico de papel. Por outro lado, a perda de adesão entre as fibras pode ser 

importante para a aplicação das mesmas como reforço em compósitos, pois pode levar a 

uma melhor dispersão das mesmas na matriz, sem formação de agregados. 

2.2 Polimerização com 2-hidroxietilmetacrilato (HEMA) 

A segunda etapa deste trabalho consistiu na polimerização do monómero 2-

hidroxietil metacrilato (HEMA) na presença das fibras de celulose obtidas antes e após 

modificação com anidrido maleico. Este procedimento está descrito detalhadamente na 

secção experimental. O objectivo desta etapa é verificar se as fibras modificadas com 

anidrido maleico, irão participar na polimerização através do envolvimento da 

insaturação da molécula de MA ligada às fibras. Deste modo, obtém-se, um material 

monocomponente pois polímero e fibras modificadas estarão unidas por ligações 

químicas, e bifásico pois terá uma fase fibras e uma fase polímero revestindo a 

superfície das mesmas. Este material poderá posteriormente ser processado apenas por 

uma etapa de termoprocessamento, para se obter o material compósito resultante da 

fusão da camada de polímero que reveste as fibras. Este material é portanto, 

denominado compósito bifásico monocomponente. 

Nesta etapa do trabalho também foram realizadas polimerizações na presença de 

celulose original (sem nenhum tipo de modificação), e polimerização do monómero. 

Estes materiais foram caracterizados e utilizados como modo de comparação com os 

materiais produzidos com fibras modificadas com MA. 

A tabela 6 exibe os valores dos rendimentos e da massa final de PHEMA das 

reacções de polimerização realizadas com o monómero puro para produção de PHEMA, 

e na presença de fibras de celulose original e celulose modificada com anidrido maleico. 

A partir destes valores foi possivel calcular o teor final de fibras em cada mistura 

(PHEMA+fibras), o qual se encontra também exibido na tabela 6. 
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Tabela 6 - Valores de rendimento e massa final de PHEMA, obtidos nas polimerizações na presença 
e ausência de fibras (celulose original e celulose modificada com anidrido maleico), e os respectivos 
teores de fibras na mistura final obtida. 

Amostras Rendimento (%) 
Massa Final de 

PHEMA (g) 

Teor Final de 

Fibras (%) 

PHEMA 94,50 - 0 

CelOrigHema1g 20,51 0,21 83 

CelOrigHema2g 53,33 1,07 48 

CelOrigHema3g 77,15 2,32 30 

CelOrigHema4g 86,73 3,47 22 

CelOrigHema5g 85,82 4,29 19 

CelAnidHema1g 20,32 0,20 83 

CelAnidHema2g 63,65 1,27 44 

CelAnidHema3g 79,13 2,37 30 

CelAnidHema4g 87,62 3,51 22 

CelAnidHema5g 90,78 4,54 18 

 

Podemos observar que a combinação de pouca quantidade de HEMA e 

relativamente maior quantidade de fibras, dificulta a polimerização, e a conversão de 

HEMA em PHEMA dá-se em menor quantidade. O oposto acontece quando grande 

quantidade de HEMA é utilizada, sendo que quase todo o monómero adicionado é 

convertido em polímero, chegando a rendimentos bem próximos ao observado quando a 

reacção é realizada apenas com o monómero para produção de PHEMA. Obteve-se, 

portanto, no final das reacções, uma variedade de misturas com quantidades de fibras 

que vão de cerca de 18% a 83%. 

As reacções de polimerização foram acompanhadas por análises de 

infravermelho (FTIR-ATR), estando os gráficos com os espectros obtidos apresentados 

nas figuras 14 e 15, para as polimerizações realizadas em presença de celulose original e 

celulose modificada com MA, respectivamente. 
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Figura 14 - Espectros de FTIR-ATR obtidos das amostras de celulose original, antes e após 

polimerização com diferentes quantidades de HEMA. 

 
Figura 15 - Espectros de FTIR-ATR obtidos das amostras de celulose original modificada com 
anidrido maleico (experiência 6), antes e após polimerização com diferentes quantidades de HEMA. 

 

Em ambos os gráficos, podemos observar o aparecimento de algumas bandas 

características do PHEMA adicionado na superfície das fibras. Também podemos 
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verificar que a intensidade das bandas aumenta com o aumento da quantidade de 

PHEMA. As principais bandas observadas são: a banda em 1710 cm-1 referente ao 

grupo C=O; o alargamento da banda de OH na região de 3000-3500 cm-1; o 

aparecimento de um pico em 2945-2960 cm-1 referente ao grupo metilo (CH3), que pode 

ser confirmado também pelo aparecimento da banda em 1385 cm-1; o aparecimento de 

bandas referentes a C-H e CH2 em 1445 cm-1 e 1245 cm-1, respectivamente; e também 

pela banda em 1150 cm-1 atribuído à ligação C-O-C do HEMA. 

Estes resultados deixam claro que há a formação do PHEMA durante as 

reacções, na presença de ambas fibras de celulose original e celulose modificada com 

MA. Porém, não é possível afirmar no caso em que as polimerizações foram realizadas 

na presença de fibras modificadas com MA, que as insaturações atribuídas às moléculas 

de anidrido ligadas às fibras estão envolvidas nas reacções de polimerização com 

HEMA. Isto já era esperado, pois como é mostrado na secção 2.1, não foi possível 

diferenciar as bandas atribuídas à ligação C=C das moléculas de anidrido adicionadas às 

fibras. Diante disto, e para podermos verificar se o PHEMA formado está ligado 

quimicamente, ou apenas fisicamente à superfície das fibras de celulose original e 

celulose modificada com anidrido, realizou-se a extracção do PHEMA com sucessivas 

etapas de lavagem do material com solvente, estando os resultados exibidos de seguida. 

2.2.1 Extracção Soxhlet 

O PHEMA é um polímero solúvel em metanol, portanto, as extracções foram 

realizadas com este solvente, estando o procedimento descrito detalhadamente na 

secção experimental. 

O que se espera no final das lavagens é que todo o polímero que esteja apenas 

adsorvido na superfície das fibras seja removido totalmente por dissolução, enquanto 

que o polímero que estiver ligado quimicamente não seja removido. Isto irá confirmar 

que o PHEMA está ligado quimicamente às fbras, sendo que no caso em que as fibras 

utilizadas são as fibras modificadas com anidrido maleico, será um indicativo de que as 

insaturações das moléculas de anidrido ligadas às fibras participam na reacção de 

polimerização do PHEMA. O processo de extracção foi acompanhado por análises de 

infravermelho (FTIR-ATR), e os espectros obtidos estão mostrados nas figuras 16 e 17 
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para as fibras de celulose original polimerizada com HEMA e celulose modificada com 

anidrido maleico polimerizada com HEMA, respectivamente. 

 
Figura 16 - Espectros de FTIR-ATR obtidos das amostras de celulose original, após polimerização 
com HEMA (2g) e depois de sucessivas lavagens com metanol para remoção do PHEMA. 
 

 
Figura 17 - Espectros de FTIR-ATR obtidos das amostras de celulose original modificada com 
anidrido maleico (experiência 6), após polimerização com HEMA (2g) e depois de sucessivas 
lavagens com metanol para remoção do PHEMA. 
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Podemos verificar nos espectros de infravermelho que a remoção do PHEMA é 

evidenciado pela redução dos sinais em 1710 cm-1 e 1245 cm-1, sendo que a remoção 

está mais efectiva para as fibras de celulose original contendo PHEMA. Isto indica que 

para esta amostra o PHEMA não está ligado quimicamente à sua superfície, enquanto 

que para as fibras de celulose modificadas com anidrido maleico o PHEMA não foi 

removido. Estes resultados confirmam que as fibras de celulose modificada com 

anidrido maleico, estão ligadas quimicamente ao PHEMA, provavelmente através da 

participação da insaturação da molécula de anidrido maleico na polimerização com 

HEMA. 

2.2.2 Análise termogravimétrica (TGA) 

A estabilidade térmica das fibras, antes e após polimerização com HEMA, foi 

avaliada por TGA. A análise termogravimétrica mede a variação do peso de uma 

determinada amostra, em função da variação de temperatura em atmosfera controlada. 

Os valores de perda de massa a 100ºC, bem como os valores das várias temperaturas de 

degradação das amostras estudadas, determinadas nas análises de TGA, estão exibidos 

nas tabelas 7 e 8 (os gráficos de perda de massa e derivada encontram-se em anexo). 

 
Tabela 7 - Valores de perda de massa a 100ºC, e temperaturas de degradação das amostras de 
PHEMA, celulose original e celulose original polimerizada com HEMA em diferentes quantidades. 

Amostra 
Perda de massa a 

100ºC (%) 
Tdi (ºC) Td1 (ºC) Td2 (ºC) Td3 (ºC) 

PHEMA 0,42 200 320 370 - 

CelOrig 5,71 267 349 - - 

CelOrigHema1g 2,26 292 358 - - 

CelOrigHema2g 1,42 199 234 371 - 

CelOrigHema3g 1,42 194 227 339 - 

CelOrigHema4g 1,24 200 232 338 - 

CelOrigHema5g 1,42 187 237 318 376 
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Tabela 8 - Valores de perda de massa a 100ºC, e temperaturas de degradação das amostras de 
PHEMA, celulose modificada com anidrido e celulose modificada com anidrido polimerizada com 
HEMA em diferentes quantidades. 

Amostra 
Perda de massa a 

100ºC (%) 
Tdi (ºC) Td1 (ºC) Td2 (ºC) Td3 (ºC) 

PHEMA 0,42 200 320 370 - 

CelAnid 4,79 271 360 - - 

CelAnidHema1g 3,15 297 358 - - 

CelAnidHema2g 2,30 269 383 429 - 

CelAnidHema3g 2,26 204 233 335 - 

CelAnidHema4g 2,25 208 233 324 - 

CelAnidHema5g 0,93 190 242 292 345 

 

A decomposição térmica das fibras de celulose original (CelOrig) e celulose 

modificada com anidrido (CelAnid) obedecem essencialmente a uma reacção de um 

único passo. A temperatura máxima de decomposição da CelOrig foi Td1=349ºC, sendo 

que a temperatura de início da degradação foi Tdi=267ºC, enquanto para CelAnid a 

temperatura máxima de decomposição foi Td1=360ºC, sendo que a temperatura de 

início da degradação foi Tdi=271ºC. De acordo com estes valores pode-se constatar que 

as fibras modificadas são mais estáveis, pois a sua decomposição inicia a uma 

temperatura superior à das fibras de celulose originais. Podemos concluir portanto, que 

a adição de moléculas de anidrido na superfície das fibras levou a um aumento na 

estabilidade térmica das fibras. As fibras CelOrig e CelAnid, tiveram uma perda de 

massa a 100ºC, de 5,71% e 4,79% respectivamente. A perda de massa a 100ºC está 

associada à perda de água, e a diferença entre os dois tipos de fibras confirma a 

diminuição do carácter hidrofílico das fibras de celulose após esterificação, conforme 

observado nas medidas de ângulo de contacto. 

De acordo com os valores apresentados nas tabelas 7 e 8, ao comparar as 

amostras obtidas com os dois tipos de celulose (CelOrig e CelAnid) com equivalentes 

quantidades de HEMA, pode-se verificar que a temperatura inicial de degradação (Tdi) 

para os compósitos de CelAnidHema são maiores que para os compósitos equivalentes 

CelOrigHema. Este aumento também é observado para as primeiras temperaturas de 

degradação (Td1), porém para os valores das temperaturas de degradação (Td2 e Td3), 

para as amostras polimerizadas com quantidades de HEMA igual ou superiores a 3g, os 

compósitos CelAnidHema apresentam valores de temperatura de degradação inferiores. 
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Isto indica que os compostos produzidos com celulose modificada com anidrido 

maleico (CelAnidHema) possuem uma estabilidade térmica inicial maior que os 

compósitos produzidos apenas com celulose original (CelOrigHema), porém, depois de 

iniciada a degradação, os compósitos CelAnidHema degradam mais rapidamente. Este 

comportamento pode estar associado a alterações na estrutura do PHEMA formado 

durante as reacções de polimerização na presença das diferentes fibras utilizadas. 

Quanto à perda de massa a 100ºC, verifica-se um decréscimo da mesma com o 

aumento da quantidade de PHEMA, constatando-se, portanto, uma diminuição do 

carácter hidrofílico com o aumento da quantidade de PHEMA. 

2.2.3 Calorimetria diferencial de varrimento (DSC) 

As análises de DSC foram efectuadas no intervalo de temperatura de 20 a 200ºC. 

A partir dos termogramas obtidos, foi possível apenas determinar os valores da 

transição vítrea (Tg) do PHEMA e dos compósitos produzidos. Os valores obtidos estão 

apresentados na tabela 9 (os gráficos de DSC encontram-se em anexo). Não foi 

observado nenhum outro tipo de transição para os materiais aqui estudados no intervalo 

de temperatura analisado. 

 
Tabela 9 - Valores de Tg determinados através dos termogramas obtidos nas análises de DSC para 
o PHEMA e para os diferentes compósitos produzidos. 

Amostras Tg (ºC) 

PHEMA 110 

CelOrigHema1g n.d. 

CelOrigHema2g 113 

CelOrigHema3g 114 

CelOrigHema4g 112 

CelOrigHema5g 113 

CelAnidHema1g n.d. 

CelAnidHema2g n.d. 

CelAnidHema3g 114 

CelAnidHema4g 125 

CelAnidHema5g 124 

n.d.- não foi possível determinar pois esta transição não foi detectada nas análises de DSC. 
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O valor de Tg do PHEMA, 110ºC, está de acordo com os valores descritos na 

literatura [44]. A introdução de fibras nas reacções de polimerização levam a um 

aumento da temperatura de transição vítrea dos compósitos resultantes, conforme pode 

ser observado nos valores exibidos na tabela 9. Este comportamento pode ser associado 

a um aumento na cristalinidade do polímero e aumento da rigidez do compósito, 

induzido pela introdução das fibras. Este aumento da Tg foi mais pronunciado nas 

amostras de compósitos obtidos com celulose modificada com anidrido e com 

quantidades de HEMA superiores a 3g. 

2.2.4 Microscopia electrónica de varrimento (MEV) 

Foram realizadas análises por MEV dos substratos celulósicos antes (CelOrig e 

CelAnid) e após polimerização com HEMA (CelOrigHema e CelAnidHema). As 

imagens obtidas estão exibidas nas figuras 18 e 19. 

 

 
Figura 18 - Imagens de MEV (a) de fibras de celulose original - CelOrig, (b) das fibras de celulose 
original polimerizada com 2g de HEMA - CelOrigHema2g, e (c) das fibras de celulose original 
polimerizada com 5g de HEMA – CelOrigHema5g. (Aumento 10.000X). 

 

 

 
Figura 19 - Imagens de MEV (d) de fibras de celulose modificada com anidrido maleico - CelAnid, 
(e) das fibras de celulose modificada com anidrido maleico polimerizada com 2g de HEMA - 
CelAnidHema2g, e (f) das fibras de celulose modificadas com anidrido maleico polimerizada com 
5g de HEMA – CelAnidHema5g. (Aumento 10.000X). 
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Nas figuras (b), (c), (e) e (f), pode-se verificar que o polímero PHEMA se ligou 

às fibras de celulose, e pode-se também constatar o aumento da quantidade do polímero 

com o aumento de HEMA utilizado na polimerização, ou seja, da figura (a) para (b) e 

para (c) no caso da celulose original, e da figura (d) para (e) e para (f) no caso da 

celulose modificada com anidrido. 

Esta ligação de PHEMA na superfície das fibras é muito mais evidente nas 

amostras que utilizaram celulose modificada com anidrido maleico na polimerização 

(imagens (e) e (f)), onde pode-se claramente ver a deposição do polímero na superfície 

das fibras e até observar a junção das fibras proporcionada pela matriz polimérica 

PHEMA (imagem (e)). 

As imagens até aqui apresentadas foram do material obtido imediatamente após 

a polimerização com HEMA, sem nenhum tipo de tratamento térmico, ou seja, o 

material estava na forma de fibras revestidas com polímero. Para os ensaios de DMA, 

este material foi prensado termicamente conforme descrito na secção experimental para 

obtenção de filmes. Estes filmes de compósito foram fracturados após arrefecimento em 

azoto líquido, e as imagens da região fracturada foram adquiridas por MEV. A figura 20 

exibe as imagens de duas amostras analisadas. 

 

 
Figura 20 - Imagens de MEV dos compósitos fracturados: (a) CelOrigHema4g e (b) 
CelAnidHema4g. (Aumento 1.000X). 

 

Pode-se verificar nas imagens, que em ambas as amostras analisadas, as fibras 

estão bem dispersas na matriz polimérica. Também é observada uma boa adesão das 

fibras com o polímero e adicionalmente pode-se verificar que as fibras foram partidas 

durante o processo de fractura dos filmes de compósitos. A boa adesão observada entre 



36 
 

a matriz polimérica e ambos os tipos de fibras utilizadas (CelOrig e CelAnid) deve-se 

ao facto do PHEMA possui características químicas que favorecem este tipo de 

interacção. 

2.2.5 Análise mecânico-dinâmica (DMA) 

Os ensaios de DMA foram realizados com filmes obtidos a partir da prensagem 

térmica das misturas fibra/polímero, obtidas após a polimerização de HEMA na 

presença de fibras de celulose original e celulose modificada com MA, conforme 

descrito na secção experimental. A análise mecânico-dinâmica é uma das técnicas mais 

sensíveis de caracterização e interpretação do comportamento mecânico dos materiais. 

A técnica de avaliação mecânico-dinâmica com variação da temperatura, tem 

sido utilizada na determinação de propriedades de compósitos reforçados com fibras 

naturais [45-49]. Esta técnica permite avaliar o comportamento viscoelástico bem como 

determinar a região de transição vítrea de compósitos poliméricos. Os parâmetros 

avaliados nesta técnica são: módulo de armazenamento, E’; módulo de perda, E”; e a 

tangente de perda, tan δ. Estes parâmetros servem como indicadores do nível de 

interacção dinâmica entre a matriz polimérica e a fibra incorporada como reforço. 

Nas figuras 21 e 22 estão representados os gráficos do módulo de 

armazenamento E’ vs temperatura dos materiais compósitos CelOrigHema, 

CelAnidHema e PHEMA puro (os gráficos do módulo de perda e tangente de perda dos 

vários compósitos encontram-se em anexo). 
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Figura 21 - Gráfico das curvas do módulo de armazenamento versus temperatura para os filmes de 
compósito CelOrigHema e para o PHEMA puro. 

 

 

 
Figura 22 - Gráfico das curvas do módulo de armazenamento versus temperatura para os filmes de 
compósito CelAnidHema e para o PHEMA puro. 
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O valor de E' está directamente relacionado com a capacidade do material 

suportar cargas mecânicas com deformação recuperável. Podemos verificar pelas 

figuras 21 e 22, e também pelos valores de E' a 40ºC mostrados na tabela 10, que há um 

aumento no módulo de armazenamento do PHEMA devido à incorporação das fibras. 

Isto deve-se provavelmente ao aumento da rigidez da matriz associado ao efeito de 

reforço fornecido pelas fibras que permitiram um grande grau de transferência de carga 

na interface fibra/matriz. Porém o aumento nos valores de E' é muito mais evidente para 

as amostras de compósito contendo as fibras de celulose modificadas com anidrido 

(Figura 22). Este comportamento é atribuído ao aumento da adesão interfacial entre as 

fibras modificadas com anidrido maleico e a matriz. Isto indica que o processo de 

modificação com anidrido maleico e subsequente polimerização com HEMA foi 

responsável pela melhoria nas propriedades dos compósitos, sendo mais um indício de 

que as insaturações presentes na superfície das fibras modificadas com anidrido maleico 

participaram da reacção de polimerização com o HEMA. 

A tabela 10, além de mostrar os valores de E' a 40ºC para os diferentes 

compósitos e do PHEMA, também exibe os valores máximos do módulo de perda (E’’) 

referentes ao pico máximo do gráfico de E'' e os respectivos valores de temperatura para 

esses máximos, e os valores do pico máximo de Tan δ e suas respectivas temperaturas. 
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Tabela 10 - Valores de E' a 40ºC e dos picos máximos e respectivas temperaturas de E'' e Tan δ, 
para o PHEMA e para os compósitos CelOrigHema e CelAnidHema estudados. 

E’’ Tan δ 

Amostra 
E’ (MPa) 

(40ºC) 
E’’máx 

(MPa) 

E’’máx 

(ºC) 
Tan δmáx 

Tan δmáx 

(ºC) 

PHEMA 763,9 132,7 106,5 1,54 132,6 

CelOrigHema5g 727,3 92,3 112,0 0,43 137,4 

CelOrigHema4g 687,6 104,0 116,3 0,42 148,4 

CelOrigHema3g 544,9 86,9 119,1 0,41 136,7 

CelOrigHema2g 651,7 79,7 116,7 0,30 136,5 

CelOrigHema1g 724,3 77,9 129,1 0,16 147,9 

CelAnidHema5g 1014,0 150,2 117,5 0,61 142,0 

CelAnidHema4g 1090,0 129,0 116,6 0,49 141,0 

CelAnidHema3g 1023,0 141,4 117,6 0,41 143,0 

CelAnidHema2g 1175,0 141,6 122,6 0,32 137,2 

CelAnidHema1g 1381,0 190,0 122,5 0,42 141,9 

 

Os valores do módulo de perda (E'') estão associados ao pico de relaxação do 

compósito que é atribuída à mobilidade das cadeias na fase cristalina do polímero da 

matriz, e este pico está associado à temperatura de transição vítrea (Tg) do polímero. Os 

valores de temperatura de E''máx exibidos na tabela 10 são coerentes com os valores de 

Tg determinados por DSC. Podemos verificar pelos valores das temperaturas de E''máx, 

que a incorporação de fibras na matriz polimérica levaram a um aumento dos valores 

das temperaturas de E''máx, e este aumento deve-se ao aumento da rigidez ou 

imobilização das moléculas de polímero na região de interface fibra/matriz, que são 

atribuídas às interacções moleculares destes componentes. Porém, os valores de E''máx 

(MPa) associados aos valores de Tg aumentaram quando as fibras utilizadas foram as 

fibras modificadas com anidrido maleico em relação ao valor do PHEMA (132,7 MPa), 

e diminuíram quando as fibras utilizadas foram as fibras de celulose original. Esta 

redução nos valores de E'' deve-se à menor interacção interfacial entre fibra original e 

matriz. 

A Tan δ representa o factor de perda mecânica que se traduz na capacidade de 

amortecimento do material. Este amortecimento está associado ao equilíbrio entre a fase 

elástica e a fase viscosa numa estrutura polimérica, neste caso a matriz dos compósitos. 
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Podemos observar pelos valores da tabela 10, que os valores de Tan δmáx são bem 

inferiores ao correspondente do PHEMA (1,54). Isto é devido ao facto das fibras 

suportarem parcialmente a tensão aplicada sobre o compósito e permitirem que somente 

parte desta tensão possa deformar a interface fibra/matriz. Quanto maiores as 

quantidades de fibras, menores são os valores dos máximos de Tan δ. 
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3 Conclusões Finais e Trabalho Futuro 

As modificações químicas realizadas com anidrido maleico foram eficientes e 

proporcionais à quantidade de anidrido maleico utilizado nas reacções de modificação. 

Obteve-se um bom equilíbrio entre grau de modificação e preservação das fibras 

nas condições experimentais estudadas. 

O processo de modificação com anidrido maleico foi responsável pela remoção 

de hemiceluloses e de moléculas de celulose de baixa massa molar quando as 

modificações foram realizadas com fibras de celulose original, indicando que o uso de 

celulose original ou α-celulose é indiferente, obtendo-se fibras modificadas com 

características idênticas. 

As fibras modificadas com anidrido maleico apresentaram perda nas 

propriedades mecânicas e ópticas, observadas através dos ensaios físico-mecânicos das 

folhas produzidas com estas fibras. 

As polimerizações de HEMA em presença das fibras (antes e após modificação 

com anidrido maleico) em meio aquoso, foram eficientes na obtenção dos materiais 

compósitos constituídos de fibras revestidas de material polimerico. 

A polimerização de HEMA na presença de fibras é influenciada pela quantidade 

de fibras presentes, sendo que grandes quantidades de fibra em relação ao monómero 

levam a baixos rendimentos de polimerização. 

Não foi possível verificar a participação da insaturação proveniente da molécula 

de anidrido adicionada na superfície das fibras por análises de infravermelho (FTIR-

ATR). 

Através dos ensaios de extracção, das fibras polimerizadas, com metanol foi 

possível verificar que o PHEMA adicionado à superfície das fibras modificadas com 

MA não foi removido e está ligado quimicamente às fibras, enquanto que o PHEMA 

adicionado às fibras de celulose original foi removido na extracção, confirmando assim, 

que as insaturações presentes na superfície das fibras de celulose modificada com MA 

participaram na polimerização com HEMA. 
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Os materiais compósitos apresentaram alterações nos valores de Tg devido à 

incorporação de fibras na matriz polimérica. Isto deve-se a uma redução na mobilidade 

das moléculas de polímero presentes na interface fibras/matriz. 

O efeito de reforço nos compósitos produzidos com fibras de celulose 

modificada com anidrido maleico, foi maior que o reforço observado para os 

compósitos produzidos com fibras de celulose original. 

Finalmente, a estratégia de modificação química utilizada neste trabalho, para 

produção de novos materiais compósitos bifásicos monocomponentes, foi bem 

sucedida. 

 

Trabalhos Futuros: 

Utilização das fibras modificadas com anidrido maleico, e que possuem grupos 

carboxilo, em estudos de retenção de aditivos catiónicos em processos de fabrico de 

papel. 

Realização de ensaios mecânicos com os compósitos produzidos, tais como 

tracção e deformação. 

Substituição da modificação química realizada com anidrido maleico, com 

compostos semelhantes e que possuam insaturação, porém que sejam mais reactivos e 

levem a modificações em maiores extensões, como por exemplo cloretos de ácido. Isto 

levaria a maiores graus de modificação e a insaturação seria mais evidente por análises 

espectroscópicas, e o acompanhamento da polimerização e eventual participação destas 

insaturações nas reacções de polimerização seriam detectadas mais facilmente. 

Utilização de diferentes tipos de monómeros para a etapa de polimerização, e 

que produzam polímeros com propriedades térmicas e mecânicas diferenciadas. 
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4 Procedimento Experimental 

As fibras de celulose utilizadas neste trabalho são fibras de Eucalyptus globulus 

(folhosa), e foi-nos fornecida pela empresa Portucel. Estas fibras foram obtidas pelo 

processo Kraft seguido de branqueamento. 

Este trabalho pode ser dividido em duas grandes etapas: na primeira realizou-se 

um estudo da modificação das fibras com anidrido maleico; a segunda uma 

polimerização com o monómero 2-hidroxietil metacrilato (HEMA) na presença das 

fibras antes e após modificação química com anidrido maleico. 

4.1 Preparação das fibras de celulose 

A pasta prensada em forma de folhas, é cortada em porções mais pequenas e 

colocada num copo com água. Para dispersar bem as fibras utiliza-se um agitador 

mecânico. As fibras são então filtradas. De seguida são lavadas com acetona e 

novamente filtradas para remover a acetona em excesso. Posteriormente são secas, em 

primeiro lugar com ar comprimido (para secarem mais rapidamente e dispersarem 

melhor), e por último vão à estufa a 105ºC. Este procedimento foi realizado para se 

obter fibras bem dispersas umas das outras e secas, para posterior uso nas modificações 

químicas. Estas fibras, aqui denominadas de celulose original, foram utilizadas na 

obtenção de α-celulose, nas modificações com anidrido maleico, e nas reações de 

polimerização com HEMA. 
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4.2 Obtenção de α-celulose 

As fibras de celulose original pré-dispersas, conforme descrito no item 4.1, 

foram submetidas a um processo de extracção com solução de NaOH 5%, afim de se 

obter a fracção de celulose denominada de α-Celulose. Este tratamento promove a 

remoção das cadeias de celulose de baixa massa molar e das hemiceluloses, obtendo-se 

assim, uma fracção rica em celulose. O procedimento aqui utilizado é o descrito na 

norma SCAN-C 2:61 e consiste em dissolver uma amostra de aproximadamente 1,5g de 

fibras seca em 100mL de solução de hidróxido de sódio a 5% num copo de 600mL. 

Após dispersão completa da amostra de fibras na solução, a mistura foi deixada em 

repouso durante 1 hora em banho-maria a uma temperatura de 20ºC. Após este período 

a solução foi então filtrada e as fibras foram lavadas com água destilada até pH neutro. 

Para obtenção de fibras bem dispersas umas das outras, prosseguiu-se a uma 

lavagem com acetona e secou-se, seguindo o mesmo procedimento descrito no item 4.1. 

As fibras resultantes (α-celulose) foram utilizadas nas reacções de modificação química 

com anidrido maleico. 

4.3 Modificação das fibras de celulose com anidrido maleico 

As modificações químicas com anidrido maleico foram realizadas com celulose 

original e α-celulose. As reacções foram realizadas utilizando como solvente a piridina, 

a qual actua como solvente e catalisador, variando-se as quantidades de anidrido 

maleico. A figura 23 ilustra o esquema geral da reacção de modificação de celulose com 

anidrido maleico. 

 

 
Figura 23 - Esquema geral da reacção da modificação da celulose com anidrido maleico. 
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Todas as experiências foram realizadas à temperatura de refluxo do solvente 

utilizado, variando a quantidade de anidrido maleico (Tabelas 11 e 12). As experiências 

foram realizadas num balão de fundo redondo com três tubuladuras, colocado numa 

manta de aquecimento, equipado com um condensador e termómetro. 

As fibras de celulose são adicionadas no balão juntamente com parte do 

solvente. O anidrido maleico é dissolvido na parte restante do solvente utilizado, e de 

seguida é adicionado à pasta. O tempo de reacção começa a ser contabilizado quando a 

temperatura de reacção atinge a temperatura de refluxo do solvente, sendo a reacção 

mantida durante uma hora. 

 
Tabela 11 - Condições experimentais utilizadas nas reacções de modificação de α-celulose, 
variando-se a quantidade de anidrido maleico. 

Número da 

experiência 
α-Celulose (g) Piridina (ml) 

Anidrido 

Maleico (g) 

Tempo de 

reacção (h) 

1 1 30 0,092 1 

2 1 30 0,46 1 

3 1 30 0,92 1 

 
Tabela 12 - Condições experimentais utilizadas nas reacções de modificação da celulose original, 
variando-se a quantidade de anidrido maleico. 

Número da 

experiência 

Celulose 

Original (g) 
Piridina (ml) 

Anidrido 

Maleico (g) 

Tempo de 

reacção (h) 

4 1 30 0,092 1 

5 1 30 0,46 1 

6 1 30 0,92 1 

 

Terminado o tempo de reacção, as amostras são filtradas num funil de Büchner e 

lavadas com água até à neutralidade. Em seguida as amostras são submetidas a 

extracção em Soxhlet (12 horas em água, e 12 horas em acetona, aproximadamente), e 

posteriormente foram secas a 105ºC. 

Por fim as amostras são guardadas devidamente para posterior análise da 

eficiência das modificações, caracterizando-as através de: 

• Ganho de massa; 

• Infravermelho utilizando acessório de reflexão total atenuada (FTIR-ATR); 

• Quantidade de grupos carboxilo (COOH); 
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• Distribuição do comprimento das fibras;  

• Conteúdo de finos; 

• Viscosidade; 

• Ângulo de contacto; 

• Difracção de raio-X; 

• Microscopia electrónica de varrimento (MEV); 

• Ensaios físico-mecânicos. 

4.4 Polimerização com 2-hidroxietil metacrilato (HEMA) 

A matriz polimérica dos compósitos aqui estudados, foi obtida através da 

polimerização do monómero 2-hidroxietil metacrilato (HEMA), para obtenção do poli 

(2-hidroxietil metacrilato), PHEMA. As polimerizações foram realizadas na presença de 

fibras de celulose para se obter como produto final, um material fibroso revestido com 

uma camada polimérica. Este procedimento foi realizado com fibras de celulose 

original, e com fibras de celulose modificadas com anidrido maleico nas condições 

descritas na experiência 6 do item 4.3.  

Inicialmente espera-se que as fibras originais fiquem apenas ligadas fisicamente 

ao PHEMA formado, e que as fibras modificadas com anidrido maleico estejam ligadas 

ao PHEMA quimicamente através do envolvimento da insaturação, presente na 

molécula de anidrido ligado às fibras de celulose, nas reacções de polimerização do 

HEMA. A representação esquemática da reacção envolvendo a insaturação da molécula 

de anidrido ligada à celulose e o HEMA, pode ser vista na figura 24. 

 



47 
 

 
Figura 24 - Esquema reaccional proposto para a reacção de HEMA e celulose previamente 
modificada com anidrido maleico. 

 

O procedimento da polimerização utilizado nesta etapa foi uma adaptação do 

procedimento descrito por Wayne e colaboradores [50]. Utilizando um balão de fundo 

redondo com 3 tubuladuras, equipado com um condensador, termómetro e funil de 

carga, colocou-se a fibra (original ou modificada com anidrido maleico), o monómero 

(HEMA) e água. O meio reaccional é então aquecido num banho de glicerina com 

constante agitação até atingir o ponto de ebulição (~100ºC). Neste momento adiciona-se 

o catalisador (persulfato de sódio) previamente dissolvido em água que se encontra no 

funil de carga, e mantém-se a reacção durante duas horas à temperatura de refluxo do 

solvente. O procedimento foi realizado também sem adição de fibras, para se obter o 

polímero (PHEMA) puro. 

As várias polimerizações foram realizadas modificando a quantidade de HEMA 

assim como a quantidade de água, de forma a obter uma relação constante entre massa 

de fibras e volume de líquido, ou seja, 1g de fibras por 30mL de líquido. As tabelas 13 e 

14 mostram as condições experimentais desta etapa experimental. 
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Tabela 13 - Condições experimentais utilizadas nas reacções de polimerização de HEMA em 
presença das fibras de celulose original. 

Código da 

experiência 

Celulose 

original (g) 
HEMA (g) 

Persulfato 

de sódio (g) 
H2O (ml) 

Tempo de 

reacção (h) 

CelOrigHema1g 5 5 0,025 145 2 

CelOrigHema2g 5 10 0,025 140 2 

CelOrigHema3g 5 15 0,025 135 2 

CelOrigHema4g 5 20 0,025 130 2 

CelOrigHema5g 5 25 0,025 125 2 

 

 
Tabela 14 - Condições experimentais utilizadas nas reacções de polimerização de HEMA em 
presença das fibras de celulose modificadas com anidrido maleico. 

Código da 

experiência 

Celulose 

modificada com 

anidrido (g) 

HEMA 

(g) 

Persulfato 

de sódio (g) 

H2O 

(ml) 

Tempo de 

reacção 

(h) 

CelAnidHema1g 5 5 0,025 145 2 

CelAnidHema2g 5 10 0,025 140 2 

CelAnidHema3g 5 15 0,025 135 2 

CelAnidHema4g 5 20 0,025 130 2 

CelAnidHema5g 5 25 0,025 125 2 

 

Quando terminadas as reacções, as pastas foram filtradas recorrendo a um funil 

de Büchner, sendo de seguida lavadas com água destilada, e filtradas novamente para 

posterior conservação em local fresco. 

As amostras de fibras originais após polimerização com HEMA (CelOrigHema) 

e as fibras modificadas com anidrido e posterior polimerização com HEMA 

(CelAnidHema), foram caracterizadas utilizando as seguintes técnicas de carcterização: 

• Ganho de massa; 

• Infravermelho utilizando acessório de reflexão total atenuada (FTIR-ATR); 

• Microscopia Electrónica de Varrimento (MEV); 

• Calorimetria Diferencial de Varrimento (DSC); 

• Análise Termogravimétrica (TGA); 

As amostras de fibras originais após polimerização com HEMA (CelOrigHema) 

e as fibras modificadas com anidrido e posterior polimerização com HEMA 
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(CelAnidHema), foram submetidas a sucessivas etapas de extracção em Soxhlet com 

metanol, afim de se verificar se os polímeros aderidos à superfície das fibras eram 

removidos ou não na extracção. O PHEMA é um polímero solúvel em metanol, e se for 

removido das fibras indica que o polímero está apenas adsorvido fisicamente na 

superfície das fibras. Por outro lado, a não remoção do polímero na extracção com 

solvente indica que o polímero está ligado quimicamente às fibras. A remoção ou não 

dos polímeros da superfície das fibras, durante a extracção em Soxhlet, foi 

acompanhada por análises de infravermelho utilizando um acessório de reflexão total 

atenuada (FTIR-ATR). 

4.4.1 Preparação dos filmes 

As amostras de fibras (original e modificadas com anidrido) obtidas após 

polimerização com HEMA em diferentes proporções, foram utilizadas para preparação 

de filmes de compósitos através de uma prensagem térmica. Uma pequena porção (1g) 

de cada compósito foi dissolvida em metanol e posteriormente colocado em placas de 

petri. Estas foram deixadas na hotte durante o tempo necessário para o metanol poder 

evaporar. Depois de retirados os compósitos das placas, cada amostra foi prensada a 

uma pressão de 3 bar durante 5 min a uma temperatura de 160ºC, e de seguida 

novamente prensada desta vez a uma pressão de 5 bar durante 5 min à mesma 

temperatura. 

As amostras de filmes de compósitos obtidos foram posteriormente 

caracterizados utilizando-se as seguintes técnicas: 

• Microscopia Electrónica de Varrimento (MEV); 

• Análise Mecânico-Dinâmica (DMA); 

Para os ensaios de caracterização por MEV, os compósitos foram fracturados 

após arrefecimento dos mesmos em azoto líquido. A região analisada foi a região da 

superfície fracturada. 
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5 Técnicas de caracterização 

5.1 FTIR-ATR 

Os espectros de infravermelho FTIR, foram obtidos utilizando um espectrómetro 

Brücker IFS com transformada de Fourier, equipado com uma célula horizontal Golden 

Gate ATR de reflexão total atenuada. A resolução foi de 8 cm-1 após 16 scans. 

5.2 Difracção de raio-X (XRD) 

Os difractogramas de raio-X foram gravados com um difractómetro Phillips 

X’pert MPD. A radiação foi detectada dentro de uma gama de ângulos de 5-40º (2θ) a 

uma velocidade de 2º/min. O índice de cristalinidade (CI) foi estimado relacionando a 

altura entre os picos de difracção da fase cristalina e da fase amorfa. Esta aproximação 

foi realizada considerando um modelo de duas fases para estes materiais [51-54], 

utilizando a relação padrão: 

 

CI = [( ICR – IAM ) ⁄ICR  ] × 100 

Onde:  

ICR é a altura do pico da fase cristalina (2θ = 22-23º para celulose tipo I, e 2θ= 

18-22º para celulose tipo II); 

IAM é a altura do vale correspondente à fase amorfa (2θ= 18-19º para celulose 

tipo I, e 2θ= 13-15º para celulose tipo II). 
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5.3 Distribuição do comprimento das fibras e teor de finos 

As distribuições dos comprimentos das fibras foram determinadas usando um 

equipamento de Optest “Fiber Quality Analyser (FQA) LDA96”. Os valores aqui 

relatados são a percentagem de finos e a média aritmética das amostras de fibras. 

5.4 Determinação da quantidade de grupos carboxilo (COOH) por 

titulação condutimétrica 

Os teores de grupo carboxilo presentes nas fibras de celulose original e α-

celulose, antes e após modificação química com anidrido maleico, foram determinados 

por titulação condutimétrica de acordo com a norma Tappi T-237 e adaptações feitas 

por Sjöström e Alén [55], conforme o procedimento descrito a seguir: 

1) A 1,5g de pasta seca foi adicionada cerca de 300 mL de água destilada e 

dispersam-se as fibras por meio mecânico. 

2) Filtra-se e adiciona-se 300 mL de HCl 0,1M. 

3) Agita-se durante uma hora. 

4) Filtra-se e lava-se com água destilada até o filtrado apresentar condutividade 

menor que 5 mS.cm-1. 

5) Adiciona-se à pasta 250 mL de NaCl 0,001M, e 1,5 mL de HCl 0,1M. 

6) Agita-se e titula-se com NaOH 0,05M (de concentração rigorosamente 

conhecida), no condutivímetro. 

7) Constrói-se um gráfico de condutividade versus o volume de NaOH gasto, e 

calcula-se a quantidade de grupos carboxilo existentes nas amostras do seguinte 

modo: 
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Os valores de A e B são obtidos pela intersecção das rectas extrapoladas sobre 

os dados experimentais obtidos na titulação. Aplica-se a seguinte equação para o cálculo 

das quantidades de COOH em cada amostra: 

 

 
 

Onde: 

A e B – Volume de NaOH determinado pela intersecção das rectas 

C – Concentração de NaOH (rigorosa) ×100 

W – Massa inicial de pasta seca 

5.5 Viscosidade 

A viscosidade das fibras antes e após modificação foi determinada utilizando 

uma solução de etilenodiamina cuprica, de acordo com o procedimento SCAN-CM 

15:88. 

Este procedimento consiste na determinação das viscosidades de soluções de 

fibras de celulose dissolvidas em etilenodiamina cuprica num viscosímetro capilar. 

Através da determinação das viscosidades relativas é possível obter-se através de 
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cálculos, os valores da viscosidade intrínseca das fibras de celulose. Estes valores são 

um indicativo indirecto das massas molares médias das cadeias de celulose de cada 

amostra, e fornece-nos indicações sobre as possíveis degradações das moléculas de 

celulose ocorridas durante os processos de modificação. 

5.6 Microscopia Electrónica de Varrimento (MEV) 

As amostras foram analisadas num microscópio electrónico de varrimento com o 

objectivo de avaliar e comparar a morfologia das amostras antes e após modificações. 

As imagens foram obtidas num microscópio Leo Scanning Electron Microscope na 

Central de Análises Químicas e Instrumentais – CAQI, do Instituto de Química de São 

Carlos da Universidade de São Paulo (IQSC-USP). 

5.7 Análise Mecânico-Dinâmica (DMA) 

A análise das propriedades mecânico-dinâmicas dos materiais compósitos foi 

efectuada num equipamento DMA 2980-TA instruments, no modo de tracção, 

utilizando uma frequência de 1Hz, com uma velocidade de aquecimento de 3ºC/min 

entre 30-180ºC. As análises foram realizadas no Instituto de Química de São Carlos da 

Universidade de São Paulo (IQSC-USP). 

As amostras utilizadas foram tiras rectangulares com dimensões de 

aproximadamente 25x7x1mm. O módulo de armazenamento dinâmico (E’) e o factor de 

perda (tan δ) foram medidos em função da temperatura. A principal temperatura de 

relaxamento (Tα), associada com a transição vítrea das amostras, foi determinada como 

a temperatura referente ao valor do pico máximo da curva de tan δ, que é exibido no 

gráfico de tan δ versus temperatura. 
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5.8 Calorimetria Diferencial de Varrimento (DSC) 

As análises de calorimetria diferencial de varrimento foram realizadas num 

equipamento Shimadzu DSC-50 com uma velocidade de aquecimento de 10ºC/min entre 

20-200ºC, sob um fluxo de azoto de 20 ml/min. 

5.9 Análise Termogravimétrica (TGA) 

As análises termogravimétricas foram realizadas num equipamento Shimadzu 

TGA-50 equipado com uma célula de platina, a uma velocidade de aquecimento 

constante de 10ºC/min entre 20-800ºC, sob um fluxo de azoto de 20 ml/min. 

5.10  Medidas de Ângulo de Contacto 

As medidas de ângulo de contacto foram realizadas em um equipamento Surface 

Energy Evaluation System comercializado pela Universidade Brno. As medidas foram 

realizadas utilizando apenas água como solvente, determinando os valores do primeiro 

ângulo de contacto da água na superfície da amostra no momento em que a gota é 

depositada. 

5.11  Extracção em Soxhlet 

Foi realizada uma montagem contendo uma manta de aquecimento, balão, 

Soxhlet e condensador. No interior do Soxhlet colocou-se a amostra e no balão o 

solvente. O procedimento consiste em aquecer o balão contendo o solvente até a 

temperatura de ebulição do mesmo. O solvente então passa para a fase vapor e retorna à 

fase líquida no momento que é arrefecido no condensador. O solvente condensado lava 

a amostra e ao atingir o volume máximo do Soxhlet retorna ao balão. Efectuaram-se 



55 
 

sucessivas extracções de acordo com a necessidade de lavagem de cada amostra. Após 

as extracções as amostras são retiradas, secas e guardadas para posteriores análises ou 

reacções. 

5.12 Ensaios Físico-Mecânicos 

Foram produzidas folhas para realização de ensaios físico-mecânicos das fibras 

de celulose (α-celulose e celulose original) obtidas antes e após as modificações com 

anidrido maleico. 

Para os ensaios físico-mecânicos realizados, as fibras não passaram por nenhuma 

refinação. Para o preparo das amostras, cada amostra foi desagregada a 1,5% de 

consistência por 3000 rotações, num desagregador laboratorial Regmed modelo D-3000, 

e foi transferida para um homogeneizador laboratorial Regmed, com uma consistência 

ajustada para 0,2%. Foram determinados os graus Schopper-Riegler (°SR) num 

aparelho para determinação do grau Schopper-Riegler da Regmed. Em seguida foi 

efectuada a formação de folhas num formador laboratorial Kothen Rapid – Regmed. 

As folhas obtidas foram submetidas à climatização numa sala apropriada, com 

temperatura controlada (23 + 1°C e teor de humidade relativa de 50 + 2%) para 

secagem, acondicionamento e realização dos testes. Os testes foram realizados 

conforme os procedimentos descritos na tabela 15. Foram confeccionadas 

aproximadamente 15 folhas para cada amostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Tabela 15 - Procedimentos utilizados nos testes físico-mecânicos das fibras. 
Propriedade Procedimento - Norma 

Grau de Schopper-Riegler, ºSR ISO 5267/1 (20ºC) 

Gramagem, g/m2 ISO 5270 

Massa Volúmica, g/cm3  NP EN 20534 

Índice de Mão, cm3/g NP EN 20534 

Índice de Rebentamento, kPa.m2/g ISO 2758 

Índice de Tracção, N.m/g ISO 1924/2 

Alongamento, % ISO 1924/2 

Tensile Stiffness, kN/m ISO 1924/2 

Índice T.E.A, J/g ISO 1924/2 

Índice de Rasgamento, mN.m2/g NP EN 21974 

C.E.D.L., m2/Kg ISO 9416 

Opacidade, % ISO 2471 

Resistência ao ar Gurley (100 mL), s ISO 5636/5 

Rug. Ar Bendtsen (Fl); mL/min ISO 8791 

Brancura, % - 
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Anexo 

Gráficos de TGA, perda de massa e derivada, das amostras de PHEMA, celulose 

original e celulose original polimerizada com HEMA em diferentes quantidades 

 



 

Gráficos de TGA, perda de massa e derivada, das amostras de PHEMA, celulose 

modificada com MA e celulose modificada com MA polimerizada com HEMA em 

diferentes quantidades 

 

 

 
 



Gráfico de DSC das amostras de PHEMA, celulose original, e celulose original 

polimerizada com HEMA em diferentes quantidades 

 

 
 

Gráfico de DSC das amostras de PHEMA, celulose modificada com MA, e celulose 

modificada com MA polimerizada com HEMA em diferentes quantidades 

 

 



Gráficos do modulo de armazenamento (E’’) e factor de perda mecânica (Tan δ) 

de PHEMA e dos vários compósitos estudados de CelOrigHema 

 

 

 



Gráficos do módulo de armazenamento (E’’) e factor de perda mecânica (Tan δ) 

de PHEMA e dos vários compósitos estudados de CelAnidHema 

 

 

 

 
 

 



Gráficos de raio-X da α-celulose e das suas diferentes modificações com 

anidrido maleico 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Gráficos de raio-X da celulose original e das suas diferentes modificações 

com anidrido maleico 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Gráficos da titulação condutimétrica da α-celulose e das suas diferentes 

modificações com anidrido maleico 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Gráficos da titulação condutimétrica da celulose original e das suas diferentes 

modificações com anidrido maleico 

 

 

 

 

 

 
 




