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“Determinação, coragem e autoconfiança são factores decisivos para o sucesso. Não importa 

quais sejam os obstáculos e as dificuldades. Se estamos possuídos de uma inabalável 

determinação, conseguiremos superá-los. Independentemente das circunstâncias, devemos 

ser sempre humildes, recatados e despidos de orgulho.” 
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Resumo 
 

Nas últimas décadas, os materiais lenhocelulósicos têm vindo a ganhar visibilidade, por 

serem recursos sustentáveis com elevado potencial para a criação de novos biomateriais de valor 

acrescentado. Dentro destes recursos destacam-se as hemiceluloses, em particular as xilanas, pois 

apresentam, em conjunto com os seus derivados, uma vasta aplicação nas indústrias da celulose, 

alimentar, farmacêutica e biocombustíveis. 

O objectivo principal da presente dissertação centrou-se na extracção alcalina da pasta Kraft 

branqueada de Eucalyptus Globulus, e isolamento das xilanas presentes no extracto alcalino, com 

elevada pureza e rendimento. 

Para a optimização da extracção avaliou-se a influência de dois parâmetros, a velocidade de 

agitação e o tempo de extracção. Com o aumento da velocidade verificou-se um incremento no 

rendimento, já o segundo parâmetro não apresentou qualquer influência. O rendimento da extracção 

para os vários ensaios variou entre 65-85%. 

O isolamento das xilanas foi realizado por dois métodos distintos: neutralização com ácido 

diluído e precipitação com álcool (etanol e metanol). Devido à presença de impurezas no precipitado 

estudou-se o efeito da lavagem dos mesmos, por diferentes métodos. A lavagem com água originou 

graus de pureza até 99% enquanto na lavagem com metanol obtiveram-se valores de 36-84%, 

dependendo do método de isolamento utilizado. Após caracterização obtiveram-se xilanas com pesos 

moleculares médios compreendidos entre 16,8-22,7 kDa e rendimentos entre 43-97%. 

Concluiu-se que o ácido nítrico é o solvente que originou xilanas mais puras e que o uso de 

álcool requer a posterior lavagem com água para neutralizar a amostra, originando baixos 

rendimentos devido às perdas nas lavagens. Verificou-se também que o teor do álcool parece 

influenciar a diversidade de pesos moleculares do precipitado. 
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Abstract 
 

In the last decades, more attention has focused on lignocellulosic materials, for being 

sustainable resources with high potential to create new value added biomaterials. Among these 

resources main highlight has been given to hemicelluloses, in particular xylans, since they have, 

together with their derivatives, a wide range of applications in industry, namely, pulp, food, 

pharmaceutical and biofuels.  

The main purpose of the present work has focused on alkaline extraction of bleached Kraft 

pulp of Eucalyptus Globulus, and isolation of xylans present in alkaline extract with high purity and 

yield.   

To optimize the extractions, the effect of two parameters was evaluated, the speed of agitation 

and the extraction time. With the increase of speed there was an increase in yield, however the 

second parameter does not show any influence. The extraction yield, for the various tests, varied 

between 65-85%. 

The isolation of xylans was performed by two different methods: neutralization with dilute acid 

and alcohol precipitation (ethanol and methanol). Due to the presence of impurities in the precipitate, 

the importance of wash was studied, by different methods. Water washing yielded samples with purity 

of up to 99%, while washing with methanol the values range from 36-84%. After xylan characterization 

were obtained average molecular weights between 16,8-22,7 kDa and xylan yields ranging from 43-

97%. 

It was concluded that nitric acid is the solvent that yielded more pure xylan and the use of 

alcohol requires the subsequent washing with water to neutralize the sample, resulting in low yields 

due to the losses in wash process. It was also found that the alcohol content appears to influence the 

diversity of molecular weights of precipitate. 
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1.1. Enquadramento teórico: Produtos sustentáveis, xilanas – origem, isolamento e 
aplicações 

Devido ao consumo crescente do petróleo e consequente esgotamento das suas reservas 

tornou-se necessário procurar alternativas e recursos sustentáveis para a produção de combustíveis 

e produtos químicos que são actualmente derivados de combustíveis fósseis. 

Nas últimas duas décadas, tem-se prestado cada vez mais atenção aos materiais 

constituintes das paredes celulares das plantas, pois estes possuem um grande potencial na criação 

de biocombustíveis (segunda geração) e de novos biomateriais de valor acrescentado. 

A celulose, o biopolímero mais abundante na natureza é o constituinte principal das 

paredes celulares das plantas (45-55%), seguindo-se as hemiceluloses (25-35%) e a lenhina, um 

composto aromático (20-30%) (Deutschmann, R., et al., 2012). 

Portugal, um país com uma grande área florestal, que abrange cerca de 38% da 

superfície total do país
1
, onde a fileira industrial da pasta e do papel contribui grandemente para 

o sucesso da economia portuguesa, revela grande potencialidade nestas novas aplicações. De 

facto, Portugal é o quarto maior produtor europeu da globalidade das pastas e o 3º maior 

produtor europeu de pastas químicas (Boletim da Celpa 2013
2
). 

O Eucalyptus Globulus é a variedade vegetal usada predominantemente na produção da 

pasta do papel em Portugal, sendo rica em hemiceluloses, na sua maioria xilanas (cerca de 16% 

(Lisboa, S., 2008)).  

O trabalho desenvolvido nesta dissertação centrou-se na obtenção deste polissacarídeo 

a partir da pasta Kraft de eucalipto, pois o recurso a este tipo de materiais (lenhocelulósicos não 

alimentares) tem revelado possibilidades muito promissoras de criação de diversas aplicações 

de valor acrescentado valorizando, em simultâneo, a fileira florestal.  

Existe uma grande variedade de materiais vegetais, florestais e resíduos agrícolas que 

também representam uma excelente fonte de xilanas de baixo custo, como por exemplo, 

Bamboo (Luo, Q., et al., 2012), Salix (Peng, F. et al., 2012), Populus (Peng, F. et al., 2010), 

Caragana (Bian, J. et al., 2010), Bagaço da cana-de-açúcar (Peng, F. et al., 2009), Pinheiro (Xue, 

B.-L., et al., 2012; Zou, P., et al., 2013), Aspen wood (Gabrielli, I. et al., 2000), Palha de milho, 

Sabugo de milho (Silva, S. et al., 1998), Casca de girassol, Trigo, entre outros (Zsuzsa, S., 2011).   

Vários estudos têm sido dedicados à obtenção das xilanas a partir dos licores de 

cozimento da madeira e da própria pasta de papel (Evtuguin, D., et al., 2001; Evtuguin, D., et al., 

2003; Evtuguin, D., et al., 2005; Hakala, T., et al., 2013; Lisboa, S., et al., 2005; Magaton, A., et 

al., 2008; Palmeiras, L., et al., 2010). 

É importante referir que as xilanas possuem uma estrutura e composição diferentes 

consoante a espécie botânica de onde são provenientes, sendo alteradas também pela forma 

como são extraídas e purificadas (Deutschmann, R., et al., 2012). 

                                                
1 Jornal de Negócios – Suplemento Comercial (15 Maio 2013): http://recipac.pt/files/5913/6925/9175/JNG_-

_Pasta_e_Papel.pdf. 
 
2
 Boletim Estatístico da Celpa 2013 – Indústria Papeleira Portuguesa. 

http://recipac.pt/files/5913/6925/9175/JNG_-_Pasta_e_Papel.pdf
http://recipac.pt/files/5913/6925/9175/JNG_-_Pasta_e_Papel.pdf
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Tradicionalmente, as hemiceluloses podem ser isoladas dos seus materiais constituintes 

(pasta, holocelulose
3
) por extracção alcalina e recuperadas por neutralização ou precipitação 

com álcool (etanol, metanol, isopropanol). Para além destes, existe uma variedade de 

procedimentos de fraccionamento e purificação de modo a obter hemiceluloses com a pureza 

desejada a partir da lenhocelulose, nomeadamente, precipitação com sulfato de amónio, 

precipitação com dióxido de carbono (antisolvente supercrítico), precipitação com complexo de 

iodo e membranas (microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração e osmose inversa) (Deutschmann, 

R., et al., 2012; Peng, Feng, et al., 2012; Zsuzsa, S., 2011). 

Contudo, os procedimentos de extracção para a produção de xilanas à escala industrial 

estão ainda em desenvolvimento. É importante referir que os processos de extracção a utilizar 

devem ser adequados a certos tipos de matérias-primas e ter em conta a utilização final 

pretendida. O tipo de isolamento de xilanas, bem como os processos de purificação precisam 

fornecer altos rendimentos de modo a serem rentáveis.  

Relativamente às aplicações das xilanas, o xilitol é o derivado de xilana, de alto valor 

comercial, actualmente mais produzido. É um agente preventivo contra as cáries  e é um 

ingrediente de uso frequente nas pastilhas elásticas, pastas de dentes e produtos para 

diabéticos.  

As principais áreas de investigação no âmbito das xilanas poliméricas estão focadas na 

formação de películas e revestimentos, na produção e aplicação de espumas e géis à base de 

xilanas e na sua modificação química de modo a melhorar as propriedades das 

películas/espumas/géis (Deutschmann, R., et al., 2012; Eduardo da Silva, A., et al., 2012; 

Menezes, C. et al., 2008). 

Desde a década de 90 tem-se prestado alguma atenção aos xilooligossacarídeos (XOS – 

oligómeros formados por unidades de xilose). Estes podem ser aplicados como prébióticos, 

trazendo benefícios para a saúde, pois estimulam selectivamente o crescimento de algumas 

estirpes de bactérias que vivem no cólon humano reduzindo a taxa de crescimento de bactérias 

patogénicas (Barbosa et al., 2010; Chung et al., 2007; Crittenden et al., 2002; Manisseri and 

Gudipati, 2010; Ohbuchi et al., 2009; Pan et al., 2009; Rycroft et al.,2001). São também aplicados 

para controlar o nível de amónia no sangue e reduzir complicações associadas à diabetes 

(glicosúria e proteinúria, entre outros). Os XOS podem também ser usados como antioxidantes e 

agentes preventivos contra o stress oxidativo, anemia, arteriosclerose, aterosclerose, 

osteoporose e certos tipos de cancro. Possuem igualmente actividades anti -inflamatórias e 

antialérgicas. Por outro lado, os XOS constituem uma recente aplicação como suplemento 

alimentar para peixes, encontrando-se ainda sob investigação. 

O bioetanol de segunda geração produzido a partir da celulose e hemicelulose, 

proveniente dos resíduos agrícolas e florestais, é outra aplicação que permanece em contínua 

investigação e pode representar o combustível ‘verde’ do futuro. 

 

  

                                                
3
 Holocelulose – material celulósico depois de removida a lenhina. 
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1.2. Objectivos do estudo 

O objectivo principal desta dissertação está relacionado com a extracção e isolamento de 

xilanas da pasta Kraft branqueada de eucalipto visto que Portugal é um dos principais produtores de 

pasta de Eucalyptus globulus, tendo como objectivo a criação futura de novos materiais celulósicos. 

De modo a responder ao objectivo proposto foi desenvolvido um extenso trabalho segundo os 

seguintes tópicos: 

- Realização da extracção alcalina da pasta Kraft branqueada cedida pelo RAIZ, estudando a 

importância da velocidade de agitação e do tempo de extracção na obtenção eficaz das xilanas, 

culminando com a determinação do rendimento dos ensaios de extracção após caracterização 

química (análise de pentosanas) da pasta mãe e extractada secas. 

- Isolamento de xilanas por neutralização directa do filtrado alcalino com ácido diluído ou por 

precipitação por adição de vários teores de álcool e posterior neutralização com ácido ou lavagem 

com água.  

- Identificação do melhor método para a sua obtenção, relativamente à pureza e rendimento do 

processo. 

- Relevância da precipitação, com vários teores de etanol, das xilanas remanescentes no 

sobrenadante (líquido obtido por neutralização do filtrado alcalino). 

-Determinação da pureza das xilanas isoladas e estudo de purificação das mesmas por lavagem com 

água. 

-Caracterização das xilanas obtidas recorrendo a diversos métodos de análise, nomeadamente teor 

de cinzas, pentosanas, composição em monossacarídeos totais (método espectrofotométrico) e 

quantificação destes por cromatografia iónica (HPAEC-PAD), estudo de degradação térmica por 

termogravimetria, identificação das xilanas por FTIR, estudos de solubilidade em solventes aquosos e 

orgânicos e determinação do peso molecular médio (SEC) das xilanas obtidas a partir dos vários 

métodos de isolamento. 

-Determinação do rendimento de cada ensaio de isolamento de xilanas. 

Os estudos foram realizados em grande parte no Laboratório de Cristalização do 

Departamento de Engenharia Química do Instituto Superior Técnico. A análise termogravimétrica foi 

realizada no laboratório de minerologia, petrologia e geoquímica (LAMPGIST - CERENA) e as 

análises espectroscópicas por infravermelhos efectuaram-se no Laboratório de estudos cinéticos, 

biodiesel e de extracção por solventes do DEQ, ambos do Instituto Superior Técnico. Nos laboratórios 

do RAIZ – Instituto de Investigação da Floresta e Papel, teve lugar a determinação das pentosanas e 

a análise HPAEC-PAD para determinação da composição em monossacarídeos. A determinação dos 

pesos moleculares de algumas amostras por análise SEC decorreu nos laboratórios do Departamento 

de Química da Universidade de Aveiro.   
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1.3. Estrutura do trabalho 

O presente documento encontra-se estruturado segundo os objectivos previamente 

formulados e organizado em seis capítulos. 

No presente capítulo – Capítulo 1 é feita a introdução e o enquadramento do presente estudo. 

O Capítulo 2 é constituído por uma revisão bibliográfica sobre os temas que permitem elucidar o 

trabalho aqui desenvolvido, nomeadamente: 

- Estrutura e composição química dos constituintes da madeira, com destaque para as xilanas, 

constituintes das folhosas, e em particular do eucalipto E.globulus. 

- Sobre as várias técnicas de obtenção de xilanas referidas na literatura.  

- E ainda, por forma a realçar a importância das xilanas no panorama actual é feita a descrição das 

várias aplicações deste polissacarídeo e dos seus produtos de reacção. 

No Capítulo 3 apresenta-se a descrição do procedimento experimental realizado com vista a alcançar 

os objectivos atrás enunciados, no qual se faz referência à extracção alcalina da pasta, bem como, 

aos procedimentos adoptados na caracterização das xilanas e pastas obtidas. 

O Capítulo 4 aborda a análise e discussão dos resultados obtidos segundo os procedimentos 

descritos no capítulo anterior. 

No Capítulo 5, apresenta-se uma síntese das principais conclusões obtidas após a discussão de 

resultados. Como este trabalho foi limitado no tempo, algumas questões ficaram sem resposta e 

outras não foram, infelizmente abordadas, pelo que o trabalho finaliza com a apresentação de 

algumas sugestões para trabalho futuro. 

Por último, as fontes bibliográficas são referidas no Capítulo 6. 

Todo o trabalho elaborado é complementado por uma série de anexos onde está condensada alguma 

informação adicional e onde se esclarecem alguns pontos complementares. 
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2.1. Estrutura e composição química da madeira 

A madeira constitui a principal fonte de fibras papeleiras. As fibras de maior importância 

económica no fabrico de pastas celulósicas são provenientes de árvores denominadas por 

Gimnospérmicas ou coníferas (softwoods) e por Angiospérmicas ou folhosas (hardwoods). As 

primeiras são consideradas mais primitivas e produzem sementes sem fruto, como por exemplo o 

Cipreste e o Pinheiro. As Angiospérmicas ou folhosas são consideradas mais evoluídas e produzem 

sementes com frutos, dentro destas destaca-se o Eucalipto. 

Dependendo do tipo de árvore, a madeira possui características e composições diferentes 

influenciando a qualidade e as especificações das pastas obtidas.  

Do ponto de vista industrial, apenas a parte interior do tronco, o xilema, que engloba a 

medula, o cerne e o alburno, serve de matéria-prima para o fabrico de pasta. A casca não tem 

utilidade na produção de pasta para papel, podendo ser utilizada como biomassa na produção de 

energia (Figura 1) (Carvalho, M., 1999; Lisboa, S., 2008). 

 

Figura 1 – Aspectos macroscópicos da madeira no tronco de uma árvore (Cassia, Carla, 2013). 

A madeira é um material extremamente complexo e poroso (Klock, U., et al., 2005), 

constituído por células alongadas, nomeadamente, células de condução, com a função de transporte 

de líquidos e nutrientes, de suporte e de armazenagem das reservas de alimentos, que providenciam 

a força mecânica à árvore (Lisboa, S., 2008). 

Os principais componentes macromoleculares constituintes da parede celular são a celulose, 

as hemiceluloses e a lenhina, sendo a celulose a matéria-prima principal para a produção de pasta 

para papel (Figura 2) (Gabrielii, I., et al., 2000; Klock, U., et al., 2005; Pereira, H., et al., 2009; 

Sjöstrom, E., 1981). Estão presentes em todas as madeiras, no entanto, as hemiceluloses e a lenhina 

diferem, em termos de proporção e composição química, nas folhosas e resinosas, enquanto a 

celulose é um componente uniforme (Klock, U., et al., 2005; Pereira, H., et al., 2009). 

 

Figura 2 – Esquema estrutural simplificado das fibras do material lenhocelulósico (Coral, D., 2009). 

Relativamente aos compostos minoritários e de baixo peso molecular, constituintes da 

madeira, destacam-se os extractivos e as cinzas. Os extractivos representam uma pequena fracção 
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da madeira em geral entre 2 a 5%. No Eucalyptus Globulus é cerca de 1,3% como é possível verificar 

pela Tabela 1. Estes englobam compostos do tipo: terpenos, gorduras, ceras (álcoois de maior peso 

molecular), ácidos e álcoois gordos, estilbenos, flavonóides, esteróis, taninos e muitos outros (Lisboa, 

S., 2008; Pereira, H., et al., 2009). As cinzas, compostos inorgânicos, representam menos de 1%, 

sendo constituídas principalmente por sais, sulfatos, oxalatos, carbonatos, fosfatos e silicatos de 

cálcio, potássio e magnésio (Figura 3) (Pereira, H., et al., 2009). 

Tabela 1 – Valores aproximados dos componentes principais que constituem as resinosas, folhosas e o Eucalyptus 

Globulus (percentagem de madeira seca) (Evtuguin, D., et al., 2007; Klock, U., et al., 2005; Loureiro, P., 2012).  

Espécies Lenhina Celulose Glucomanana Glucuronoxilana 
Outros 

polissacáridos 
Extractivos 

Resinosas 27-32 33-42 14-20 5-11 3-9 2-5 

Folhosas 21-31 38-51 1-4 14-30 2-4 1-5 

E. globulus 21,9 51,3 1,4 19,9 3,9 1,3 

Como é possível verificar pela Tabela 1, a composição de cada tipo de árvore varia, sendo 

que as folhosas apresentam maiores teores de celulose, já as resinosas apresentam maiores 

quantidades de lenhina. As hemiceluloses maioritárias em cada tipo de árvore são também 

diferentes, sendo que no caso das folhosas e em particular para a espécie em estudo, o E.globulus, 

as glucuronoxilanas são as principais. Estes são polímeros de xilose, associados com ácido 

poliglucurónio (Evtuguin, D., et al., 2007; Klock, U., et al., 2005; Palmeiras, L., et al., 2010). 

No caso das resinosas, destaca-se a presença de glucomananas juntamente com algumas 

galactoglucomananas. As primeiras são formadas por unidades de manose e glucose e as segundas 

possuem ainda ramificações de galactose (Klock, U., et al., 2005). 

Os outros polissacáridos referidos englobam principalmente as arabinoglucuronoxilanas. As 

arabinogalactanas também estão presentes mas em menores percentagens. 

A constituição da madeira e as características dos seus componentes são de extrema 

importância e têm influência no processo de fabricação da pasta, bem como, nas suas características 

finais e no rendimento final do cozimento (Klock, U., et al., 2005; Lisboa, S., 2008). 

Na Figura 3, apresenta-se um esquema geral da composição química da madeira, que 

resume o que foi descrito. 

 

Figura 3 – Esquema geral da composição química da madeira. 
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2.1.1. Celulose   

A celulose é o polímero mais abundante na natureza, sendo o constituinte principal da 

madeira, correspondendo a 40-50% da matéria seca na maioria das espécies, estando esta 

localizada maioritariamente na parede secundária das células.  

É um homopolímero linear, de grau de polimerização e massa molecular muito elevados. A 

molécula de celulose é constituída por cerca de 8000-10000 monómeros de glucose na configuração 

de β-D-glucopiranoses ligadas entre si por ligações glicosídicas (14). Os monómeros de glucose 

ligados entre si estão rodados de 180º, sobre o plano central da molécula, pelo que há uma estrutura 

de dois monómeros consecutivos que se repete no polímero, a que se chama Celobiose (Figura 4) 

(Pereira, H., et al., 2009). 

 

 

Figura 4 – Estrutura molecular da celulose e fórmula estereoquímica (Pereira, H., et al., 2009; Barnett, J., 
et al., 2003). 

A associação de várias moléculas de celulose dá origem a microfibrilas onde zonas cristalinas 

(estrutura altamente ordenada) alternam com zonas amorfas (estrutura muito desordenada). A 

presença de regiões amorfas e cristalinas conferem à celulose uma acessibilidade diferente dos 

reagentes químicos e, na generalidade, as regiões cristalinas reagem mais lentamente e são mais 

difíceis de atacar quimicamente do que as regiões amorfas.  

Para além de influenciar a reactividade química, o grau de cristalinidade afecta também as 

propriedades químicas e físicas das fibras que, por sua vez, influenciam as propriedades da pasta e 

do papel. 

Na madeira, calcula-se que cerca de 50-90% da celulose esteja na forma cristalina. A 

dimensão e orientação dos cristalitos de celulose estão relacionadas com muitas das propriedades 

das madeiras (Evtuguin, D., et al., 2007; Lisboa, S., 2008; Pereira, H., et al., 2009). 

2.1.2. Hemiceluloses 

As hemiceluloses representam cerca de 30% da massa seca da madeira (Magaton, A., et al., 

2008) e podem ser, assim como a celulose, homopolímeros, contendo apenas um tipo de 

monossacarídeo na cadeia principal, ou heteropolímeros, contendo mais do que um tipo de 

monossacarídeo na cadeia principal. Estas apresentam cadeias bastante mais curtas e com diversos 

grupos substituintes com ramificações.  

O grau de polimerização das hemiceluloses é baixo comparativamente ao da celulose, com 

valores de 50 a 200 (Deutschmann, R., et al., 2012). 

Dependendo da planta e do tipo de célula, as hemiceluloses podem variar bastante tanto na 

sua composição como na sua estrutura (Carvalho, M., 1999; Klock, U., et al., 2005). 

Celobiose 
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A natureza química das hemiceluloses ainda não se encontra devidamente esclarecida (Silva, 

S., et al., 1998), no entanto sabe-se que estão ligadas a componentes da parede celular como a 

celulose, proteínas, lenhina e compostos fenólicos por ligações covalentes e de hidrogénio e por 

interacções iónicas e hidrofóbicas (Peng, Feng, et al., 2012). 

Por não possuírem regiões cristalinas, as hemiceluloses são atingidas mais facilmente por 

produtos químicos. Entretanto, devido à perda de alguns substituintes da cadeia, as hemiceluloses 

podem sofrer cristalização induzida pela formação de pontes de hidrogénio, dificultando desta forma, 

a actuação do produto químico com o qual esteja em contacto. 

As hemiceluloses são insolúveis em água, solúveis em soluções alcalinas e são facilmente 

hidrolisadas em meio ácido, resultando nos seus componentes monoméricos principais: pentoses (D- 

xilose e L-arabinose), ácidos urónicos (ácido D-glucurónico, ácido D-galacturónico e o ácido 4-O-

metil-D-glucurónico) e hexoses (principalmente D-galactose, D-glucose e D-manose) (Figura 5).  

Os polímeros destes açúcares denominam-se pentosanas e hexosanas, respectivamente 

(Whistler, R.L., et al., 1953).  

 
Figura 5 – Representação estrutural dos principais açúcares (monossacarídeos) constituintes das 

hemiceluloses da madeira (Barnett, J., et al., 2003). 

Dependendo da unidade da cadeia principal, as hemiceluloses podem ser divididas em quatro 

grandes grupos: as xilanas, as mananas, as glucanas e as galactanas (Ebringerová, 2006; Evtuguin, 

D., et al., 2007; Whistler, R.L., et al., 1970). 

2.1.2.1. Xilanas 

As xilanas são o tipo de hemicelulose (pentosana) mais abundante na natureza, sendo a 

cadeia principal composta por unidades de D-xilopiranoses (Evtuguin, D., et al., 2007; Sarbu, A., et 

al., 2003; Shatalov, A., et al., 1999; Silva, S., et al., 1998).  

Neste grupo destaca-se as glucuronoxilanas formadas por xilose e ácido glucurónico 

tipicamente na ordem de 10:1 e grau de polimerização de 150 a 200 dependendo da espécie e do 

modo de isolamento (Klock, U., et al., 2005; Pereira, H., et al., 2009; Pinto, P.C., et al., 2005).    
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Estas representam cerca de 90% das hemiceluloses presentes nas folhosas, sendo que 

constituem entre 14 a 30% da madeira seca destas, dependendo da espécie (Klock, U., et al., 2005; 

Loureiro, P., 2012; Peng, Feng, et al., 2012; Pereira, H., et al., 2009).  

Dentro deste tipo de hemicelulose, especial atenção tem sido direccionada à estrutura das 4-

O-metil-glucuronoxilana (Figura 6) (Magaton, A., et al., 2008; Peng, Feng, et al., 2012). 

 

Figura 6 – Estrutura molecular parcial da 4-O-metil-glucuronoxilana (Pettersen, R., et al., 1984). 

Embora haja variações qualitativas e quantitativas entre as diferentes espécies (Figura 7), e 

mesmo entre as espécies de um tipo de árvore, no que se refere à composição de hemiceluloses, as 

glucuronoxilanas mais especificamente as O-acetil-4-O-metil-glucurono-β-D-xilanas possuem ainda 

alguns detalhes relativos à sua estrutura que são ainda incertos (Evtuguin, D., et al., 2007; Peng, 

Feng, et al., 2012).  

 

Figura 7 – Estruturas químicas das xilanas em: A) cereais, B) resinosas, C) folhosas. X – xilose, A-arabinose, G – 
galactose, GA – ácido glucurónico, MGA – ácido 4-O-metilglucurónico, FeA – ácido ferúlico (Deutschmann, R., et al., 

2012).  

De referir que foi também identificada uma glucuronoxilana com a estrutura convencional, 

onde foram detectadas quantidades consideráveis de galactose, glucose, arabinose e ramnose, 

criando uma hemicelulose de estrutura complexa (Figura 8) (Evtuguin, D., et al., 2003; Peng, Feng, et 

al., 2012; Pereira, H., et al., 2009).  

 

Figura 8 – Modelo estrutural da hemicelulose principal do Eucalyptus globulus (Evtuguin, D., et al., 2003).   

A xilana do E.globulus apresenta um grau de polimerização médio de 160 com um peso 

molecular médio de 25600-36300 Da (Evtuguin, D., et al., 2003; Evtuguin, D., et al., 2007; Shatalov, 

A., et al., 1999).  
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No caso da madeira de E.globulus, o teor de pentosanas aproxima-se muito do teor de 

hemiceluloses, pois o eucalipto é composto principalmente por pentoses (Palmeiras. L., et al., 2010). 

A determinação de xilanas é frequentemente realizada por estimativa da produção de furfural. 

Na ausência de carbohidratos interferentes, a determinação de furfural pode levar a valores de xilana 

precisos (Whistler, R., et al., 1953).  

É possível encontrar também nas diferentes espécies as arabinoglucuronoxilanas. As 

arabino-4-O-metilglucuronoxilanas são as segundas hemiceluloses existentes nas resinosas, 

correspondendo entre 5 a 10% da madeira seca (Klock, U., et al., 2005; Peng, Feng, et al., 2012). 

Ao contrário das glucuronoxilanas, as arabinoglucuronoxilanas não contêm grupos acetilo 

mas contém uma quantidade superior de grupos MeGlcA. Esta xilana tem também um grau de 

polimerização inferior à xilana anterior, cerca de 130. 

Devido à sua estrutura as cadeias de arabinose são facilmente hidrolisadas por ácidos. Tanto 

os substituintes da arabinose como dos ácidos urónicos estabilizam a cadeia da xilana contra a 

degradação alcalina (Peng, Feng, et al., 2012). No entanto, dentro dos polissacáridos existentes na 

madeira, as arabinoglucuronoxilanas são as mais difíceis de serem isoladas puras (Klock, U., et al., 

2005).  

Dentro do grupo das xilanas podem ainda encontrar-se as arabinoxilanas existentes nos 

tecidos lenhificados de ervas e cereais. Nestas destacam-se as glucuronoarabinoxilanas, que são as 

hemiceluloses maioritárias, com um teor entre 15-30% (Peng, Feng, et al., 2012). 

2.1.2.2. Mananas 

Na literatura são referidas várias hemiceluloses pertencentes a este grupo, nomeadamente, 

as galactomananas, constituídas por manose e galactose, presentes essencialmente nas paredes 

celulares dos tecidos de armazenagem. Este tipo de hemiceluloses é caracterizado por ter uma 

cadeia principal de manose, isto é, D-manopiranose. (Figura 9).  

 

Figura 9 – Estrutura primária da D-galacto-D-manana (Ebringerová, A., 2006).  

Outros tipos de hemiceluloses presentes nas folhosas e pertencentes a este grupo, são as 

glucomananas e as D-galacto-glucomananas, que contém na cadeia principal unidades de manose e 

glucose.  

As glucomananas das folhosas (1-4%) são pouco ramificadas e têm graus de polimerização 

da ordem de 60-70 (Figura 10) (Pereira, H., et al., 2009). Estas revelam ser um material promissor 

para uso em plásticos degradáveis, devido às suas propriedades de biodegradabilidade e 

biocompatibilidade (Peng, Feng, et al., 2012).  
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Figura 10 – Estrutura da D-gluco-D-manana (A) e D-galacto-D-gluco-D-manana (B) (Ebringerová, A., 2006).  

As galactoglucomananas são as hemiceluloses maioritárias da parede celular secundária das 

resinosas (14-20% da madeira seca), embora também se encontrem glucomananas, diferindo entre 

estas espécies (resinosas/folhosas) na razão entre a manose e a glucose (Evtuguin, D., et al., 2007; 

Klock, U., et al., 2005).    

Devido à similaridade entre as glucomananas e a celulose, estas encontram-se fortemente 

associadas e como tal, são difíceis de extrair (consegue-se apenas com soluções alcalinas). Por 

outro lado, as galactoglucomananas são bastante mais acessíveis e hidrolisáveis (Lisboa, S., 2008). 

2.1.2.3. Glucanas 

As xiloglucanas, polissacarídeos constituídos por glucose, estão presentes nas folhosas em 

maior quantidade comparativamente com as resinosas, existindo também em pequenas quantidades 

(2-5%) nas ervas e cereais (Figura 11) (Peng, Feng, et al., 2012). 

 
 

Figura 11 – Estrutura de uma β-D-glucana (Ebringerová, A., 2006). 

 
Neste grupo encontra-se uma glucana bastante especial, o amido. O amido existe em 

pequenas quantidades tanto nas folhosas como nas resinosas. 

2.1.2.4. Galactanas 

Existe ainda outro grupo de polissacarídeos, as galactanas, também denominadas por 

pectinas, sendo as arabinogalactanas as mais conhecidas. Este tipo de hemicelulose existe nas 

resinosas com um teor compreendido entre 5-35%. 

Nas folhosas, as mais comuns são as ramnoarabinogalactanas, constituídas por muitas 

ramificações de ramnose, arabinose e galactose.  

As arabinogalactanas possuem boa solubilidade em água quente e fria, elevada actividade 

biológica, melhorando a imunidade protegendo o fígado, sendo gastroprotectoras, prébióticas, entre 

outras características que lhes permitem serem usadas em alimentos, bebidas e em aplicações 

médicas (Peng, Feng, et al., 2012).  

Na Figura 12, é feita uma síntese dos vários grupos de hemiceluloses referidas neste 

capítulo.  
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Figura 12 – Esquema geral relativo aos principais grupos de hemiceluloses e seus diversos 
polissacarídeos. 

Em jeito de conclusão pode dizer-se que as folhosas e resinosas são constituídas por 

diferentes tipos de hemiceluloses e em quantidades variadas, de acordo com a espécie de madeira. 

As hemiceluloses são sem dúvida um componente bastante importante na constituição da madeira, 

pois estes polissacarídeos são os principais responsáveis pela elevada resistência mecânica das 

madeiras assim como pela maior parte das propriedades de interesse industrial (Evtuguin, D., et al., 

2007; Pereira, H., et al., 2009).  

A xilana, sendo a hemicelulose maioritária das folhosas, é também a mais importante do 

E.globulus. Além da sua estrutura peculiar e do seu grau de polimerização, existe em quantidades 

consideráveis na madeira (Tabela 1). Depois de extraída e isolada possui características que 

permitem a sua utilização na produção de materiais de alto valor acrescentado. 

2.1.3. Lenhina 

A lenhina é a seguir à celulose o componente polimérico mais abundante e importante no 

mundo das plantas. A sua composição pode variar entre 20-40% do peso da madeira, dependendo 

de espécie para espécie.  

A lenhina não ocorre sozinha na natureza e é impossível de ser removida quantitativamente 

da estrutura da madeira sem considerável degradação (Pascoal Neto, C., et al., 2005). 

É um polímero aromático amorfo, altamente ramificado, complexo e com uma estrutura muito 

rígida, sendo formada pela polimerização desidrogenativa, catalisada por enzimas, dos percursores 

do ácido cinamílico. 

A lenhina é constituída por unidades de fenilpropano, que mantêm orientadas as microfibrilas 

dos polissacáridos, oferecendo resistência mecânica aos tecidos das plantas. Os monómeros 

fenilpropanólicos encontram-se ligados entre si por dois tipos de ligações: ligações éter C-O-C e 

ligações carbono-carbono (C-C), sendo estas últimas menos abundantes. A lenhina pode ser definida 

como um material polifenólico resultante da polimerização dos seus percursores primários: os álcoois 

cumarílico (H), coniferílico (G) e sínapilico (S) (Figura 13) (Evtuguin, D., et al., 2007; Pascoal Neto, C., 

et al., 2005; Pereira, H., et al., 2009).  
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Figura 13 – Unidades estruturais (monómeros) constituintes da lenhina. Os carbonos do anel fenólico 
são designados pelos números de 1 a 6 e os carbonos da cadeia propanólica pelas letras gregas α, β e γ 

(Pereira, H., et al., 2009).  

É importante referir que a lenhina, além do seu elevado peso molecular, apresenta na sua 

estrutura, compostos que funcionam como inibidores da degradação. As ligações éter, referidas 

acima, são biologicamente estáveis (β-O-4 e α-O-4), tendo como principal função aumentar a 

resistência da estrutura a ataques microbianos e químicos. 

A lenhina das folhosas é composta por unidades derivadas principalmente dos álcoois 

coniferílico e sinapílico (40-80% de unidades de S, 20-60% de unidades de G e 4-10% de unidades 

H) (Lisboa, S., 2008). 

A lenhina do Eucalyptus globulus apresenta algumas diferenças, a nível estrutural, que a 

distingue de outras folhosas. As ligações envolvidas nas lenhinas são principalmente do tipo β-O-4 

(as folhosas possuem entre 50-60% destas ligações e o E.globulus, 58%), sendo a lenhina do 

E.globulus do tipo S (proporção S:G:H é aproximadamente 84:15:1) (Evtuguin, D., et al., 2001).  

As lenhinas das resinosas, por sua vez, são conhecidas como sendo do tipo G, visto que 

derivam principalmente do álcool coniferílico (95-98% de unidades de G e 2-5% de unidades H). 

A lenhina está, por vezes, ligada aos polissacáridos e por isso, a dificuldade que existe em 

retirar a lenhina residual das pastas deve-se à estabilidade destas ligações (complexos lenhina-

polissacáridos) principalmente através da arabinose, xilose e galactose (Figura 14) (Evtuguin, D., et 

al., 2005; Fengel, D., et al., 1983; Lay, Y-Z, 1991). 

 

Figura 14 – Estrutura parcial da lenhina (Pettersen, R., et al., 1984).  
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2.2. O Eucalyptus Globulus 

O E.globulus Labill é uma das espécies dominantes em Portugal e é proveniente da Austrália, 

sendo que no final do século XIX foi introduzida na Península Ibérica onde foi adoptada como a maior 

fonte de madeira para a produção de pasta para papel (Lisboa, S., 2008; Temudo de Castro,M., 

2011). 

No mundo, assim como em toda a Península Ibérica, nomeadamente em Portugal, o 

Eucalyptus globulus é a espécie mais usada na produção de pasta Kraft branqueada, representando 

a pasta de eucalipto aproximadamente 89% do total da produção nacional (Silva, F., 2011).   

É uma matéria-prima bastante favorável pois apresenta um crescimento rápido e possui um 

elevado teor de celulose (tipicamente acima de 50%) e um baixo teor em lenhina e extractivos na sua 

composição (Tabela 1) (Evtuguin, D., et al., 2007), resultando em rendimentos elevados em pasta 

(superiores a 50% - Tabela 2) (Carvalho, M., 1999; Hans-Jürgen, 1991) e baixos consumos de 

reagentes químicos. É de referir que as suas fibras possuem uma excepcional aptidão para o fabrico 

de diversos tipos de papel (nomeadamente para usos gráficos, domésticos e sanitários) (Carvalho, 

M., 1999; Lisboa, S., 2008; Pinto, P.C., et al., 2005). 

 Tabela 2 – Composição química da madeira e pasta e rendimento em pasta Kraft de E.globulus 

(Pascoal Neto, C., et al., 2005; Pinto, P.C., et al., 2005).  

 
Extractivos 

(etanol/tolueno) 
Lenhina 
(Klason) 

Glc Xyl Rha Ara Man Gal 
Rendimento 

em pasta 

Madeira, % 1,72 22,1 53,4 14,2 0,3 0,4 1,1 1,5 - 

Pasta, % - 1,3 45,0 10,6 0,1 0,1 0,1 0,4 58,7 

2.3. Processos de produção de pasta para papel 

A qualidade da celulose ou papel está directamente relacionada com a composição química 

da madeira. Dentro dos seus constituintes, as hemiceluloses têm despertado grande interesse a nível 

mundial, nos últimos anos, devido à sua influência nas propriedades da pasta produzida a partir de 

fibras da madeira (Magaton, A., et al., 2008).  

Nas indústrias de pasta para papel utilizam-se diversos processos mecânicos e químicos 

complexos com o objectivo de separar a lenhina das fibras celulósicas, isolando assim a celulose que 

é o componente de interesse (Matias, D., 2012).   

Relativamente aos processos químicos, estes podem ser alcalinos – processo à soda e o 

processo Kraft (também designado por processo ao sulfato) ou podem ser ácidos – processo ao 

sulfito. 

O processo à soda tem como agente activo do cozimento o hidróxido de sódio e o processo 

Kraft tem como agentes activos o hidróxido de sódio e o sulfureto de sódio (Lisboa, S., 2008). 

O primeiro não é economicamente vantajoso quando aplicado a resinosas, devido aos 

prolongados tempos de cozimento que requerem, tendo sido substituído progressivamente pelo 

segundo, o processo ao sulfato. Este proporciona rendimentos mais elevados e pastas de qualidade 

superior, sendo flexível quanto ao tipo de madeira usada, embora as folhosas sejam mais facilmente 

deslenhificadas do que as resinosas devido à sua composição química e estrutura (Carvalho, M., 

1999). 
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O processo ao sulfito utiliza o ácido sulfuroso e o ião bissulfito como agente activo no 

cozimento. As pastas ao sulfito são, mais claras, originando pastas mais fáceis de branquear, mas, 

por outro lado, apresentam resistências mecânicas cerca de 50% inferiores às das pastas ao sulfato. 

Este processo ácido não pode ser aplicado a madeiras com elevados teores de compostos resinosos, 

nem permite a presença de casca. Por outro lado a remoção posterior do dióxido de enxofre é difícil e 

dispendiosa. Este método é no entanto bastante flexível pois permite a produção de pastas de 

diferentes tipos e qualidades para uma vasta gama de aplicações. A fraca resistência mecânica da 

pasta e o reduzido número de espécies lenhosas capazes de serem utilizadas, são os factores mais 

importantes que têm originado a limitação na utilização deste processo face ao processo ao sulfato 

(Carvalho, M., 1999).  

O processo Kraft é o processo químico industrial actualmente mais utilizado em todo o mundo 

(Evtuguin, D., et al., 2007; Pinto, P.C., 2005), pois 90% das pastas químicas produzidas 

mundialmente são pastas Kraft (Carvalho, M., 1999) e é também o processo químico mais usado em 

Portugal para produzir a pasta branqueada para papel. 

2.3.1. Processo Kraft 

O processo ao sulfato é denominado processo Kraft devido à maior resistência físico-

mecânica das pastas assim produzidas (Kraft significa resistente em alemão). 

A madeira sob a forma de estilha é tratada a elevadas temperaturas (150 – 170 °C) com uma 

solução fortemente alcalina composta maioritariamente por hidróxido de sódio e sulfureto de sódio.  

Nestas condições, é possível remover a lenhina das fibras, que é extensamente degradada e 

dissolvida (90-95%) (Evtuguin, D., et al., 2007; Pinto, P. C., et al., 2005). Com a degradação da 

lenhina, obtém-se uma massa de cor escura (composta essencialmente por celulose e hemicelulose) 

– a pasta -, e um resíduo líquido denominado de lixívia ou licor negro. A pasta é separada e lavada, 

designando-se por pasta “crua”, que segue directamente para a linha de expedição respectiva ou vai 

ainda primeiro para a linha do branqueamento. A lixívia negra resultante, recolhida em tanques e 

submetida a posterior recuperação, é o líquido que contém os produtos de degradação da lenhina e 

também algumas hemiceluloses, nomeadamente xilanas. No caso particular da madeira das folhosas, 

onde o rendimento do processo ronda os 50% (Pereira, H., et al., 2009), se fosse possível remover 

apenas a lenhina e preservar os polissacáridos da degradação durante a etapa do cozimento, os 

rendimentos do processo passariam a ser da ordem dos 70-80% (Evtuguin, D., et al., 2007; Lisboa, 

S., et a., 2005; Lisboa, S., et a., 2008). 

2.3.1.1. Vantagens do processo 

É um processo onde se obtém pasta de alta qualidade, sendo bastante competitivo e flexível 

pois é aplicável a uma grande variedade de madeiras sendo as condições de cozimento menos 

drásticas do que em outros processos (Carvalho, M., 1999). Usa tempos de cozimento menores, 

preservando as características das fibras de madeira e permite recuperar os reagentes químicos 

utilizados (Lisboa, S., et a., 2008).  

Tem ciclos de cozimento mais rápidos do que o processo sulfito. O branqueamento pode ser 

efectuado a elevados níveis de brancura, bem como os licores da reacção podem ser recuperados, 

tornando o processo economicamente viável.  
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No mercado as pastas Kraft destacam-se das restantes pastas químicas, pois originam folhas 

de papel maioritariamente constituídas por fibras de celulose pouco degradadas, mais resistentes a 

efeitos de tracção, rebentamento e rasgamento. São por isso designadas de pastas de alta 

resistência. Aliado às características acima mencionadas e por se conseguir obter excelentes graus 

de brancura e refinação, o processo Kraft é utilizado no fabrico de papéis de impressão e escrita, pois 

confere ao produto final, níveis excepcionais de opacidade, maciez e absorção, qualidades estas que 

são imprescindíveis para a função que desempenham (Temudo de Castro, M., 2011).  

2.3.1.2. Desvantagens do processo 

O processo Kraft apresenta alguns aspectos negativos no que respeita à emanação de 

compostos sulfurosos de odor desagradável (mercaptans e gás sulfídrico), altos custos de 

investimento e pastas cruas de menor brancura que as pastas originárias dos processos ácidos. 

Desta forma, ao longo do tempo tem havido melhoramentos dos processos de cozimento e 

recuperação de químicos e da implementação de novas técnicas de branqueamento (Carvalho, M., 

1999).  

2.4. Técnicas de obtenção de xilanas  

O interesse na obtenção de hemiceluloses, nomeadamente, xilanas, a partir da biomassa 

sofreu um incremento acentuado nos últimos anos (Magaton, A., et al., 2008), comprovado pela 

quantidade e variabilidade de estudos, referidos na literatura, e relacionados com o desenvolvimento 

de métodos eficientes de isolamento e purificação que levam à sua obtenção, em condições de 

elevada pureza e rendimento. As hemiceluloses são polímeros heterogéneos consistindo, como já foi 

referido, em açúcares (pentoses e hexoses) associados a açúcares ácidos (ácidos urónicos) 

(Montanti, 2010). A composição das hemiceluloses é fortemente dependente da fonte de biomassa. 

Os métodos actualmente utilizados para o isolamento das hemiceluloses dos materiais 

lenhocelulósicos (madeira/plantas e holocelulose) são o tratamento alcalino, tratamento com 

solventes orgânicos, tratamentos mecânico-químicos (ultra-sons, extrusoras), tratamentos 

hidrotérmicos (explosão de vapor, radiação microondas).  

O primeiro método, o mais utilizado, tem demonstrado ser muito eficaz, com elevados 

rendimentos na remoção das hemiceluloses (Gabrielii, I., et al., 2000; Jackson, 1977; Lawther et al., 

1996; N’Diaye et al., 1996; Sun et al., 2005), recorrendo a soluções aquosas de hidróxido de sódio ou 

de potássio, resultando numa maior pureza neste último caso (Lawther et al., 1996). O peróxido 

alcalino é também um agente eficaz na deslenhificação e solubilização das hemiceluloses (Pan, et al., 

1998, Sun and Sun, 2002). A desacetilação das hemiceluloses é apontada como a principal 

desvantagem do método.  

A extracção com solventes orgânicos, nomeadamente o DMSO, solvente mais comum na 

extracção da holocelulose (Hägglund et al, 1956), tem sido amplamente utilizado. Apesar de ser 

indicado como um método vantajoso, na medida em que permite a fácil recuperação do solvente por 

destilação e baixo consumo de energia, o seu elevado custo e os riscos de manuseamento são as 

limitações apontadas à sua utilização (Kenealy et al., 2007).  
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Outros solventes são também referidos na literatura como eficientes na extracção da 

hemiceluloses, nomeadamente o clorito de sódio. No entanto, nos últimos anos este solvente (devido 

à sua perigosidade e custo) tem sido substituído pelo tratamento organosolv aquoso que origina 

fracções de polissacarídeos ricas em xilanas (Shatalov and Pereira, 2002; Sun et al, 2000). A 

combinação de metanol e etanol com água tem sido usado para dissolver hemiceluloses e lenhina, 

bem como a mistura de ácido fórmico, ácido acético e água na proporção (30:60:10 v/v) 

(Deutschmann, R., et al., 2012).  

Os tratamentos mecânico-químicos têm sido usados para melhorar a extracção dos 

polissacarídeos. Nuns casos associam o tratamento químico ao efeito de ultra-sons (Ebringerova and 

Hromadkova, 2010), noutros de forma a facilitar a impregnação da solução alcalina no material a 

extractar utilizam extrusoras (Harper 1989).  

Também os tratamentos hidrotérmicos têm sido amplamente aplicados na madeira e resíduos 

agrícolas, consistindo em tratar estes materiais com vapor saturado com redução súbita da pressão 

de modo a despolimerizar a lenhina (explosão de vapor) e em aplicar radiação microondas 

directamente no material a extrair diminuindo o tempo de extracção. Estes processos têm como 

inconveniente provocarem a degradação de hemiceluloses (Buranov and Mazza, 2010;Roos et al., 

2009).  

Devido aos menores teores em lenhina, as hemiceluloses são mais facilmente extraídas das 

plantas do que da madeira (Ebringerova and Hromadkova, 1999). 

Todos os métodos, referidos, utilizados na separação das hemiceluloses dos materiais 

lenhocelulósicos conduzem à obtenção de uma mistura de polissacarídeos contaminada com o 

agente da separação (normalmente um solvente), sendo necessário realizar a purificação das 

mesmas de modo a obter fracções hemicelulósicas homogéneas.  

A técnica de purificação mais utilizada é a que corresponde à precipitação com adição de 

ácidos e/ou adição de alcoóis (etanol, metanol) e acetona (Bian, J. et al., 2010; Izydorczyk and 

Biliaderis, 1995; O’Dwyer, 1926; Peng, F., et al., 2009, 2010; Reid and Wilkie, 1969; Ruzene et 

al.,2008; Sun and Hughes, 1999; Sun and Sun, 2002; Sun et al, 1996; Vietor et al., 1992; Xiao et al 

2001). 

 Existem outros métodos igualmente referidos na literatura, nomeadamente: precipitação com 

sulfato de amónia (Izydorczyk and Biliaderis, 1992; Izydorczyk et al 1998; Rao and Muralikrishna, 

2006); precipitação com complexo de iodo (Gaillard, 1961; Gaillard and Bailey, 1996); precipitação 

com antisolventes supercríticos (de Diego et al., 2005, 2006; Haimer et al, 2008, 2010; McHugh and 

Krukonis, 1994); cromatografia (SEC e cromatografia iónica) (Gruppen, et al., 1992; Lineback et al., 

1997; Peng, F., et al., 2009, 2010; membranas (microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração e osmose 

inversa) (Gabrielii, I., et al., 2000; Krawczyk et al., 2008; Vegas et al., 2008; Willfor et al., 2003; 

Zeitoun et al., 2010). É ainda referido na literatura a aplicação de hidróxido de bário na separação de 

glucomananas e a utilização de enzimas específicas para a purificação de hemiceluloses (Sjöstrom, 

1981, 1993). 

Apesar de todo o vasto trabalho que tem sido desenvolvido sobre o assunto em análise nesta 

dissertação, não foi ainda encontrado um método ou estabelecida uma técnica de 
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isolamento/purificação de hemiceluloses sem que ocorra degradação durante o processo (Peng, 

Feng, et al., 2012). 

Seguidamente será feita uma descrição mais detalhada acerca dos diferentes estudos de 

isolamento e purificação das hemiceluloses, não só ao nível da madeira/plantas onde são referidas 

várias espécies, mas também o seu isolamento a partir da pasta Kraft (Lisboa, S., et al., 2005; 

Palmeiras, L., et al., 2010; Pinto, P. C., et al., 2005) e do licor negro (Lisboa, S., et al., 2005, 2008). 

2.4.1. Isolamento das hemiceluloses a partir das várias espécies de materiais 

lenhocelulósicos 

Devido às ligações covalentes que as hemiceluloses formam com os restantes componentes 

nos materiais lenhocelulósicos (Ebringerová, A., et al, 2000), o seu isolamento (como já foi referido) 

tem que ser realizado com recurso a tratamentos que promovam a quebra dessas ligações.  

A informação recolhida da literatura, referente aos processos de obtenção de hemiceluloses a 

partir da madeira/plantas ou do tecido deslenhificado (holocelulose), é sintetizada na Tabela 3. Para 

uma melhor compreensão, decidiu-se organizar essa informação segundo os seguintes itens: por 

espécie (material lenhocelulósico), processo de deslenhificação (remoção da lenhina), extracção da 

holocelulose (obtenção do filtrado com as hemiceluloses dissolvidas), isolamento e purificação de 

hemiceluloses, tipo de hemicelulose obtida, peso molecular e rendimento. 

Como é possível constatar (Tabela 3) os tratamentos de deslenhificação são realizados, na 

sua maioria, com clorito de sódio (NaClO2) ou com uma mistura de etanol:tolueno. 

A extracção das holoceluloses a partir do material deslenhificado é efectuada na maior parte 

dos casos com NaOH ou KOH em teores que variam entre os 4-10%, exceptuando-se dois casos que 

referem a utilização de teores de 20% KOH (Pinus yunnanensis e Caragana korshinskii). O DMSO é 

um solvente orgânico que, em vários trabalhos disponíveis na literatura é também apontado como um 

bom agente da extracção em causa (Evtuguin, D., et al., 2003; Magaton, A., et al. 2008; Marques, G., 

et al., 2005; Saake, B., et al. 2001). 

No isolamento e purificação de hemiceluloses, o filtrado é tratado quase sempre com ácido 

acético, embora outros estudos refiram também o uso de ácido fórmico (Magaton, A., et al. 2008), 

ácido clorídrico (Peng, F., et al., 2009, 2010) e ácido sulfúrico (Palmeiras, L., et al., 2010). Existem 

também vários trabalhos descritos na literatura que recorrem à adição gradual ao filtrado de soluções 

de etanol, progressivamente mais concentradas, intercalada com a reconcentração do filtrado, 

conduzida a baixas pressões e à temperatura de cerca de 40ºC. Esta metodologia permite obter 

fracções de xilanas que diferem em termos de estrutura e peso molecular. As hemiceluloses mais 

ramificadas são obtidas com teores de etanol mais baixos, enquanto com as concentrações 

crescentes de etanol são isoladas as hemiceluloses com pesos moleculares mais baixos que 

permanecem em solução (Bian, J. et al., 2010; Luo, Q., et al., 2012; Peng, F. et al., 2009; Peng, F. et 

al., 2010; Peng, F. et al., 2012; Xue, B.-L., et al., 2012; Zou, P., et al., 2013). No entanto estes 

tratamentos originam rendimentos muito baixos em cada fracção precipitada com etanol: por exemplo 

Peng, F., et al., 2009 refere rendimentos entre 1 e 5% correspondendo a um rendimento total de 

cerca de 21,5%. O tratamento final das xilanas obtidas passa por várias lavagens com metanol ou 

etanol e secagem sob vácuo.   
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Tabela 3 – Tabela resumo relativa ao estudo dos métodos de extracção e isolamento de xilanas provenientes de diversas fontes. 

Espécie/fonte 
de xilanas 

Deslenhificação 
Extracção da 
holocelulose 

Isolamento e 
purificação de 
hemiceluloses 

Hemiceluloses 
obtidas 

Mw (kDa) Rendimento (%) Ref. 

Aspen 
(Populus 
tremula) 

Extracção alcalina 
combinada com 

ultrafiltração (Glasser, 
Jain & Sjöstedt, 1995) 

+ 
Fibras - 0,05M HCl, 

70ºC, 2h; 
Resíduo - 1% NaOH 

em 70% etanol, 
 75-80ºC, 2h 

NaOH 4% 2 
passos; 

Tratamento com 
peróxido de 

hidrogénio até pH 7 

Ultrafiltração e 
recuperação por spray 

drying 

4-O-
metilglucuronoxilana 

Moderadamente 
solúvel em água fria 

Solúvel em água 
quente 

 

73,1 - 
Gabrielli, I., et 

al. (2000) 

Faia (Fagus 
sylvatica) 

4,5% NaClO2 25ºC, 
120h 

(Dietrichs and 
Zschirnt, 1972) 

DMSO 
(Hägglund et al., 

1956) 

 
 
 
 

 

Tenkanen et al., 1991 

Acetil-4-O-
metilglucuronoxilana 

25,4 - 

Saake, B., et al. 
(2001) 

4,5% KOH 
(Ebringerova et al, 

1969) 

4-O-
metilglucuronoxilana 

14,7 - 

Palha de Trigo 
(Wheat Straw) 

- 

Purificação de 
extracto aquoso 

após vaporização 
(Tenkanen et al, 

1991) 

Arabino-4-O-
metilglucuronoxilana 

12,9 - 

Aveia (Oat 
Spelts) 

4,5% NaClO2, 25ºC, 
120h (Dietrichs and 

Zschirnt, 1972) 

4,5% NaOH 
(Ebringerova et al, 

1969) 

Arabino-4-O-
metilglucuronoxilana 

22,5 - 

Eucalipto 
(Eucalyptus 
urograndis) 

Etanol:tolueno 1:2 
(v/v) (pré-extracção) 
+ ácido peracético + 

lavagem com água 2x 

DMSO sob 
atmosfera de N2 

(12 horas) 

Etanol + acidificação 
com ácido fórmico até 
pH 3,5 (centrifugação, 
lavagem com metanol, 
secagem sob vácuo) 

O-acetil-4-O-
metilglucuronoxilana 

34,9 - 
Magaton, A., et 

al. (2008) 

Eucalipto 
(Eucalyptus 

globulus) 

Etanol:tolueno 1:2 
(v/v) (pré-extracção) 

+ 
Método clorito 

(Browning, 1967) 

2 M KOH 
Ácido acético até pH 
5,5 + Etanol (1 vol.) 

4-O-
metilglucuronoxilana 

 
25,6 - 

Shatalov, A., et 
al., (1999) 

- 

- 
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Espécie/fonte 
de xilanas 

Deslenhificação 
Extracção da 
holocelulose 

Isolamento e 
purificação de 
hemiceluloses 

Hemiceluloses 
obtidas 

Mw (kDa) Rendimento Ref. 

Sisal (Agave 
sisalana) 

Acetona + água 
quente 100ºC, 3h 

Fibras e suas pastas - 
10% ácido peracetico 
pH 3,5, 85ºC, 20 min; 
Lavagem acetona e 

água quente 

Pasta: DMSO, 
50ºC, 24h, 2x 

 
Etanol:Metanol:água 

(7:2:1); 
(3 dias, 4ºC); 

Acidificada com ácido 
acético; 

Lavagem com metanol 
(4x) seca sob vácuo 

25ºC 

O-acetil-4-O-
metilglucuronoxilana 

Sisal - 18 
pasta 

(unbleached)-
10 

pasta 
(branqueada)- 

12 – 14 

Extracção 
(holocelulose) = 

69,7% 
 

Extracção (pasta) = 
94,7% 

Heteroxilanas=60% 

Marques, G., et 
al. (2010) 

Eucalipto 
(Eucalyptus 

globulus 
Labill) 

Etanol:tolueno 1:2 
(v/v), 6h (pré-

extracção) 
+ 

10% Ácido 
peracético até pH 
3,5 (ajustado com 

NaOH aq.), 85ºC, 30-
35 min 

(Lavagem água 
quente + 1:1 

Metanol:Etanol) + 
DMSO, 50ºC, 12 h 
(Holocel:DMSO – 

1:60) 

Extracto (filtrado) pp c/ 
4:5:1 

Etanol:Metanol:água 
(excesso 10 vezes) e 
acidificado com ácido 
acético. (12h, 4ºC). 
Lavagem c/ metanol 

(5x). 
Seco sob vácuo 25ºC. 

O-acetil-4-O-
metilglucuronoxilana 

36 

Holocelulose =72-
73% 

Heteroxilanas 
=46% 

Evtuguin, D., et 
al., (2003) 

Salix 
psammophila 

Etanol:tolueno 1:2 
(v/v), 6h (pré-

extracção) 
+ 

Sólidos:H2O (1:25) 
g/mL, 80ºC, 2h 

(Hw) 
+ 

NaClO2 (pH 3,8-4,0) 
ajustado com 

ác.acético, 75ºC, 2h 

10% KOH 
25ºC,16 h 

Filtrado: Ácido acético 
até pH 5,5 (HA) 
Sobrenadante: 
concentrado no 
rotavapor + pp 

sucessiva etanol até 
conc. final de 15 

(H1),30 (H2),45 (H3),60 
(H4),75(H5),90(H6) % + 
lavagem etanol 70% e 
secagem sob vácuo 

- 
 

Hw–6,06 
HA–71,86 
H1(15%)–

55,97 
H2(30%)–

85,54 
H3(45%)–

80,55 
H4(60%)–

74,14 
H5(75%)–

40,67 
H6(90%)–

17,11 
 

- 
Peng, F., et al, 

(2012) 
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Espécie/fonte 
de xilanas 

Deslenhificação 
Extracção da 
holocelulose 

Isolamento e 
purificação de 
hemiceluloses 

Hemiceluloses 
obtidas 

Mw (kDa) Rendimento Ref. 

Bamboo 
(Phyllostachys 

Pubescens 
Mazel) 

Etanol:tolueno 1:2 
(v/v), 6h (pré-

extracção) 
+ 

0,6% NaClO2 (pH 
4,2-4,7), 75ºC, 6h 
(deslenhificação 

parcial) 

Holocelulose: 
Sólido:água (1:20) 

g/mL, 80ºC, 3h 
Resíduo sólido 
resultante: 2% 

NaOH 
(solido:liquido-1:20) 
(g/mL), 55ºC, 2,5 h 

(HA) 

Filtrado: Ácido acético 
até pH 5,5 

Sobrenadante: 
concentrado no 

rotavapor + pp 3 vol. 
etanol (HB) 

Arabinoxilanas 
HA – 6,387 
HB – 4,076 

26,2% 
Luo, Q., et al., 

(2012) 

Pinheiro 
(Pinus 

yunnanensis) 

Etanol:tolueno 1:2 
(v/v) (pré-extracção) 

+ 
NaClO2 até pH 3,8-
4,0 ajustado com 

ác.acético, 75ºC, 4h 

20% KOH e 1,5% 
H3BO3 (1:20), 25ºC, 

10 h 

Filtrado: Ácido acético 
até pH 5,5 

Sobrenadante: 
concentrado no 
rotavapor + pp 

sucessiva etanol até 
conc. final de 15 

(H1),30,45,60 
(H2),75,90(H3) % + 

lavagem etanol 70% e 
secagem sob vácuo 

Xilanas H1 – 79,84 

- 
Xue, B.-L., et 

al., (2012) 

Mananas H2 – 50,09 

Mananas 
H3 – 16,50 

Caragana 
korshinskii 

NaClO2 até pH 3,8-
4,0, ajustado com 

ác.acético, 75ºC, 2h 

20% KOH e 1,5% 
H3BO3, 25ºC, 10 h 

Filtrado: Ácido acético 
até pH 5,5 

Sobrenadante: 
concentrado no 
rotavapor + pp 

sucessiva etanol até 
conc. final 10 (F10), 20 

(F20), 30 (F30), 45 
(F45), 60 (F60) e 80 
(F80) % e liofilização 

 F10 – 28,95 

F20 – 51,97 

F30 – 58,90 

F45 – 44,81 

F60 – 23,66 

F80 – 14,89 

- 

 

4-O-
metilglucuronoxilana 

(F45) 
Bian, J. et al., 

(2010) 
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2.4.2. Isolamento das hemiceluloses a partir da pasta Kraft branqueada 

Dentro dos diversos materiais lenhocelulósicos (acima referidos) a que se pode recorrer para 

a obtenção de xilanas destaca-se a pasta Kraft branqueada (material que em principio já não tem 

lenhina). Esta é obtida a partir do cozimento Kraft pela deslenhificação da madeira com hidróxido de 

sódio e hidrossulfureto de sódio que dissolve e lenhina, sendo a celulose e as hemiceluloses os 

principais componentes da pasta, pasta Kraft, com rendimentos na ordem dos 50% (Pereira, H., et al., 

2009).  

Os estudos relacionados com o isolamento das hemiceluloses a partir das pastas Kraft não 

foram incluídos na Tabela 3 pois esta é o material que é utilizado neste trabalho como fonte de 

hemiceluloses e que é assim tratado com mais evidência na Tabela 4. 

Relativamente às diversas extracções realizadas a partir das pastas Kraft pode-se concluir 

que estas são maioritariamente alcalinas com teores de NaOH ou KOH a variar entre 3 e 10%, 

ocorrendo a precipitação das xilanas por neutralização do filtrado com ácido acético, clorídrico ou 

fórmico. Encontrou-se na literatura, uma referência (Pinto, P.C., et al., 2005) que indica a utilização de 

DMSO em comparação com a extracção alcalina, onde concluem que embora o rendimento da 

extracção com DMSO seja menor este preserva a estrutura da xilana, nomeadamente os grupos 

acetil ao contrário do que acontece com a extracção alcalina. Por vezes a precipitação é 

desencadeada pela adição de etanol ou isopropanol (Laine, C., et al., 2007). Nesta referência 

bibliográfica, Laine refere que após a extracção obtém o filtrado alcalino que foi acidificado com HCl 

1M até pH 2,5 onde 80 a 90% do precipitado corresponde a xilanas sendo o restante sobrenadante 

submetido a ultrafiltração. Nesta operação de separação por membranas, no concentrado ficaram as 

xilanas de maior peso molecular e no filtrado (permeado), as de menor peso molecular. Neste mesmo 

trabalho é ainda referida duas outras situações de obtenção das xilanas: na primeira recorre à 

neutralização seguindo-se a adição do dobro do volume de etanol; na segunda situação precipita 

xilanas directamente com isopropanol (IPA). Os Pesos moleculares obtidos para a precipitação 

directa com IPA são semelhantes aos obtidos por neutralização e adição de etanol, no entanto, este 

último método apresenta maior rendimento em xilanas (107 kg xilana/BDT pasta) em relação aos 

vários teores de IPA. Estes apresentam menor pureza devido à sua alcalinidade (Laine, C., et al., 

2007). 

É possível também extrair as xilanas por um ou dois passos sucessivos com um agente 

alcalino. Hakala et al (em 2013) estudou esse procedimento. Concluiu que uma extracção alcalina 

com 1M de NaOH à temperatura ambiente durante 2 horas e para uma consistência de 5,5% extrai 

no primeiro passo 61% da xilana da pasta inicial e que no segundo passo apenas se extrai 7,2% onde 

as xilanas possuem um peso molecular maior, 41,3 kDa contra 36,3 kDa obtidos no primeiro passo. 
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Tabela 4 - Tabela resumo relativa ao estudo dos métodos de extracção e isolamento de xilanas provenientes da pasta Kraft. 

Espécie/fonte 
de xilanas 

Deslenhificação 
Extracção da pasta 
Kraft branqueada 

Isolamento e purificação 
de hemiceluloses 

Xilanas obtidas Mw (kDa) Rendimento Ref. 

Eucalipto 
(Eucalyptus 

globulus) 
Cozimento Kraft 

10% KOH + NaBH4, 
2 h, 20ºC, com 

purga de N2 

Acidificação com ácido 
acético pH 5-6 + etanol 
(5ºC durante 2 dias), 

lavagem com metanol, 
secagem sob vácuo e 
pentóxido de fósforo 

O-acetil-4-O-
metilglucuronoxilana 

25-27,4 Extracção= 60-80% 
Lisboa, S., et al. 

(2005) 

Eucalipto Cozimento Kraft 
5% NaOH, 1 h, 

25ºC 
Ácido sulfúrico 

O-acetil-4-O-
metilglucuronoxilana 

- - 
Palmeiras, L., et 

al. (2010) 

Eucalipto 
(Eucalyptus 

globulus) 
 

Etanol:tolueno 
1:2 (v/v) + 

diclorometano 
(pré-extracção) 

+ 
Cozimento Kraft 

10% KOH 
(Browning, 1967) 

ou 
DMSO 1:60 (w/w) – 
holocelulose/DMSO, 

50ºC, 2 h em 
atmosfera N2 

Acidificação com ácido 
fórmico até pH 2 + 

excesso de etanol (10x), 
lavagem com metanol, 

secagem sob vácuo 

 
Madeira - 31 

Pasta -16 

Extracção (KOH) > 
50% 

Extracção (DMSO) = 
30-60% 

Pinto, P. C., et al. 
(2005) 

Eucalipto 
(Eucalyptus 
urograndis) 

 

O-acetil-4-O-
metilglucuronoxilana 

Madeira - 31 
Pasta - 14 

- 

Bétula 
(Betula 

pendula) 
 

Madeira - 24 
Pasta - 11 

- 

Bétula (Birch) - 
3% NaOH (0,1 M), 
100ºC, pressão N2 

ou O2 

1M HCl até pH 2,5: 
- Pp (80-90%) 

Neutralizar+Adição EtOH 
2 vol. ou IPA (Puls. J.,et 

al.,2006) 
- Sobrenadante: UF 
(Retentado: PM >; 

Filtrado: PM <). 

O-acetil-4-O-
metilglucuronoxilana 

PM xilanas 
(IPA) ≈ PM 
xilanas (HCl 

+ EtOH) 

IPA: 
1. 30%-83

4
 

2. 40%-88 
3. 50%-90 
4. 60%-85 

5.HCl+EtOH 

(33:67)-107 

Pureza 
1.40 
2.50 
3.55 
4.52 
5.65 

Laine, C., et al. 
(2007) 

Bleached 
comercial 
hardwood 

- 

1 M NaOH, 5,5% 
consistência, 2 h, 

25ºC, 70 rpm (1 ou 
2x) (Talja et al., 

2009) 

- 
O-acetil-4-O-

metilglucuronoxilana 

Extracção 1 
passo: 36,3 
Extracção 2 

passos: 

41,3 

1 passo: 61% xilana 
extraída pasta inicial 
2 passos: 7,2% “ ” 

Hakala, T., et al. 
(2013) 

                                                
4
 Unidades: kg xilana/BDT pasta; BDT significa Bone dry tonne e corresponde a 2000 lbs ou 907 kg 
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2.4.3. Isolamento das hemiceluloses dissolvidas nos licores negros 

O licor negro é um fluido processual produzido pelo cozimento dos materiais lenhocelulósicos, 

sendo constituído por lenhina e substâncias inorgânicas, tais como, extractivos e cinzas. Neste 

processo de cozimento, alguns polissacarídeos nomeadamente, celulose, hemiceluloses e algumas 

pectinas são parcialmente degradadas nos seus oligómeros e monómeros respectivos ou dissolvidos 

no licor negro (Peng, Feng, et al., 2012). A concentração e composição dos polissacarídeos 

constituintes do licor negro são dependentes da natureza do material em estudo e das condições de 

cozimento (Söderhjelm & Hausalo, 1996). 

A informação disponível relativamente à estrutura detalhada dos polissacarídeos dissolvidos 

no licor negro é escassa (Bikova, T., et al., 2000; Engström, N., et al., 1995; Lisboa, S., et al., 2005; 

Marques, G., et al., 2010; Simonson, 1963, 1965, 1971).    

O licor negro é normalmente utilizado para a geração de vapor e electricidade. Contudo, as 

hemiceluloses contidas neste licor possuem um menor poder calorífico do que a lenhina, sendo o seu 

uso para este fim um desperdício deste recurso, pois estas podem ser aplicadas com maior 

rentabilidade caso sejam extraídas/isoladas do licor negro. Portanto, apenas a lenhina deveria ser 

utilizada para a produção de energia. 

Pela pesquisa bibliográfica realizada (Lisboa, S., et al., 2005, 2008; Marques, G., et al., 2010; 

Peng, Feng, et al., 2012) foi possível entender como é realizado o isolamento das hemiceluloses a 

partir do licor negro e conhecer as suas características em termos de pesos moleculares e teores de 

açúcares. 

O licor negro proveniente de várias fases do cozimento Kraft da estilha de E.Globulus (Lisboa, 

S., et al., 2005) foi submetido a um processo de precipitação e isolamento dos polissacarídeos que 

consiste na adição lenta, sob agitação de 1,4 – dioxano a uma solução aquosa deste licor (50:50), 

seguido da acidificação da mesma com ácido acético glacial até pH 2-3 (Em Lisboa, S., et al., 2008 a 

acidificação foi realizada até pH 5). A solução e o precipitado resultante são mantidos a 5ºC durante 2 

dias (Engström, N., et al., 1995). Os polissacarídeos precipitados do licor negro (BLPS – Black liquor 

precipitated polysaccharides) são separados por centrifugação e a solução decantada. Estes sofrem 

alguns passos de lavagem com 1,4-dioxano-água (2:1), 1,4 dioxano, metanol e por fim acetona. Após 

as sucessivas lavagens, o precipitado seca sob vácuo com pentóxido de fósforo. Este processo levou 

à formação de um precipitado que após purificação é composto essencialmente por polissacarídeos 

(BLPS), constituindo cerca de 80-90% do precipitado. A análise aos carbohidratos do BLPS indica 

que as xilanas são o polissacarídeo predominante nesta amostra (a xilose representa cerca de 82% 

em massa dos BLPS) (Lisboa, S., et al., 2005, 2008). A análise de pesos moleculares por 

cromatografia de permeação em gel (GPC) revela que o peso molecular médio das xilanas dos 

licores negros está entre 17700-18900 Da. Enquanto o das xilanas isoladas das respectivas pastas 

se situa entre 25000-27400 Da, sendo a diferença entre intervalos de pesos moleculares da ordem 

dos 30%. Tal facto sugere que as xilanas dissolvidas no licor negro têm menor peso molecular do que 

as que permanecem na pasta após o cozimento, podendo dever-se a uma despolimerização parcial 

dos polissacarídeos dissolvidos. Na sequência desta análise concluiu-se que os polissacarídeos 
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precipitados do licor negro, representando 1 a 3,5% do peso inicial da madeira, são uma potencial 

forma de aumentar o rendimento da produção de pasta (Lisboa, S., et al., 2005). 

Outro exemplo descrito na literatura é o que diz respeito ao isolamento das hemiceluloses a 

partir do licor negro proveniente da produção de pasta de Sisal (A. sisalana), por um processo 

idêntico ao acima descrito, não revelando pormenores relativamente ao peso molecular médio obtido 

(Marques, G., et al., 2010). Contudo, a análise aos carbohidratos dos BLPS indica que a glucose é o 

açúcar predominante (54%) contendo 27,1% de galactose, apenas 10,9% de xilose e teores baixos 

de ramnose, arabinose, manose e fucose. A presença de galactose, arabinose e ramnose pode 

indicar uma eventual contaminação das xilanas com pectinas. 

2.5. Aplicações das hemiceluloses, xilanas e seus derivados  

A biomassa lenhocelulósica é uma importante fonte renovável que oferece produção 

sustentável de numerosos produtos a nível industrial e não alimentares como combustíveis, químicos 

e materiais poliméricos. 

Como já foi referido, as xilanas são abundantes na natureza e podem ser obtidas de várias 

fontes, nomeadamente, diferentes espécies de árvores, plantas e resíduos (efluentes, resíduos 

provenientes de processamento alimentar, resíduos agrícolas, entre outros), tendo assim 

composições diferentes e pesos moleculares também diferentes (Peng, F., et al., 2010; Sarbu, A., et 

al., 2003). Dependendo do tipo de substituintes (por exemplo, arabinose, ácido glucurónico e grupos 

acetil) e do local de substituição, as xilanas isoladas de diferentes fontes podem ter diferentes 

aplicações (Deutschmann, R., et al., 2012).  

As hemiceluloses têm sido pouco utilizadas industrialmente. Uma das aplicações mais 

importantes encontra-se na produção de papel, onde as hemiceluloses são processadas sob a forma 

bruta. A presença de pelo menos 5% de hemiceluloses na pasta Kraft resulta num papel de melhor 

qualidade, com maior resistência mecânica (Silva, S. et al., 1998). Outra aplicação consiste na 

conversão ácida da madeira ou de resíduos agrícolas. Na hidrólise das hemiceluloses obtêm-se os 

açúcares constituintes, principalmente a D-xilose, que após processamento origina diferentes 

produtos de valor acrescentado, nomeadamente, xilitol, furfural e emulsificantes (Figura 15) (Hans-

Jürgen Arpe, 1996; Shatalov, A., et al., 1999). É mencionado que a hidrólise tanto pode ser ácida 

como enzimática (Peng, Feng., et al., 2012, Saake, B., et al., 2001; Shatalov, A., et al., 1999). 

 

Figura 15 - Esquema de obtenção de produtos derivados das hemiceluloses por hidrólise ácida, com 

destaque para a xilose (Klock, U., 2013). 
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O produto derivado de xilose com valor no mercado é, de facto, o xilitol. Este foi descoberto 

há mais de 100 anos atrás e o seu potencial como adoçante pouco calórico e como agente preventivo 

contra cáries dentárias tornou-o um ingrediente de uso frequente em pastilhas, pastas de dentes e 

produtos para diabéticos. É produzido a partir da hidrogenação catalítica da xilose a elevada pressão 

a partir de um catalisador de níquel (Peng, F., et al., 2010; Sjöman, E., et al, 2008).  

Outro produto, considerado como uma das aplicações mais importantes das xilanas é o 

furfural (Silva, S. et al., 1998). Este químico é produzido em grandes quantidades por destilação a 

vapor de uma mistura aquosa de ácido clorídrico. O furfural é derivado principalmente das 

pentosanas e em parte dos ácidos urónicos (Whistler, R. L., et al., 1953).   

Para além das aplicações acima referidas, produtos provenientes da xilose, há ainda outros 

produtos de valor acrescentado igualmente importantes, provenientes não só das pentoses como 

também das hexoses, nomeadamente, hidroximetilfurfural (HMF), ácido levulínico, ácido láctico, ácido 

fórmico, entre outros (Figura 16) (Peng, Feng. et al., 2012).  

 

Figura 16 – Alguns produtos derivados das hemiceluloses (Peng, Feng. et al., 2012).   

Há ainda outra categoria de hemiceluloses, os xilooligossacarídeos que são ingredientes 

bioactivos, podendo ser utilizados para várias finalidades, entre as quais se destacam as aplicações 

nos alimentos e na indústria farmacêutica. São oligómeros formados por unidades de xilose. Os 

xilooligossacarídeos aparecem naturalmente em frutos, vegetais, leite e mel, no entanto, são 

produzidos a partir de materiais lenhocelulósicos provenientes de uma grande variedade de resíduos, 

como florestais (madeira de Eucalyptus) e agro-industriais (sabugos de milho, amêndoas, cascas de 

arroz, cevada e aveia) por hidrólise enzimática das xilanas ou autohidrólise, por exemplo (Menezes, 

C. et al., 2008). 

São considerados prebióticos, uma vez que favorecem selectivamente o crescimento de 

Bifidobacterium e algumas estirpes de Lactobacillus que vivem no cólon humano exibindo efeitos 

benéficos a nível da saúde, reduzindo o crescimento de bactérias patogénicas. Os 

xilooligossacarídeos contribuem para o controlo do nível de amónia no sangue, para a redução de 

complicações associadas às diabetes (glocusuria e proteinuria). Os xilooligossacarídeos podem 

igualmente ser usados como antioxidantes, como agentes preventivos contra o stress oxidativo, a 

anemia, arterosclerose, aterosclerose, osteoporose e certos tipos de cancro (Deutschmann, R., et al., 

2012). Estes compostos também demonstraram ter actividade antialérgica e anti-inflamatória. Os 

xilooligossacarídeos demonstram, de facto, um grande potencial de utilização em vários produtos, 

incluindo os farmacêuticos e em aplicações agrícolas, no entanto, o maior mercado para o seu 

desenvolvimento é o alimentar (Deutschmann, R., et al., 2012; Hakala, T., et al., 2013; Menezes, 
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C. et al., 2008). Podem ser aplicados em alimentos, sumos e em bebidas com gás, pois os 

xilooligossacarídeos são compostos doces. Os xilooligossacarídeos são também uma nova aplicação 

como suplemento em alimentos para peixes, contudo, os trabalhos publicados sugerem que outros 

oligossacáridos como a β-glucana e oligofrutose são mais eficazes (Deutschmann, R., et al., 2012). 

Outro produto proveniente dos xilooligossacarídeos é o bioetanol. Nas últimas décadas, os 

estudos têm sido direccionados para a produção de etanol a partir da celulose e da hemicelulose 

(etanol de 2ª geração) proveniente de resíduos agrícolas e florestais, aproveitando-os, e ao mesmo 

tempo, sem recorrer a bens alimentares. Contudo, a sacarificação e fermentação dos diferentes tipos 

de polissacarideos (celulose, xilanas, outras glucanas, arabinogalactanas e glucomananas) que estão 

representadas na biomassa, é um pouco difícil, tendo sido feita investigação intensiva nesta área, de 

modo a solucionar estes problemas (Deutschmann, R., et al., 2012; Gulati, M., et al., 1996; Mc Killip, 

W., et al., 1980; Puls, J., et al, 1985).  

Relativamente à xilana polimérica, ela encontra aplicação na formação de películas para 

embalagem de alimentos e para revestimentos à base de xilana, dada a sua baixa permeabilidade, a 

sua resistência à água e flexibilidade (Hansen and Plackett, 2008). É também referida a sua utilização 

em cosmética, em espumas e géis à base de xilanas (Aaltonen and Jauhiainen, 2009), e na produção 

de surfactantes não iónicos à base de açúcares (Deutschmann, R., et al., 2012; Ebringerová, A., et 

al., 2000; Peng, Feng, et al., 2012). Há estudos dedicados à obtenção de maior conhecimento sobre 

as potenciais aplicações das xilanas encontradas em quantidades significativas, po exemplo, nos 

resíduos agrícolas, sem valor comercial, e que podem representar um grande potencial na utilização 

como materiais biocompatíveis na indústria médico-farmacêutica (Silva, S. et al., 1998).  

A Figura 17 resume um pouco o que foi dito sobre as aplicações de produtos provenientes de 

materiais lenhocelulósicos que por diferentes processos dão origem à xilana polimérica, à xilose e 

aos xilooligossacarídeos. 

 
 

Figura 17 – Resumo das aplicações de produtos provenientes da biomassa lenhocelulósica 
(Deutschmann, R., et al., 2012). 
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Nesta secção apresenta-se o procedimento experimental adoptado na obtenção das xilanas a 

partir da pasta Kraft branqueada, proveniente do E.globulus, e fornecida pelo grupo RAIZ. O trabalho 

realizado envolveu uma sequência de etapas que são sintetizadas na Figura 18.  

 

Figura 18 - Esquema representativo das várias actividades experimentais realizadas com vista à 
obtenção de xilanas. 

Como se pode constatar, a primeira etapa compreende a extracção alcalina da pasta, de 

onde resulta um filtrado (que contém a xilana extractada) e a pasta alcalina extractada.  

Os estudos levados a cabo neste trabalho prendem-se essencialmente com os vários 

tratamentos efectuados ao líquido filtrado tendo por objectivo o isolamento das xilanas aí existentes. 

No que diz respeito à pasta extractada, esta foi sujeita a caracterização química para 

quantificação das xilanas que aí permaneceram, permitindo determinar o rendimento atingido em 

cada ensaio de extracção. 

A explicação detalhada das tarefas realizadas nesta Tese é iniciada no ponto 3.1 onde são 

feitas algumas considerações sobre a matéria-prima utilizada, seguindo-se no ponto 3.2 a descrição 

do processo de extracção alcalina da pasta Kraft. O método de isolamento das xilanas a partir do 

filtrado obtido no passo anterior é apresentado no ponto 3.3, e no ponto 3.4 resumem-se outros 

estudos acerca do isolamento das xilanas. Por fim, no ponto 3.5 descrevem-se os vários 

procedimentos relativos à caracterização das xilanas e das pastas extractadas obtidas. 
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3.1. Matéria-prima 

Como já foi anteriormente referido, neste trabalho utilizaram-se pastas Kraft branqueadas de 

Eucalytus globulus cedidas pelo RAIZ (Instituto de Investigação da Pasta e do Papel), sendo 

apresentadas na Tabela 5 as suas principais características. 

Tabela 5 – Teor de cinzas, pentosanas, humidade e grau de refinação das pastas Kraft branqueadas 
cedidas pelo RAIZ. 

Amostra de 

pasta 
Teor de cinzas (%) 

Teor de 

pentosanas (%) 
°SR 

Teor de 

humidade (%) 

Pasta 1 0,139 16,89 64 58,04 

Pasta 2 0,194 16,44 66 70,6 

Como se pode constatar, as pastas são essencialmente constituídas por matéria orgânica 

(teor de cinzas <1%) com um teor de pentosanas de cerca de 16%, valor que se encontra dentro dos 

limites referidos na literatura para este tipo de pastas (Evtuguin, D., et al., 2007; Lisboa, S., et al. 

2008; Pinto, P. C., et al., 2005). 

Quanto ao teor de humidade, este foi determinado pesando-se inicialmente cerca de 2g de 

amostra homogeneizada num cadinho de porcelana, previamente pesado. O cadinho contendo a 

amostra foi colocado na estufa a 105ºC. A variação de peso sofrida pela amostra e que corresponde 

à perda de água foi seguida diariamente até à obtenção de peso constante entre duas pesagens 

consecutivas. De referir que a amostra antes de cada pesagem é deixada a arrefecer num exsicador 

(Silva, S., et al., 1998; Whistler, R. L., et al., 1953). 

3.2. Obtenção das xilanas a partir da pasta Kraft branqueada 

As xilanas existentes na pasta são retiradas, numa fase inicial e comum a todos os ensaios, 

por extracção alcalina com NaOH, segundo o método indicado pelo RAÍZ. Estudos anteriores a este 

trabalho levaram à optimização desta etapa, permitindo fixar o teor de NaOH nos 10%, a temperatura 

nos 25 ºC e a consistência nos 5% (teor de pasta seca na suspensão, que determina a quantidade de 

água a utilizar). Embora fosse igualmente indicado (pelo RAÍZ) ser suficiente o tempo de 1 hora para 

extrair a maioria das xilanas existentes na pasta, decidiu-se realizar também alguns ensaios com o 

tempo de extracção de 2 horas. Por outro lado, tendo em conta a extrema importância da velocidade 

de agitação no rendimento da extracção estudou-se igualmente a influência deste parâmetro, 

fazendo-o variar entre 120 e 1100 rpm. 

Todos os ensaios foram iniciados com a pesagem de uma certa quantidade de pasta, 

seguindo-se o cálculo da quantidade de suspensão total, recorrendo aos valores da pasta pesada, ao 

seu teor de humidade e ao valor da consistência. Com base no valor da massa de suspensão 

calculada, procedeu-se à pesagem do hidróxido de sódio (teor de 10%) e do borohidreto (10mg/100g 

de suspensão) necessários para a realização do ensaio. Por último foi pesada a quantidade de água 

indicada para perfazer o valor da massa total da suspensão. No Anexo I são apresentados os valores 

usados em cada ensaio realizado. De referir que a pasta, a água e o hidróxido de sódio (Panreac, 

98%) foram pesados numa balança técnica da Mettler Toledo PB 3002-S (precisão de 0,01g), já o 
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borohidreto (Sigma-Aldrich, 99,5%) foi pesado numa balança analítica da Mettler Toledo AB204 

(precisão 0,0001g). 

A pasta pesada foi colocada num copo (1000 mL de capacidade), seguindo-se a adição do 

borohidreto. Posteriormente adicionou-se o hidróxido de sódio, que foi previamente dissolvido na 

quantidade de água pesada, dando-se início à contagem do tempo de extracção. Nesse momento foi 

também accionado o motor do agitador mecânico (Heidolph RZR 1) de velocidade ajustada, equipado 

com uma hélice do tipo propulsor (Figura 19). 

 
 

Figura 19 - Montagem utilizada no procedimento experimental de extracção alcalina das xilanas da pasta 
Kraft branqueada. 

Decorrido o tempo de extracção estipulado, a suspensão em estudo foi de imediato 

submetida a filtração sob vácuo utilizando-se um filtro de porosidade G3, obtendo-se assim o líquido 

filtrado e a pasta extractada, ambos alcalinos, que foram posteriormente pesados. 

A pasta foi lavada, com água destilada, até à obtenção do valor de pH≈7 no líquido de 

lavagem, recorrendo-se igualmente à filtração sob vácuo. Seguidamente foi deixada secar na estufa a 

105°C, até à obtenção de peso constante. Tendo em vista o cálculo do rendimento da extracção, 

sobre uma amostra desta pasta (seca) foi feita a determinação do teor de secura e a análise ao teor 

de pentosanas.  

3.3. Isolamento das xilanas a partir do filtrado  

Com vista ao isolamento das xilanas existentes no filtrado obtido aquando da etapa da 

extracção, ele foi tratado de duas maneiras: 

- Com adição de ácidos até pH≈7, recorrendo a um medidor de pH METROHM 632 e a uma 

placa de agitação Variomag Electronicruhrer monotherm, onde a solução permanece ao longo da 

neutralização sob agitação constante (300 rpm) num banho de água. Diversos tipos de ácido foram 

estudados, nomeadamente: ácidos orgânicos - acético glacial (Panreac, >99,7%) e fórmico (Panreac,  

98%); e ácidos inorgânicos - sulfúrico (Panreac, 96%), clorídrico (Merck, 37%), nítrico (Panreac, 65%) 

e fosfórico (Riedel-de Haën, 85%). 

- Com adição de álcoois, etanol ou metanol nas mesmas condições de agitação atrás 

referidas, permanecendo a solução alcalina. Os álcoois utilizados foram: Etanol >99,8% vol. e 

Metanol >99,8%, ambos da Riedel-de Haën. Para cada álcool foram estudados três teores diferentes 

30%, 50% e 70%. 



40 

 

 
 

Figura 20 – Procedimento adoptado durante a neutralização do filtrado (à esquerda) e precipitação com 
álcool (à direita). 

Em ambos os casos ocorreu a formação de um precipitado, o qual foi separado por 

centrifugação (B.Braun Sigma 4K10) a 8000 rpm durante 1 hora. Desta operação resultou um 

precipitado e um sobrenadante. O precipitado obtido foi submetido a tratamentos diferenciados. 

 No caso da adição dos ácidos, adoptou-se os seguintes procedimentos:  

a. Lavagem por três vezes com 10 mL de metanol (Riedel-de Haën,>99,8%), 

intercaladas com centrifugação durante 15 min a 8000 rpm, retirando-se o liquido 

sobrenadante. Esta operação teve por objectivo remover o excesso de água e 

arrastar algumas impurezas existentes. 

b. Secagem ao ar até peso constante. 

c. Lavagens sucessivas com água, deixando a amostra sob agitação durante a noite, 

até condutividade constante (condutivímetro Crison GLP 32). Entre cada lavagem, a 

amostra foi centrifugada a 8000 rpm durante 15 min. Pretendia-se com este ensaio 

remover os sais formados durante a neutralização. Por fim, realizou-se o passo 

descrito em a. 

Para as amostras obtidas com a adição de álcool: 

d. Procedeu-se como é descrito em a, sendo que neste caso o precipitado permaneceu 

alcalino. 

e. Neutralizou-se a amostra com ácido sulfúrico e/ou acético 7,5N, utilizando como 

solvente o sobrenadante no caso do ácido sulfúrico e, no caso do ácido acético, o 

sobrenadante e o líquido filtrado. Depois, realizou-se o passo descrito em a. 

f. Neutralizou-se a amostra como é descrito em c., com o objectivo de dissolver o 

hidróxido de sódio em água, sendo as lavagens realizadas até pH≈7. A variação do 

pH das águas de lavagem foi seguida com um medidor de pH (METROHM 632). 

Por fim, todos os precipitados obtidos foram deixados a secar ou ao ar ou na estufa a 40ºC, 

até peso constante (Figura 21). Após a secagem, procedeu-se à determinação dos teores de secura, 

pentosanas e cinzas. Com estes valores foi possível calcular o rendimento e a pureza das xilanas. 

Quanto ao sobrenadante recolhido no tratamento do filtrado, este foi pesado e guardado no 

frigorífico com o objectivo de posteriormente se realizarem estudos de precipitação com etanol. 
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Figura 21 – Amostras de xilanas a secar ao ar. 

3.4. Outros estudos de isolamento de xilanas 

3.4.1. Isolamento de xilanas a partir da concentração do líquido filtrado 

Neste estudo, pretendeu-se concentrar no rotavapor (BUCHI R-210) o filtrado obtido na 

extracção alcalina até à completa formação da fase sólida. Com este método pretendia-se obter o 

precipitado sem utilizar ácido ou álcool, sendo posteriormente o precipitado neutralizado (xilanas) 

pelas sucessivas adições de água. 

Segundo o Prof. Dr. Run Cang Sun (Bian, J. et al., 2010; Peng, F. et al., 2009; Peng, F. et al., 

2010; Peng, F. et al., 2012; Xue, B.-L., et al., 2012), para evitar a degradação das xilanas durante a 

concentração da solução, as temperaturas não podem ser superiores a 40-50°C e a pressão da 

bomba deve situar-se nos -0,1 MPa. 

No entanto, este procedimento não foi bem-sucedido, pois o equipamento de que se 

dispunha, nomeadamente a bomba, não permitiu atingir as condições requeridas. 

 

Figura 22 – Rotavapor utilizado para concentrar o filtrado alcalino. 

3.4.2. Isolamento de xilanas de menor peso molecular (do sobrenadante) 

Dado que no processo descrito em 3.3 pode apenas ter tido lugar a precipitação de xilanas de 

maior peso molecular, ficando em solução (sobrenadante) as de baixo grau de polimerização, tentou-

se, por adição de vários teores de etanol ao sobrenadante, recuperar essas xilanas.  

Assim, realizou-se uma nova série de ensaios: precipitação com adição de etanol ao 

sobrenadante tal e qual, e adição após prévia concentração no rotavapor (Bian, J. et al., 2010; Peng, 

F. et al., 2009; Peng, F. et al., 2010; Peng, F. et al., 2012; Xue, B.-L., et al., 2012). 

O objectivo passava por verificar se ainda existiam xilanas em quantidade suficiente que 

justificasse o seu isolamento, pois as xilanas de baixo peso molecular também possuem aplicações 

interessantes e com projecção futura (Capítulo 2.5). 
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3.4.2.1. Precipitação do sobrenadante tal qual 

Aqui, adoptou-se dois procedimentos distintos. No primeiro, pesou-se entre 5-15 g de 

sobrenadante, e adicionou-se de forma rápida etanol (Riedel-deHaën >99,8% vol) a cada uma das 

fracções pesadas, de modo a obter teores em álcool de 25, 30, 45, 60 e 80%. Neste caso dispunha-

se de uma massa final diferente para cada ensaio. No segundo procedimento, definiu-se uma massa 

final constante de sobrenadante e etanol, cerca de 20 g, e calcularam-se as quantidades de amostra 

(sobrenadante) a pesar e, de etanol a adicionar, por forma a dispor dos teores em álcool já referidos.  

Estes ensaios foram realizados com os sobrenadantes provenientes da neutralização com 

ácido sulfúrico, clorídrico e nítrico, sob agitação constante a 300 rpm (placa de agitação Variomag 

Electronicruhrer monotherm), durante cerca de 15 minutos. Ao fim deste tempo, a suspensão obtida 

foi filtrada sob vácuo, com filtro Millipore de membrana hidrofílica branca de 0,45μm, sendo o 

precipitado recolhido num vidro de relógio e deixado secar ao ar. As amostras secas foram 

caracterizadas por determinação do teor de cinzas. 

3.4.2.2. Precipitação do sobrenadante no rotavapor  

Procedeu-se à concentração prévia, no rotavapor, do sobrenadante proveniente da 

neutralização do filtrado com ácido acético glacial, de modo a economizar posteriormente no 

consumo de etanol a adicionar. Também aqui, como já referido no ponto 3.4.1, devido às limitações 

do equipamento disponível, não foi possível efectivar com sucesso os ensaios planeados.   

3.5. Caracterização das pastas e xilanas 

3.5.1. Determinação do teor de secura  

O teor de secura das amostras de pasta e das xilanas obtidas foi determinado por secagem 

na estufa a 105°C durante 4 horas (Wallberg, O., et al., 2003). Após este tempo, as amostras 

retiradas da estufa foram deixadas arrefecer até à temperatura ambiente no exsicador, sendo 

posteriormente submetidas a pesagem e o teor de secura determinado. 

3.5.2. Determinação do teor de cinzas  

A determinação do teor de cinzas das várias amostras de pasta e xilanas foi feito segundo o 

procedimento descrito na norma TAPPI T211 om-02. A parte orgânica é incinerada a 525 °C, sendo a 

parte inorgânica determinada como cinzas, resultantes desta incineração. 

Os cadinhos a serem utilizados foram devidamente lavados e colocados na estufa a 105°C 

durante cerca de 1 hora. Depois de arrefecidos no exsicador, pesou-se cerca de 1 g de amostra em 

cada um e levou-se à mufla (Nabertherm Controller P320) durante 5 horas a 525ºC.  

Inicialmente definiu-se na mufla uma rampa de aquecimento de 1 hora até atingir a 

temperatura de 100 °C, depois 1 hora e meia para o aquecimento de 100 °C até aos 525 °C e por fim 

definiu-se o patamar de 5 horas a 525 °C. 

O resultado é expresso através da razão entre a massa de cinzas obtida no final e a massa 

inicial de amostra colocada no cadinho (Equação 1).  

𝑇𝑒𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑖𝑛𝑧𝑎𝑠, % =
𝐴×100

𝐵
 

 

(Eq. 1) 
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Onde,  

A – massa de cinzas, g 

B - massa de amostra, g 

Os valores determinados consistem numa média de três determinações independentes. 

3.5.3. Determinação de pentosanas  

As hemiceluloses podem ser constituídas tanto por hexosanas como por pentosanas. Os 

polissacarídeos predominantes na madeira do E.globulus são as pentosanas, nomeadamente, as 

glucuronoxilanas que, por hidrólise, produzem essencialmente xilose. 

A determinação das pentosanas de algumas amostras isoladas do filtrado alcalino e das 

pastas foi realizada segundo o procedimento descrito na Norma T223cm-84 e PE-02-011 RAIZ 

(2004), no laboratório do RAIZ com a colaboração do Dr. Bruno Almeida.  

Assim, pesou-se cerca de 2-3 g de amostra e introduziu-se num balão de destilação de 250 

mL. Adicionou-se a este 20 g de NaCl e 100 mL de HCl 3,85 N. O balão de destilação foi 

posteriormente colocado no aparelho de destilação (Figura 23), e de seguida, colocou-se 250 mL de 

HCl 3,85 N no funil de carga, que irão ser adicionados ao balão ao longo da destilação, de modo a 

perfazer os 350 mL de HCl a adicionar à preparação. Posteriormente iniciou-se o aquecimento do 

balão de destilação, usando uma manta eléctrica (Fibroman-C), de modo a destilar o ácido durante 

cerca de 90±5 minutos, à velocidade uniforme de 2,5 mL/min. O destilado foi recolhido num balão 

volumétrico de 250 mL que estava imerso num banho de gelo. Neste passo é importante manter 

constante, no balão de destilação, um volume de 100 mL, deixando cair do funil de carga HCl 3,85 N, 

gota a gota, ou despejando 25 mL de cada vez em intervalos de 10 minutos. Ocorrida a destilação, 

recolheu-se cerca de 225±10 mL de destilado, o qual deve ser arrefecido até cerca de 20°C, sendo 

para tal colocado no frigorífico. Seguidamente, perfez-se o volume com HCl 3,85 N até à marca dos 

250 mL, misturando-se bem a solução. Depois, pipetou-se 5 mL deste destilado para um balão 

volumétrico de 50 mL e adicionou-se 25 mL do reagente de orcinol. Misturou-se e colocou-se o balão 

num banho termostático a 25°C. Decorridos 60±5 minutos, adicionou-se etanol até à marca dos 50 

mL, misturou-se bem e repôs-se no banho termostático durante mais 60±5 minutos.No fim deste 

tempo, lêu-se as absorvâncias a 630 nm num espectrofotómetro (Helios alpha da Thermo 

Spectronic), as quais devem estar compreendidas entre 0,1 e 0,8. A comparação foi feita com um 

ensaio em branco constituído por 5 mL de HCl 3,85 N, com igual tratamento no desenvolvimento da 

cor. Para valores de absorvância fora dos limites referidos, deve-se repetir todo o processo com  uma 

massa de amostra maior ou menor, ou então pipetar mais ou menos (de 2 a 10 mL em vez de 5 mL) 

de destilado, ou ainda usar cuvetes com um percurso óptico maior ou menor. 

A massa de xilana na amostra original lê-se, em mg, numa curva de calibração previamente 

preparada. Encontra-se no Anexo II, a equação referente à curva de calibração construída pelo RAIZ 

e a equação para o cálculo do teor de pentosanas. 

Segundo a literatura (Browning, B, et al., 1967) cerca de 0,25 a 0,5% de pentosanas na 

amostra resistem à hidrólise com ácido clorídrico, não sendo por isso quantificadas. Por outro lado, os 

ácidos urónicos que também contribuem para a formação de furfural (com um rendimento entre 33 a 

45%) são contabilizados como xilanas (Timell, T., 1964; Wilson, W., et al., 1960). É importante referir 
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que a presença  de uma pequena percentagem de HMF (hidroximetilfurfural), proveniente da hidrólise 

das hexosanas (celulose e glucomananas), não interfere na quantificação da xilose por este método 

colorimétrico (Wilson, W., et al., 1960). 

  

Figura 23 - Aparelho de destilação (à esquerda) e balão de destilação (à direita). 

3.5.4. Análise da composição em monossacarídeos  

Os diferentes tipos de hidratos de carbono existentes nas amostras de xilanas só podem ser 

conhecidos a partir da identificação e quantificação dos monossacarídeos constituintes destas 

amostras, o que requer a quebra das ligações glicosídicas existentes entre eles por hidrólise. 

Se se pretende apenas uma quantificação de açúcares totais da amostra, esta pode ser 

realizada por um método espectrofotométrico (Albalasmeh, A., et al., 2013; Dubois, M., et al., 1956).  

Neste trabalho procedeu-se à análise da composição em monossacáridos nas xilanas 

isoladas da pasta Kraft, tendo estas sido submetidas aos seguintes procedimentos: 

3.5.4.1. Hidrólise ácida 

Seguiu-se o método de hidrólise de Seaman (Shatalov, A., et al., 1999) que consistiu, numa 

primeira etapa, na adição de 400 µL de H2SO4 (72%, Panreac, 96% (m/m)) a cerca de 10 mg de 

amostra, deixando-se sobre hidrólise forte durante 3 horas a 25°C, de forma a quebrar os 

polissacarídeos em oligossacarídeos. No segundo passo, ocorre a hidrólise fraca, que hidrolisa os 

oligómeros em monómeros, pela adição de 4,4 mL de água deixando-se reagir a 100°C durante cerca 

de 2 horas e meia. De modo a evitar a degradação das amostras, estas foram conservadas no 

frigorífico. 

3.5.4.2. Análise por Cromatografia iónica (HPAEC-PAD) 

A determinação quantitativa dos principais açúcares que compõem os hidratos de carbono 

presentes nas xilanas extraídas da pasta foi realizada por cromatografia iónica
5
 nos laboratórios do 

RAIZ, com o amável auxílio do Dr. Bruno Almeida. Utilizou-se um aparelho da Dionex (modelo DX50), 

equipado com uma coluna (4 x 250 mm) e pré-coluna (4 x 50 mm) ambas CarboPac
TM

 PA1 (da 

Dionex). Ao aparelho estão acoplados um detector ED50 Electrochemical Detector Dionex operando 

no modo de ‘amperometria integrada’, uma bomba GP40 Gradient Pump Dionex e um sistema de 

aquisição de dados Chromeleon Chromatography Management System (CMS versão 6.70). 

O volume de injecção foi de 25 µL e a separação foi realizada a 25°C com uma solução de 

NaOH 2 mM como eluente (com purga de Hélio), a um fluxo de 1 mL/min. O regenerante é também 

                                                
5
 De acordo com a norma PE-01-019 RAIZ (2003), Technical Note 20, Dionex (1987) e respectivos Manuais 

GP40, ED50 e Carbopac da Dionex Corporation. 
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uma solução de NaOH de concentração 0,3 M, que regenera a coluna, durante 20 minutos, antes da 

injecção da amostra.  

A preparação da amostra passa por adicionar num balão de 10 mL, 200 μL de padrão interno 

(fucose) e 170 μL de amostra hidrolisada perfazendo o volume com água millipore. A amostra é 

filtrada previamente com filtro Millipore 0,22 μm Millex-GV antes de ser injectada. 

Foram utilizados padrões de glucose, galactose, xilose, manose e arabinose, para a 

construção das curvas de calibração e quantificação dos carbohidratos. No Anexo III apresenta-se um 

exemplo de um cromatograma. 

3.5.4.3. Análise por espectrofotometria (Método UV-H2SO4) 

Paralelamente determinou-se a composição em carbohidratos totais pelo método UV-H2SO4 

(Albalasmeh, A., et al., 2013), sendo este um melhoramento ao método colorimétrico por absorção na 

região do visível proposto por Dubois et al., 1956. Optou-se pelo método UV-H2SO4 pois este elimina 

o passo do desenvolvimento de cor, reduzindo o tempo de espera antes da leitura das absorvâncias, 

e evita os riscos de saúde e ambientais associados ao uso do fenol. Outra vantagem é o facto da 

solução a analisar não se degradar tão rapidamente, mantendo-se estável durante cerca de 5 dias, 

pois a absorvância UV do furfural não altera com o tempo (Albalasmeh, A., et al., 2013). 

As absorvâncias foram lidas, num espectrofotómetro (Hitachi U-2000 UV-VIS) por absorção 

na região ultravioleta, com comprimento de onda de 315 nm, após a preparação das soluções. Esta 

consistiu em pipetar 2 mL de solução de açúcar (proveniente da hidrólise), adicionando-se de seguida 

6 mL de ácido sulfúrico concentrado
6
 (Panreac, 96% (m/m)) (Albalasmeh, A., et al., 2013). Esta 

adição deve ser efectuada rapidamente, sendo que a solução foi posteriormente colocada no vórtex 

durante 30 segundos. Devido ao aquecimento registado, efectuou-se o seu arrefecimento num banho 

de gelo durante cerca de 2 minutos. O branco é preparado da mesma forma acima descrita, 

substituindo apenas os 2 mL da solução de açúcar por 2 mL de água destilada.  

A concentração das amostras foi determinada através da curva de calibração traçada para o 

efeito, com soluções padrão de xilose (Fluka, ≥99% (assay HPLC)), com teores de 30, 40, 50, 60, 80, 

90 e 100 mg/L (Anexo IV).  

3.5.5. Testes de solubilidade das amostras 

A solubilidade das amostras de xilanas obtidas por precipitação do filtrado alcalino e das 

amostras obtidas por precipitação do sobrenadante com etanol foi testada em vários solventes, entre 

os quais, água, soluções aquosas: NaOH 0,1 M, NaCl 0,02 N com 0,005M tampão fosfato, 

DMSO:H2O (90:10) + 0,05M LiCl e DMSO:H2O (20:80) + 0,1M NaNO3 e ainda em vários solventes 

orgânicos: Tolueno, DMF, DMAc, DMSO e THF.  

Amostras de xilanas pesadas, cerca de 30 mg, foram dispersas em 15 mL de solvente sob 

agitação constante (300 rpm) em recipiente fechado, à temperatura ambiente, por uma noite (Silva, 

S., et al., 1998). 

                                                
6
 Neste caso, efectuou-se uma alteração à técnica que indica a utilização de ácido sulfúrico a 98% (m/m). 
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A classificação da solubilidade foi feita a partir da observação do aspecto da solução obtida 

após agitação, classificando o solvente como bom ou mau solvente, caso a solução se verifique 

límpida ou turva, respectivamente. 

Os reagentes usados na preparação das soluções foram: hidróxido de sódio em pellets (98% 

da Panreac), cloreto de sódio (99,9% da AnalaR NORMAPUR – VWR), fosfato de sódio anidro pró-

análise (>99% da Merck), dihidrogenofosfato de sódio monohidratado (98-102%, Panreac), cloreto de 

lítio extrapuro (>98%, Riedel-de Haën),  nitrato de sódio (>98%, Scharlau), DMSO (≥99,9%, Sigma-

Aldrich), tolueno (pró-análise >99,5%, Merck), DMF (100%, AnalaR NORMAPUR – VWR), THF 

(99,99%, Fisher Scientific) e DMAc (99%, Sigma-Aldrich). 

3.5.6. Distribuição do peso molecular médio por GPC 

A distribuição de peso molecular das xilanas foi realizada por cromatografia de permeação 

em gel (GPC), também denominada por cromatografia de exclusão por tamanhos (Size Exclusion 

Cromatography – SEC) nos laboratórios do Departamento de Química da Universidade de Aveiro, 

graças à amável permissão do Dr.º Prof. Dmitry Evtuguin e recorrendo ao valioso auxílio e 

conhecimentos da Drª Ana Reis. Com esta técnica é possível não só separar as amostras pelo seu 

tamanho molecular, mas também determinar a distribuição de pesos moleculares das mesmas. 

As análises GPC foram realizadas num aparelho PL-GPC 110 system (Polymer Laboratories) 

equipado com duas colunas Plgel 10 μm MIXED D (300 mm x 7.5 mm) protegidas por uma pré-coluna 

Plgel 10 μm (Polymer Laboratories Ltd, UK). A pré-coluna e colunas, o injector e o detector (RI) foram 

mantidos a uma temperatura constante de 70°C durante a análise. O volume de injecção foi de 100 

µL, sendo o eluente usado o DMAc com 0,1 M LiCl (w/v) a um fluxo de 0,9 mL/min.  

Cerca de 10 mg de amostra (xilanas) foram dissolvidas directamente no vial em 50 μL de 

DMAc + 8% LiCl e colocadas durante cerca de 1 hora na estufa a 105°C, intercalando com períodos 

de agitação no vórtex. Posteriormente diluíram-se as amostras por adição de 600 μL de DMAc 

repetindo o passo de agitação no vórtex. De seguida, adicionou-se ao vial, cerca de 50 a 100 μg de 

padrão interno, a glucose (Sigma-Aldrich - HPLC Ultra Anhydrous > 99,5%). A amostra assim 

preparada foi filtrada antes da injecção manual no cromatógrafo. 

Para a determinação do peso molecular médio, as colunas foram calibradas com os padrões 

de Pullulan de 5800, 12200, 23700 e 48000 Da (Polymer Laboratories), pois estes apresentam uma 

estrutura linear, com uma relação entre o peso molecular e o volume hidrodinâmico idêntico ao da 

celulose. O coeficiente linear de correlação (R
2
) da recta de calibração dos padrões (log M = 9,721 – 

0,4735x) foi de 0,9999. Encontra-se no Anexo V dois exemplos de cromatogramas referentes a esta 

análise. 

3.5.7. Infravermelhos  

Foi realizada a análise por espectroscopia FTIR à xilana comercial da Sigma-Aldrich (extraída 

da madeira de bétula) e às xilanas isoladas e precipitadas do filtrado alcalino extraído da pasta Kraft, 

com a colaboração da professora Ana Paula Soares e da Engenheira Carina Domingues. 

Os espectros na região do infravermelho foram obtidos com recurso ao espectrofotómetro 

ABB - FTIR, modelo FTLA 2000 Analyzer, na região de 4000 a 500 cm
-1

, a partir do software 
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GRAMS
TM

 Spectroscopy. Para o tratamento dos espectros obtidos utilizou-se o software Spekwin32 – 

Spectroscopy versão 1.71.6.1.  

Para cada amostra, foram feitas análises em duplicado com vista a assegurar a 

reprodutibilidade dos espectros. 

3.5.8. Termogravimetria  

O estudo da estabilidade térmica de algumas amostras de xilanas e de pastas foi conseguido 

através de análise termogravimétrica (TGA), na termobalança NETZSCH STA 409 PC Luxx®. As 

análises foram realizadas sobre atmosfera de ar sintético com um caudal de 150 ml/min, à velocidade 

de aquecimento de 25°C/min, no intervalo de temperaturas entre 30 e 1100°C. Pesou-se, 

aproximadamente 30 a 100 mg de xilana em pó e de 30 mg de pasta em flocos. Este trabalho foi 

conseguido com a permissão do professor Manuel Francisco Pereira e com a colaboração da 

professora Ana Paula Soares. 

Os termogramas foram obtidos a partir do software Proteus® Thermal analysis. 

Para comparação realizou-se também a análise termogravimétrica da xilana comercial da 

Sigma-Aldrich (extraída da madeira de bétula, contendo no mínimo 90% de resíduos de xilose). 

3.5.9. Medição da condutividade das águas de lavagem 

Foi feita a medição da condutividade das águas de lavagem resultantes dos tratamentos das 

xilanas obtidas por precipitação com ácido ou álcool, de modo a obter a concentração dos iões 

existentes nestas águas. 

Os valores de condutividade foram obtidos através da leitura num condutivímetro (Crison GLP 

32), sendo as medições das amostras corrigidas para a temperatura de 25°C. 

Para tal, recolheu-se amostras de cada água de lavagem, filtrou-se a vácuo com filtro 

Millipore de membrana hidrofílica branca 0,45μm e após calibração do equipamento realizou-se as 

medições em modo contínuo. 

A concentração de cada sal e respectivos iões (g/L) existentes em cada amostra de água de 

lavagem foi determinada recorrendo ao traçado prévio de curvas de calibração. Assim, construíram-

se duas curvas: uma para baixas concentrações e outra para as altas concentrações (Anexo VI). A 

calibração foi levada a cabo com soluções aquosas de sulfato de sódio (pró-análise > 99%, Merck), 

nitrato de sódio (>98%, Scharlau), fosfato de sódio anidro (pró-análise > 99%, Merck),  e também, de 

hidróxido de sódio em pellets (98%, Panreac), consoante o composto presente na amostra de água 

de lavagem. 

3.5.10. Análise das águas de lavagem no Laboratório de Análises acreditado do IST 

Algumas amostras de águas de lavagem foram enviadas para o Laboratório de Análises do 

Instituto Superior Técnico para análise das concentrações dos iões presentes. O método utilizado foi 

a cromatografia iónica.  

Após a descrição das técnicas de obtenção e caracterização das xilanas, dá-se por concluído 

este capítulo onde foram apresentados com o detalhe possível os procedimentos adoptados, 

seguindo-se agora a apresentação e discussão dos resultados obtidos. 
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Neste capítulo são apresentados os resultados dos ensaios realizados neste trabalho, e 

descritos no Capítulo 3, bem como a respectiva análise e discussão. 

4.1. Extracção alcalina da pasta Kraft com NaOH a 10%: Influência do tempo de 
extracção e da velocidade de agitação 

Como descrito no Capítulo 3 os ensaios de extracção da pasta foram efectuados em idênticas 

condições de temperatura (25ºC), teor de hidróxido de sódio (10%) e consistência (5%), variando 

para alguns deles não só a quantidade de pasta inicial a tratar mas também o tempo de extracção e a 

velocidade de agitação. 

Na Tabela 6 é apresentada uma súmula das condições experimentais utilizadas nos 

diferentes ensaios assim como os resultados obtidos em termos de massa de pasta extractada 

seca, o seu teor em pentosanas e o teor de cinzas. No Anexo I estão presentes os dados 

relativos às condições experimentais de cada ensaio. 

Tabela 6 - Condições experimentais dos vários ensaios realizados e os resultados obtidos (massa de 
pasta extracta seca, teores de pentosanas e de cinzas nas pastas extractadas). 

Ensaio 

m pasta 
seca 

inicial 
(g) 

Teor de 
pentosanas 
inicial (%) 

Teor 
de 

cinzas 
(%) 

Tempo de 
extracção 

(horas) 

Velocidade 
agitação 

(rpm) 

m pasta 
extractada 
seca (g)

7
 

Teor de 
pentosanas 

da pasta 
extractada 

(%) 

Teor 
de 

cinzas 
(%) 

1 25 16,89 0,139 1 1042 19,32 3,7 0,23 

2 12,5 “ “ “ “ 9,94 4,1 0,298 

3 “ “ “ “ “ 9,79 3,4 0,422 

4 “ “ “ 2 “ 9,72 3,7 0,67 

5 “ “ “ “ “ 9,94 5,3 0,376 

6 “ “ “ “ “ 10,17 4,8 0,29 

7 “ “ “ “ 120 10,07 5,9 0,58 

8 “ “ “ “ “ 10,11 6,6 2,065 

9 “ “ “ “ “ 9,81 4,2 0,29 

10 “ “ “ “ “ 10,07 6,4 0,23 

11 “ “ “ 1 “ 9,75 7,34 1,324 

12 25 “ “ “ “ 19,28 5,61 0,24 

13 12,5 “ “ “ “ 9,77 6,03 0,664 

14 “ “ “ “ “ 9,79 4,68 0,257 

15 25 “ “ “ “ 19,60 6,05 0,08 

16 “ “ “ “ 188 20,09 6,23 0,258 

17 “ “ “ “ “ 20,15 4,85 0,37 

18 “ 16,44 0,194 “ “ 20,70 5,29 0,437 

19 50 “ “ “ 257 41,28 4,54 0,415 

20 25 “ “ “ 188 20,77 4,39 0,248 

21 “ “ “ “ “ 20,10 4,5 0,196 

22 12,5 “ “ “ “ 10,40 6,56 0,242 

23 25 “ “ “ 1100 19,46 4,03 0,191 

Por forma a analisar a influência da quantidade de pasta seca inicial, utilizada em cada 

ensaio, na quantidade de pasta extractada (Pasta final), traçou-se o gráfico representado na 

Figura 24.  

                                                
7
 Os valores de pasta extractada seca são menores do que seria de esperar. Admite-se que não há perdas de 

pasta durante a extracção mas a verdade é que há perdas principalmente na lavagem da pasta até pH 7, porque 
fica sempre pasta agarrada ao filtro que não se consegue remover.  
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Figura 24 - Variação da massa de pasta extractada seca com a massa de pasta inicial utilizada nos vários 
ensaios. 

Como se pode constatar a massa de pasta extractada final apresenta pouca 

variabilidade nos ensaios realizados para a mesma quantidade inicial de pasta a tratar.  

Quanto aos valores do teor de pentosanas e do teor de cinzas obtidos nos vários 

ensaios, Figura 25, pode-se concluir que existe uma variação mais acentuada no teor de 

pentosanas do que no teor de cinzas, de ensaio para ensaio.  

 

Figura 25 - Teor de pentosanas e teor de cinzas obtidos nos vários ensaios para a pasta extractada. 

A representação dessas mesmas grandezas para cada uma das séries de quantidade de 

pasta inicial, Figura 26 (a) e (b) denota a influência da velocidade de agitação na quantidade de 

massa de pasta extractada, embora pouco acentuada na gama de velocidades explorada: na 

zona das baixas velocidades (círculo verde) obtêm-se valores mais elevados do teor de 

pentosanas, quando comparados com os valores da zona das altas velocidades (círculo laranja). 

  

Figura 26 - Teor de pentosanas e teor de cinzas das pastas extractadas obtidos para: (a) - 12,5 g de pasta 
inicial seca e (b) - 25 g de pasta inicial seca. 

(a) (b) 
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De modo a conjugar os resultados do teor de pentosanas obtidos para a pasta 

extractada com a massa de pasta final seca, calculou-se a massa de xilana extraída em cada 

ensaio e o rendimento da respectiva extracção, cujos valores constam da Tabela 7.  

De referir que o rendimento da extracção, calculado com base na quantidade de xilanas 

extractadas e na quantidade que teoricamente se podia obter, é dado por,  

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (%) =
𝑥𝑖𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 (𝑝𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑎𝑛𝑎𝑠)

(𝑚 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 × 𝑡𝑒𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑎𝑛𝑎𝑠) 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

× 100 

Como se pode observar através da Figura 27 (a) e (b) as duas grandezas (massa de 

xilana extractada e rendimento da extracção) apresentam o mesmo tipo de variação. No caso da 

série das 12,5 g de pasta seca inicial (a), a quantidade de xilana extractada varia entre 1,4-1,8 

g; para a série das 25 g a mesma grandeza oscila entre 3-3,5 g. Embora se tenha trabalhado 

apenas com três quantidades de pasta inicial, sendo que para uma delas (50 g) apenas se 

realizou um ensaio, parece existir uma relação linear entre a quantidade de xilana extractada 

(valor médio obtido no intervalo) e massa de pasta seca inicial (Figura 28), o que indica uma boa 

reprodutibilidade dos ensaios. 

  

Figura 27 – Massa de xilana extractada e respectivo rendimento de extracção para: ensaios com massa 
de pasta inicial seca de 12,5 g (a) e 25 g (b). 

 

Figura 28 - Variação da massa de xilana extractada (valor médio) com a massa de pasta seca inicial. 

Relativamente ao rendimento, os valores variam entre 65-84% e entre 70-85% 

respectivamente para as séries atrás referidas (Figura 27). Dada a variação citada decidiu-se 

explorar o efeito da velocidade de agitação. Assim na Figura 29 (a) e (b) representou-se o 

rendimento da extracção em função da velocidade de agitação e, como se pode observar há 

uma tendência para o aumento do valor do rendimento com o aumento da velocidade, podendo 

(Eq. 2) 

(a) (b) 
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afirmar-se que a velocidade de agitação influencia de modo positivo o processo de extracção 

alcalina.  

  

Figura 29 – Rendimento da extracção em função da velocidade de agitação nos ensaios com massa de 
pasta seca inicial 12,5 g (a) e 25 g (b). 

Na Tabela 7, apresenta-se uma síntese das massas de xilana extractada e respectivo 

rendimento da extracção para cada ensaio realizado, denotando-se a influência da velocidade 

de agitação previamente descrita. 

Tabela 7 - Quantidade de xilana extractada em cada ensaio realizado e respectivo rendimento da 
extracção. 

Ensaio Velocidade agitação (rpm) Xilana extractada (g) Rendimento da extracção (%) 

1 1042 3,57 83,4 

2 1042 1,70 80,7 

3 1042 1,78 84,3 

4 1042 1,75 82,9 

5 1042 1,59 75,2 

6 1042 1,62 76,8 

7 120 1,52 71,8 

8 120 1,44 68,2 

9 120 1,70 80,4 

10 120 1,47 69,5 

11 120 1,38 65,4 

12 120 3,14 74,4 

13 120 1,52 72,2 

14 120 1,65 78,3 

15 120 3,02 71,8 

16 188 2,97 70,3 

17 188 3,24 76,8 

18 188 3,02 73,4 

19 257 6,34 77,2 

20 188 3,2 77,8 

21 188 3,2 77,96 

22 188 1,37 66,8 

23 1100 3,33 80,9 

 

Os teores de cinzas da pasta inicial (Tabela 6) indicam a percentagem de matéria 

inorgânica existente nas pastas provenientes do RAIZ, sendo talvez originadas pelos processos 

anteriores de cozimento e branqueamento. Já o teor de cinzas das pastas extractadas secas, 

incluem não só a matéria inorgânica proveniente da pasta inicial, mas também alguns vestígios 

(a) (b) 
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de hidróxido de sódio, provenientes do processo de extracção. Dada a pequena va riabilidade e 

ordem de grandeza observadas, pode concluir-se que o processo de lavagem da pasta foi 

eficiente.  

Quanto à influência do tempo de extracção, no teor de pentosanas obtido na pasta 

extractada seca, os valores referentes aos ensaios de duas horas de extracção não apresentam 

diferenças significativas quando comparados com os correspondentes valores dos ensaios de 

uma hora. Portanto, conclui-se que é suficiente a realização da extracção alcalina com apenas 

uma hora, visto que mais tempo não iria aumentar o teor de pentosanas extraídas, o que aliás 

vem de encontro a estudos já anteriormente realizados no grupo RAIZ.  

No processo de extracção, para além da pasta extractada, já abordada, obteve-se o 

líquido filtrado alcalino que contém as xilanas a isolar e que compreende o objectivo principal 

deste trabalho. 

Este filtrado alcalino é obtido após o processo de extracção por filtração , sob vácuo, da 

solução alcalina contendo a pasta, com um filtro poroso G3, de porosidade compreendida entre 

15 - 40 µm
8
. 

4.2. Estudos de precipitação de xilanas  

Neste capítulo serão abordados os diversos estudos de precipitação e isolamento de xilanas, 

realizados experimentalmente, sobre o filtrado alcalino, com vista à obtenção de xilanas. 

4.2.1. Precipitação a partir do filtrado alcalino  

Após a obtenção do filtrado alcalino, este foi submetido a dois métodos de isolamento de 

xilanas distintos: neutralização com vários tipos de ácidos e por precipitação com álcoois (etanol 

e metanol) (ver Capítulo 3.3).  

Deste processo resulta sempre um precipitado, que contém as xilanas de maior peso 

molecular, e um sobrenadante. Sabe-se que o precipitado obtido é composto por matéria 

orgânica (xilanas) e inorgânica, sendo esta última indesejável, pois representa o resíduo 

existente nas amostras (Deutschmann, R., et al., 2012). Relativamente ao sobrenadante, este 

pode ser submetido posteriormente a precipitação com álcool de modo a extrair as xilanas, de 

menor peso molecular, que lá ficam retidas. 

Após a centrifugação, onde se separa o precipitado do sobrenadante, realizaram-se 

alguns estudos complementares que foram legendados de ‘a – f’, seguidos de secagem das 

amostras ao ar ou na estufa a 40ºC, até peso constante (ver Capítulo 3.3).  

Para os precipitados secos obtidos determinou-se o teor de secura de cada um, por 

secagem das amostras na estufa a 105ºC (ver Capítulo 3.5.1), e procedeu-se à sua 

caracterização (por diversos métodos químicos descritos nos capítulos 3.5.2 e 3.5.3), tendo por 

                                                
8
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:128:0008:0028:PT:PDF 

No início do trabalho estudou-se qual o filtro mais indicado, o G3 ou G4 (de menor porosidade), no 
entanto, devido às características da solução o filtro G4 colmatava, tendo-se optado pelo filtro G3.  

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:128:0008:0028:PT:PDF
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objectivo a determinação do teor de matéria orgânica/inorgânica (teor de cinzas) e teor de 

pentosanas (método de análise química). 

Com base nestes dados foi possível calcular a pureza do precipitado e o rendimento da 

operação. 

A pureza é calculada através da Equação 3 entrando, ou com o teor de cinzas (matéria 

orgânica) ou com o teor de pentosanas.   

𝑃𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 (%) =
𝑚 𝑚𝑎𝑡é𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑟𝑔â𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑜𝑢 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑎𝑛𝑎𝑠 (𝑔)

 𝑚 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 (𝑔)
× 100 

O rendimento, que a par do grau de pureza permite avaliar qual o método de isolamento 

e purificação das xilanas mais apropriado é dado por, 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (%) =
𝑚 𝑚𝑎𝑡é𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑟𝑔â𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑜𝑢 𝑥𝑖𝑙𝑎𝑛𝑎𝑠 (𝑔) 

𝑚 𝑥𝑖𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝑔)
× 100 

Sendo a massa de xilana extractada teórica correspondente à obtida na fase de extracção (Capítulo 

4.1 - Tabela 7). 

É importante referir que nas várias etapas do processamento do precipitado, 

principalmente durante as lavagens, há perdas irreversíveis de sólidos que podem a fectar o 

rendimento final. Também, dada a extensa quantidade de amostras obtidas neste trabalho, regista-

se para algumas delas a falta de alguns dos parâmetros atrás definidos através da abreviatura ‘N.d.’, 

que significa não determinado. 

Nos sub-capítulos seguintes faz-se a apresentação dos resultados obtidos para cada método 

de isolamento de xilanas utilizado, sintetizando as principais conclusões. 

4.2.1.1. Neutralização com ácido diluído 

Neste passo, pretendeu-se realizar o isolamento das xilanas pelo método mais referenciado 

na literatura, a neutralização com ácido (Bian, J. et al., 2010; Lisboa, S., et al., 2005; Luo, Q., et al., 

2012; Magaton, A., et al., 2008; Peng, F. et al., 2009; Peng, F. et al., 2010; Peng, F. et al., 2012; 

Pinto, P. C., et al., 2005; Shatalov, A., et al., 1999; Silva, S., et al., 1998; Xue, B.-L., et al., 2012).  

Este processo consiste na adição de um ácido ao líquido filtrado, sob agitação constante, até 

atingir pH≈7 (Silva, S. et al., 1998). Durante a adição do ácido a solução liberta calor, pelo que o 

recipiente contendo o filtrado é colocado num banho de água fria, de modo a manter a temperatura 

constante. De referir que a quantidade de ácido adicionado até pH≈7 depende da quantidade de 

filtrado a neutralizar, o que é ilustrado na Figura 30, onde se evidencia a variação de pH registada em 

função da razão de volumes ácido/filtrado para cada ensaio de neutralização realizado. Os três 

ensaios que possuem uma relação volume de ácido/filtrado menor (cerca de 0,2) dizem respeito à 

neutralização efectuada com ácido sulfúrico mais concentrado (Ensaio 6, 12 e 15), o que era 

expectável: não sendo necessário tanto ácido para neutralizar o filtrado devido à sua maior 

concentração. Os restantes ensaios estão todos sobrepostos com uma razão ácido/filtrado de cerca 

de 0,3 com alguns desvios ligeiros na zona de pH≈7, exceptuando-se o ensaio realizado com ácido 

fosfórico (Ensaio 18) que apresenta um maior desvio com uma razão ácido/filtrado de cerca de 0,45 a 

pH≈7 tendo necessitado, por isso, de mais ácido para neutralizar. O H3PO4 é poliprótico, isto é, os 

(Eq. 3) 

(Eq. 4) 
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três hidrogénios ácidos podem ser convertidos por substituição gradual a fosfatos primários, 

secundários e terciários. Os pKa são 2,15/7,1 e 12,4 respectivamente.  

 
Figura 30 - Variação do pH do filtrado com a razão de volumes de ácido adicionado e de filtrado a neutralizar. 

No decorrer do processo de neutralização, constata-se o início da precipitação pelo 

aparecimento de turbidez na solução que evolui rapidamente, originando uma suspensão de cor 

branca. 

Estudaram-se vários ácidos, orgânicos e inorgânicos (ver Capítulo 3.3), com vista à 

optimização do processo de isolamento de xilanas, tendo por base o valor da pureza e o rendimento 

em xilanas. Foram preparadas soluções diluídas com a mesma concentração (7,5N), de modo a 

poder comparar os resultados. 

 Recorreu-se a ácidos diluídos pois, segundo estudos anteriormente realizados no RAIZ, 

quanto mais concentrado é o ácido, maior é a quantidade de sais (impurezas) em solução e por sua 

vez no precipitado. Por outro lado a adição de ácidos concentrados, torna difícil o controlo da 

variação de pH (devido às suas oscilações bruscas aquando da adição de pequenas quantidades do 

ácido), inviabilizando atingir rigorosamente o valor de pH= 7. Ainda assim, foram realizados alguns 

ensaios (6,12 e 15) com uma concentração de ácido mais elevada (apenas para o ácido sulfúrico), a 

fim de poder avaliar concretamente o efeito desta variável.  

 Na literatura não há indicação expressa da concentração de ácido usado, se é diluído ou 

não, apenas referem que usaram ácido (Bian, J. et al., 2010; Lisboa, S., et al., 2005; Luo, Q., et al., 

2012; Magaton, A., et al., 2008; Peng, F. et al., 2009; Peng, F. et al., 2010; Peng, F. et al., 2012; 

Pinto, P. C., et al., 2005; Shatalov, A., et al., 1999; Silva, S., et al., 1998; Xue, B.-L., et al., 2012). 

Simultaneamente nesta etapa (isolamento das xilanas) estudou-se também a influência do 

tipo de lavagem do precipitado, sendo os respectivos resultados denominados por (a), (b) e (c), como 

referido no Capítulo 3.3. 

Nos sub-capítulos que se seguem, são apresentados os resultados obtidos nos diferentes 

ensaios realizados, encontrando-se organizados por cada tipo de ácido. 

4.2.1.1.1. Ácido sulfúrico 

Este ácido, muito comum a nível industrial, tem sido utilizado em alguns estudos referidos na 

literatura e também em alguns trabalhos do grupo RAIZ. Durante a precipitação das xilanas por 

Ensaios 
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adição deste ácido, ocorre também a formação de sulfato de sódio na forma de sal decahidratado à 

temperatura de 25ºC e que vai contaminar o precipitado de xilanas (Anexo VII). 

Nestes ensaios o sólido obtido foi dividido em três, originando diferentes precipitados finais, 

consoante o tipo de lavagem a que foram submetidos:  

a) - Que foi lavado com metanol três vezes, de modo a remover o excesso de água e a 

arrastar eventuais impurezas por acção do metanol; 

b) - No qual após centrifugação se colocou a secar ao ar até peso constante; 

c) - Que foi lavado com água, apenas uma vez (Amostra 12 c) e outro que foi lavado com 

água sucessivas vezes, até condutividade constante (Amostra 15 c), de modo a remover 

os sais existentes em solução.  

 Pretende-se assim, avaliar a influência do tipo de lavagem no rendimento e no grau de pureza 

do precipitado, como já referido. 

Na Tabela 8, apresentam-se os resultados desta série de ensaios, para cada um dos 

precipitados obtidos: quantidade de precipitado, teores de secura, cinzas e pentosanas bem como os 

graus de pureza e os rendimentos. De referir que o teor de secura permite calcular a quantidade de 

precipitado seco (isento de água) e o teor de cinzas permite obter, por diferença, a quantidade de 

matéria orgânica presente no precipitado. Admitindo que a matéria orgânica é 100% xilanas pode 

calcular-se o valor da pureza do precipitado (Eq.3). O teor de pentosanas permite validar (ou não) a 

hipótese assumida anteriormente ao considerar 100% de xilana. Infelizmente, esta comparação 

apenas pode ser efectuada para dois dos ensaios 1b e 4a, onde os valores obtidos indicam que o 

teor de pentosanas é inferior ao obtido pelo grau de pureza (cinzas), isto é a matéria orgânica não 

tem só xilanas, ela é constituída por outros polissacarídeos, nomeadamente hexosanas. As 

diferenças absolutas obtidas são da ordem dos 2% (Ensaio1) e 6,9% (Ensaio 4). 

Tabela 8 - Resultados dos ensaios realizados com soluções aquosas de ácido sulfúrico: Massa de 
amostra seca, teor de secura, teor de cinzas, quantidade de matéria orgânica, pureza, teor de pentosanas 

e rendimento. 

 H2SO4 7,5 N H2SO4 11,3 N 

Ensaio 1 4 6 12 15 
Amostra 1 a 1 b 4 a 6 a 12 a 12 c 15 a 15 b 15 c 

Massa amostra obtida 
(1)

 
(g) 

5,265 2,09 3,54 3,77 2,87 0,86 1,36 1,38 0,97 

Teor de secura (%) 94,92 94,92 89,54 93,35 91,06 87,94 78,4 84,7 82,14 
Massa amostra seca (g) 4,998 1,984 3,170 3,519 2,613 0,756 1,066 1,169 0,797 

Teor de cinzas (%) 40,2 48,9 47,95 63,76 53,31 0,599 49,95 52,79 2,20 
Matéria orgânica (g) 2,989 1,013 1,650 1,275 1,220 0,751 0,532 0,383 0,779 

Pureza (%) 59,8 51,1 52,05 36,24 46,7 99,4 50,05 47,21 97,80 
Teor de 

pentosanas/Pureza (%) 
N.d. 48,8 45,15 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 

Massa de xilanas (g) N.d. 0,968 1,431 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 
Rendimento (%) (Matéria 

orgânica) 
95,4 94,32 78,66 62,81 56,07 

Rendimento (%) 
(Pentosanas) 

N.d 81,80 N.d N.d N.d. 

a - lavado com metanol; b - não lavado; c - lavado com água 
(1) – Após secagem ao ar  

Ao comparar os teores de cinzas obtidos para os dois teores de ácido estudados em idênticas 

condições de lavagem do precipitado (ensaios 1a e 4a com os 6a,12a e 15a) confirma-se que a 

utilização de ácido mais concentrado induz precipitados mais impuros (menor grau de pureza).  



59 

 

Dentro da mesma série de teor de ácido ensaiado (7,5N) e com o mesmo tipo de lavagem de 

precipitado,ensaios 1a e 4a, verifica-se que o teor de cinzas é mais elevado no ensaio 4a do que no 

ensaio 1a. Idênticos resultados são obtidos na série com 11,3N, onde o valor mais elevado é obtido 

no ensaio 6a e os valores mais baixos nos ensaios 12a e 15a. O que estes ensaios têm em comum é 

a quantidade máxima de xilana a precipitar, que corresponde à massa de xilana extractada (Tabela 7) 

e que possui uma variação idêntica nestes ensaios. Na Tabela 9, resumem-se os valores para estes 

ensaios em particular. 

Tabela 9 – Teores de cinzas nos precipitados lavados com metanol para duas concentrações de ácido 
sulfúrico (7,5 e 11,3 N). 

*Perdas nas lavagens 

A representação dos teores de cinzas obtidos nesses ensaios em função da quantidade 

máxima de xilana a precipitar (teórica) consta da Figura 31, onde é possível observar que o teor de 

cinzas diminui com o aumento da quantidade de xilana máxima extractada. Se a quantidade de sais a 

precipitar for aproximadamente constante em todos os ensaios, uma vez que o pH inicial do filtrado 

alcalino é idêntico (aproximadamente igual a 12,4), e o ácido é adicionado numa quantidade tal que 

origina um pH≈7, então a situação de pequenas quantidades de xilana máxima extractada (Ensaios 4 

e 6) terá comparativamente à situação de maiores quantidades de xilana máxima extractada (Ensaios 

1,12 e 15), teores de impureza maiores. Para validar a hipótese referida seria necessário realizar um 

maior número de ensaios.  

 

Figura 31 – Variação do teor de cinzas no precipitado com a quantidade máxima de xilana (xilana 
extractada). 

Analisando o efeito do tipo de lavagem do precipitado obtido (1a e 1b; 12a e 12c; 15a,15b e 

15c) verifica-se que o teor de cinzas é maior no caso das amostras que não sofreram qualquer 

lavagem (b). A lavagem com metanol, amostras a), indica que este passo é importante para arrastar 

impurezas e para remover o excesso de água, devendo ser realizado sempre que possível antes da 

secagem da amostra. Por sua vez, as amostras (c), lavadas com água para remoção dos sais são as 

que apresentam maior pureza (98 a 99%), pois a água dissolve os sais de sulfato de sódio do 

precipitado, sendo estas lavagens muito importantes na purificação das xilanas (razão água/amostra 

precipitada seca entre 520-1060 mL água/g amostra). 

Ensaio 1 4 6 12 15 

Amostra 1 a 4a 6a 12a 15 a 
Xilana máxima a precipitar (g) 3,57 1,75 1,62 3,14 3,02 

Amostra obtida 
(1) 

(g) 5,265 3,54 3,77 2,87 1,36 
Teor de secura (%) 94,92 89,54 93,35 91,06 78,4 
Amostra seca (g) 4,998 3,17 3,519 2,613* 1,066* 

Teor de cinzas (%) 40,2 47,95 63,76 53,31 49,95 



60 

 

Quanto ao valor dos rendimentos obtidos no isolamento de xilanas por acção do ácido 

súlfurico, eles variam entre 56-95% (Tabela 8). O maior rendimento foi observado no Ensaio 1 

(95,4%), seguindo-se o do Ensaio 4 (94,3%).  

No caso do Ensaio 6, a diminuição do rendimento deve-se ao facto de se ter removido uma 

pequena quantidade de precipitado húmido para realizar um estudo relativo aos testes de solubilidade 

das xilanas. Os rendimentos mais baixos (Ensaios 12 e 15) devem-se possivelmente ao conjunto de 

perdas tanto na lavagem com metanol (a) como nas lavagens com água (c). 

4.2.1.1.2. Ácido clorídrico 

Este é um ácido forte que na neutralização conduz à formação de cloreto de sódio [HCl + 

NaOH NaCl + H2O] que precipita na forma de sal anidro, molécula de menor massa que a do 

sulfato de sódio decahidratado. Pretende-se comparar os precipitados aqui obtidos com os do ácido 

sulfúrico, em termos de pureza das xilanas precipitadas. Nestes ensaios, apenas se realizou a 

clássica lavagem com metanol (a), não tendo sido aprofundado o estudo de lavagem.  

Tabela 10 - Resultados dos ensaios realizados com soluções aquosas de ácido clorídrico (7,5N): Massa 
de amostra seca, teor de secura, teor de cinzas, quantidade de materia orgânica, pureza, teor de 

pentosanas e rendimento. 

Amostra 5 a 7 a 

Massa amostra obtida (g) 1,66 1,32 
Teor de secura (%) 87,18 87,06 

Massa amostra seca (g) 1,447 1,149 
Teor de cinzas (%) 16,3 16,4 

Matéria orgânica (g) 1,211 0,961 
Pureza (%) 83,7 83,6 

Teor de pentosanas (%) N.d. N.d. 
Massa de xilanas (g) N.d. N.d. 

Rendimento (%) 76,3 63,3 
a - lavado com metanol 

É possível constatar, pela Tabela 10, que os precipitados obtidos (com ácido clorídrico) 

apresentam teores de cinzas consideravelmente mais baixos, na ordem dos 16% contra os cerca de 

50% obtidos em idênticas condições com ácido sulfúrico, sendo assim mais puros.  

Quanto aos valores de rendimento, os dois ensaios realizados apresentam alguma diferença, 

o que pode ser justificado com o facto de se ter removido, no Ensaio 7, uma parte do precipitado para 

um estudo de solubilidade, tal como sucedido no Ensaio 6. Atendendo ao valor do rendimento no 

Ensaio 5 (76,3%), é possível concluir que com o ácido clorídrico se obtêm rendimentos mais baixos.   

4.2.1.1.3. Ácido acético glacial 

O ácido acético é um ácido muito utilizado nos estudos de isolamento das xilanas (Magaton, 

A., et al., 2008; Peng, F., et al., 2012; Whistler, R. L., et al., 1953; Willför, S., et al., 2009) e foi o 

primeiro ácido orgânico a ser estudado, neste trabalho. 

Para além da precipitação das xilanas por adição do ácido, precipita também um sal, neste 

caso o acetato de sódio [CH3COOH + NaOHCH3COONa + H2O], que vai contaminar o precipitado 

obtido. De referir que neste caso grande parte da molécula que constitui o sal contaminante é 

orgânica (72%), daí esperarem-se teores em cinzas baixos ou graus pureza elevados. 

Também aqui se recorreu apenas à lavagem do precipitado com metanol (a).  
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Tabela 11 - Resultados dos ensaios realizados com soluções aquosas de ácido acético glacial (7,5N): 

Massa de amostra seca, teor de secura, teor de cinzas, quantidade de materia orgânica, pureza, teor de 

pentosanas e rendimento. 

Amostra 9 a 10 a 

Massa amostra obtida (g) 1,32 2,3 
Teor de secura (%) 83,48 77,35 

Massa amostra seca (g) 1,102 1,779 
Teor de cinzas (%) 18,34 22,87 

Matéria orgânica (g) 0,8999 1,372 
Pureza (%) 81,66 77,1 

Teor de pentosanas (Pureza) (%) N.d. 59,0 
Massa de xilanas (g) N.d. 1,0495 

Rendimento (%) 53,06 93,5 
Rendimento (%) (pelas pentosanas) N.d. 71,5 
a - lavado com metanol 

Os precipitados resultantes da neutralização com ácido acético possuem teores de cinzas 

entre 18 e 23% (Tabela 11). O ácido clorídrico origina xilanas mais puras em comparação com o 

ácido acético, no entanto a diferença não é muito relevante (diferença absoluta: 2-7%).  

No Ensaio 10, foi possível determinar o teor de pentosanas e constata-se que existe uma 

diferença (de 0,323 g), entre a quantidade de matéria orgânica calculada pelo teor de cinzas e a 

massa de xilanas calculada pelo método das pentosanas, sendo a calculada pelo teor de pentosanas 

menor. Atendendo a que massa de matéria orgânica anda à volta de 1,37g o desvio relativo é da 

ordem dos 23%. 

Os rendimentos obtidos para os dois ensaios apresentam uma diferença significativa pois no 

Ensaio 9 antes de realizar a neutralização com ácido acético foi retirado cerca de 60 mL de filtrado 

alcalino para realizar outros estudos.  

Considerando o rendimento obtido no Ensaio 10 (93,5%) é possível constatar que a 

neutralização com ácido acético apresenta um rendimento muito bom (idêntico ao do ácido súlfúrico) 

e as xilanas isoladas apresentam um bom grau de pureza apenas por lavagem com metanol.  

4.2.1.1.4. Ácido nítrico 

O ácido nítrico foi outro ácido inorgânico forte estudado neste trabalho. Na literatura não há 

referência acerca da utilização deste ácido no isolamento de xilanas, mas sendo um ácido 

monoprótico como o HCl é, no entanto, mais pesado (cerca de 1,7 vezes), o que se traduz na 

formação de um sal (NaNO3) de massa molar maior. 

Nestes ensaios, o precipitado obtido foi também fraccionado, originando três tipos de 

precipitados finais consoante o tipo de lavagem aplicada: lavagem com metanol três vezes (a), sem 

qualquer lavagem (b) e lavagem com água até condutividade constante (c), de modo a remover os 

nitratos existentes no precipitado.  
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Tabela 12 - Resultados dos ensaios realizados com soluções aquosas de ácido Nitrico (7,5N): Massa de 
amostra seca, teor de secura, teor de cinzas, quantidade de materia orgânica, pureza, teor de pentosanas 

e rendimento. 

Amostra 16 a 16 b 16 c 17 a 17 b 17 c 

Massa amostra 
obtida (g) 

0,67 0,76 0,74 0,61 0,88 0,74 

Teor de secura 
(%) 

89,76 91,67 79,7 87,88 91,67 80,0 

Massa amostra 
seca (g) 

0,601 0,697 0,590 0,536 0,807 0,592 

Teor de cinzas 
(%) 

12,45 20,72 0,11 12,88 23,95 1,47 

Matéria orgânica 
(g) 

0,526 0,553 0,589 0,467 0,614 0,583 

Pureza (%) 87,55 79,28 99,89 87,12 76,05 98,53 
Teor de 

pentosanas (%) 
N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 

Massa de xilanas 
(g) 

N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 

Rendimento (%) 56,24 51,4 
a - lavado com metanol; b - não lavado; c - lavado com água 

É possível verificar (Tabela 12) que as amostras lavadas com metanol (a), em ambos os 

ensaios, apresentam um teor de matéria inorgânica na ordem dos 12-13%, sendo este o melhor 

resultado obtido nos vários ensaios analisados para este tipo de lavagem de amostras. 

À semelhança das experiências anteriormente realizadas para outros ácidos, onde não se 

lavou o precipitado (b) e onde se efectuou lavagens com água (c), pode-se retirar as mesmas 

conclusões. O facto de não se lavar o precipitado com metanol torna-o mais impuro e as lavagens 

com água dissolvem, neste caso o nitrato de sódio, permitindo a obtenção de uma xilana mais pura, 

com teores de pureza na ordem dos 99%. As amostras que não sofreram lavagens (16 e 17 b), em 

comparação com as obtidas por neutralização com ácido sulfúrico, são mais puras, com teores de 

cinzas entre 21-24%, contra 49-53% (amostras b - Tabela 8). Por outro lado, os rendimentos dos 

ensaios 16 e 17 estão entre 51-56%, tendo-se perdido, possivelmente, xilanas no decorrer das 

lavagens com água, à semelhança do que se verificou para os ensaios 12 e 15. 

4.2.1.1.5. Ácido fosfórico 

O ácido fosfórico foi o último ácido inorgânico estudado. É um ácido diferente dos estudados 

anteriormente. Os três hidrogénios ácidos que o constituem podem ser convertidos por substituição 

gradual a fosfatos primários, secundários e terciários sendo que este ácido varia de fraco a 

medianamente forte. 

Para além da precipitação das xilanas por adição do ácido pode ocorrer a precipitação de 

vários sais de fosfato de sódio, nomeadamente o fosfato monossódico (NaH2PO4), fosfato dissódico 

(Na2HPO4) e também, o fosfato trissódico (Na3PO4).  

Neste ensaio, estudou-se dois tipos de lavagem, a típica lavagem com metanol (a) e lavagem 

com água, de modo a remover os fosfatos que precipitaram (c). 
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Tabela 13 - Resultados dos ensaios realizados com soluções aquosas de ácido fosfórico (7,5N): Massa 
de amostra seca, teor de secura, teor de cinzas, quantidade de materia orgânica, pureza, teor de 

pentosanas e rendimento. 

Amostra 18 a 18 c 

Massa amostra obtida (g) 3,69 1,37 
Teor de secura (%) 70,0 84,55 

Massa amostra seca (g) 2,583 1,158 
Teor de cinzas (%) 39,35 0,754 

Matéria orgânica (g) 1,566 1,149 
Pureza (%) 60,65 99,25 

Teor de pentosanas/Pureza (%) 50,92 N.d. 
Massa de xilanas (g) 1,315 N.d. 

Rendimento (%) 90,01 
a - lavado com metanol; c - lavado com água 

Pela análise da Tabela 13 é possível verificar que a neutralização com este ácido adiciona um 

elevado teor de cinzas à amostra, sendo os valores aqui obtidos ligeiramente inferiores aos obtidos 

com ácido sulfúrico.  

Mais uma vez é possível concluir que a lavagem com água dissolve a maior parte dos sais, 

sendo o teor de cinzas bastante inferior ao que se verificou em (a), com uma pureza na ordem dos 

99%. Na amostra (a) foi possível determinar o teor de pentosanas e verifica-se mais uma vez uma 

diferença (≈ 0,25g) relativamente à massa de matéria orgânica, sendo esta última maior. A diferença 

relativa calculada é de 16% (relativamente à massa de xilanas obtida em comparação com a matéria 

orgânica), valor apreciável uma vez que as massas obtidas são pequenas (cerca de 1,56 – 1,32g). 

Em todos os casos ensaiados e para os que se dispunha de teor de pentosanas, verifica-se que o 

valor obtido de massa de xilanas (pentosanas) é sempre inferior à massa de matéria orgânica 

determinada pelo teor de cinzas. 

O rendimento obtido foi muito bom (90%), consequência de melhoramentos introduzidos na 

execução experimental, de modo a minimizar as perdas decorrentes das lavagens. 

4.2.1.1.6. Ácido fórmico 

O ácido fórmico foi estudado pois é um ácido que pode ser produzido a partir do furfural e por 

sua vez das xilanas (Capítulo 2.5 – Figura 16), sendo este o segundo e último ácido orgânico 

estudado.  

Para além da precipitação das xilanas por adição do ácido, precipita também um sal, o 

formato de sódio (HCOONa), que vai acrescentar impurezas à amostra obtida. Neste caso a parte 

orgânica da molecula representa 66%, valor mais pequeno que o correspondente ao ácido acético. 

Em princípio os precipitados estarão mais contaminados neste caso. Foi apenas realizado um ensaio 

com este ácido e realizada a lavagem com metanol (a). Na Tabela 14, apresenta-se uma súmula dos 

resultados obtidos.  
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Tabela 14 - Resultados dos ensaios realizados com soluções aquosas de ácido fórmico (7,5N): Massa de 
amostra seca, teor de secura, teor de cinzas, quantidade de materia orgânica, pureza, teor de pentosanas 

e rendimento. 

Amostra 23 a 

Massa amostra obtida (g) 5,35 
Teor de secura (%) 80,9 

Massa amostra seca (g) 4,328 
Teor de cinzas (%) 25,29 

Matéria orgânica (g) 3,234 
Pureza (%) 74,71 

Teor de pentosanas (Pureza) (%) 52,04 
Massa de xilanas (g) 2,252 

Rendimento (%) 97,26 
Rendimento (%) 67,75 

   a - lavado com metanol 

É possível concluir que a quantidade de matéria inorgânica existente é menor do que no caso 

do ácido sulfúrico e fosfórico (teor em cinzas mais baixo). Em comparação com o ácido acético, este 

ensaio apresenta uma amostra mais contaminada, tal como se tinha previsto.  

A massa de xilanas apresenta como vem já sendo hábito, um desvio apreciável relativamente 

à da matéria orgânica (≈1g de diferença), cerca de 30% de desvio relativo, o que faz com que o 

rendimento calculado a partir da matéria orgânica seja superior (97,3%) ao obtido a partir da massa 

de xilanas (67,8%).  

Relativamente ao rendimento calculado com base na matéria orgânica é possível constatar 

por comparação com os outros ensaios que este é o maior rendimento obtido nos ensaios de 

isolamento de xilanas com ácido. De referir que este foi o último ensaio a ser realizado daí a técnica 

experimental estar bastante apurada (minimização de perdas). 

Na Tabela 15, apresenta-se uma síntese das características dos diferentes sais formados 

(massa molar e solubilidade em água), para cada ácido estudado, de modo a poder avaliar a 

influência desses sais no grau de pureza dos precipitados. 
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Tabela 15 – Resumo dos graus de pureza obtidos nos vários ensaios de neutralização, e das características do sal em co-precipitação com as xilanas. 

Ácidos H2SO4 HCl CH3COOH HNO3 H3PO4 HCOOH 

 a b c a a a b c a c a 

MM (sais) (g/mol) 
(Na2SO4) 

142,04 

(NaCl) 

58,44 

(CH3COONa) 

82,03 

(NaNO3) 

84,99 

(Na3PO4) 

163,94 

(Na2HPO4) 

141,96 

(NaH2PO4) 

119,98 

(HCOONa) 

68,01 

Solubilidade sais 

em água (25ºC) (g 

sal anidro/100 g 

H2O)
9
 

 30,1  36,5 50,5  92,0  

(Na2HPO4) 

14,25 

(NaH2PO4) 

96,0 

97,0 

Forma provável 

para o sal 

precipitado 

 Na2SO4.10H2O  NaCl CH3COONa.3H2O  NaNO3  

Na3PO4.12H2O 

Na2HPO4.12H2O 

NaH2PO4.2H2O 

HCOONa 

Grau pureza (%) 36,2-59,8 47,2-51,1 97,8-99,4 83,6-83,7 77,1-81,7 87,1-87,6 76,1-79,3 98,5-99,9 60,7 99,3 74,7 

a - lavado com metanol; b - não lavado; c - lavado com água 

                                                
9
 Em Perry (5

th
 Ed.) p.3-94 - Solubilities e Mullin, J.W. (4

th
 Ed.) p.480-491. 
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Conclusões gerais sobre a neutralização com ácido 

O isolamento das xilanas existentes no filtrado por adição de soluções ácidas diluídas revela 

ser um método eficiente no que diz respeito à recuperação das xilanas. O maior inconveniente reside 

na precipitação de sais que ocorre simultaneamente. Assim, interessa utilizar um ácido cujo sal seja 

muito solúvel e que tenha uma massa molar baixa (Tabela 15). Associado à neutralização encontra-

se o tipo de lavagem a que se submete o precipitado e que condiciona o grau de pureza e o 

rendimento do ensaio.  

Tendo em conta apenas as amostras que foram lavadas com metanol (a), pode-se concluir 

que o ácido que originou xilanas mais puras foi o ácido nítrico (amostras 16 e 17 a) pois foi com este 

ácido que se obteve o menor teor de cinzas (cerca de 12%). Exceptuando o formato de sódio, o 

nitrato de sódio é o sal mais solúvel em água (92g sal/100 g água) (Tabela 15). Como é muito solúvel, 

grande parte permanece em solução e por consequência origina menos impurezas na amostra 

isolada. Por outro lado, o sal que apresenta menor solubilidade é o sulfato de sódio (30,1 g sal/100g 

água), sendo também o que possui a maior massa molar (Tabela 15). Este precipita em maior 

quantidade na amostra, verificando-se baixos graus de pureza (36,2-59,8%). Os sais de fosfato de 

sódio são outro exemplo, sendo a pureza da amostra cerca de 61%. O cloreto de sódio apresenta 

uma solubilidade ligeiramente superior comparativamente ao sulfato de sódio (cerca de 36,5 g/ 100 g 

água) e também um peso molecular mais baixo (Tabela 15) permitindo obter maiores graus de pureza 

para as amostras (cerca de 87%). O acetato de sódio, por sua vez, possui uma maior solubilidade em 

água comparativamente ao cloreto de sódio, levando a concluir que a amostra de precipitado seria 

mais pura. Tal facto não aconteceu, pois a contribuição do peso molecular pode ter aqui um papel 

importante, visto que o peso molecular do acetato de sódio é superior ao do cloreto de sódio (Tabela 

15). Contudo os graus de pureza não são muito distantes (cerca de 84% para amostras obtidas com 

HCl e 77,1-81,7% para amostras obtidas com CH3COOH). Esperava-se que as amostras obtidas a 

partir de ácidos orgânicos (ácido acético e fórmico) apresentassem um maior grau de pureza, pois o 

teor de matéria inorgânica corresponde apenas aos iões sódio, no entanto as amostras obtidas a 

partir do ácido nítrico e clorídrico apresentam graus de pureza superiores. Por outro lado concluiu-se 

que, de modo a obter uma xilana pura com este tipo de tratamento, o recurso ao ácido sulfúrico 

ou ao ácido fosfórico seria desaconselhado. 

As amostras não lavadas com metanol (b), de uma forma geral, têm um teor de cinzas 

superior às amostras lavadas com metanol (a), portanto conclui-se que o metanol para além de 

remover o excesso de água, arrasta consigo algumas impurezas existentes, revelando alguma 

importância neste processo de isolamento e purificação das xilanas.  

As amostras lavadas com água (c) são as mais puras (entre 97,8-99,9%), sendo este o 

método mais eficaz na purificação das xilanas estudado neste capítulo, independentemente do 

ácido usado (Tabela 15). Por outro lado, este método consome mais tempo quando comparado 

com o da lavagem com metanol, pois são necessários cerca de 2 a 3 dias para realizar as 

lavagens. Este ponto carecia de um estudo mais aprofundado no sentido de optimizar não só a 

quantidade de água necessárias mas também o tempo envolvido. Por sua vez, devido às perdas 

nestas lavagens os rendimentos dos ensaios onde estas têm lugar são menores, sendo também 
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necessário implementar medidas que minimizem as perdas de precipitado, aumentando assim 

os rendimentos. 

A evolução do processo da lavagem foi seguida por medidas da condutividade (Capítulo 

4.3.6) até valores semelhantes à condutividade da água pura. As águas resultantes da lavagem 

foram ainda nalguns casos submetidas a análise dos iões constituintes do sal em causa, que 

vêm confirmar as quantidades de sal dissolvidas na lavagem.   

As águas resultantes da lavagem dos precipitados, para remoção dos sais, também foram 

objecto de estudo, de modo a contabilizar a quantidade de sais dissolvidos nestas, sendo os 

resultados apresentados mais à frente (Capítulo 4.3.6).  

Relativamente à determinação da quantidade de xilanas presente nos precipitados, esta 

foi determinada por duas vias: pela mufla (teor de cinzas), em termos de matéria orgânica e pela 

análise das pentosanas (por conversão em furfural e posterior determinação de xilanas). Pela 

análise das tabelas nos vários ensaios verificou-se alguns desvios entre os dois valores obtidos. 

Pensa-se que a matéria orgânica que é determinada inclui tanto as pentosanas (xilanas e 

arabinanas) como as hexosanas que também estão presentes nas amostras (glucanas, 

galactanas e mananas), sendo que na determinação de pentosanas apenas se tem em conta a 

quantidade de xilanas e ácidos urónicos (que também contribuem para a formação de furfural e 

são contabilizados como xilanas) (Carvalho, G., 1999). Assim, o desvio obtido poderá estar 

relacionado com a situação referida. 

Em termos de rendimentos (Tabela 8 e 10-14), o ácido que por neutralização originou um 

maior rendimento em xilanas foi o ácido fórmico (Ensaio 23) com 97,26%, seguindo-se o ácido 

sulfúrico (Ensaios 1 e 4: 95,4% e 94,32%) e o ácido acético com 93,5%. Com o ácido sulfúrico obtém-

se um bom rendimento embora este ácido tenha o inconveniente de originar xilanas mais impuras. 

Possivelmente, os sulfatos funcionam como promotores na precipitação das xilanas. 

4.2.1.2. Precipitação com vários teores de álcool 

Neste passo, pretendeu-se isolar as xilanas por adição de vários teores de álcool, 30, 50 e 

70%, sendo os álcoois em análise o etanol e o metanol.  

Este processo consiste na adição rápida de álcool a 99,8%, numa quantidade tal que em 

solução origine os teores referidos, ao líquido filtrado sob agitação constante, verificando-se a 

precipitação de xilanas por observação de alguma turbidez e pelo aparecimento de uma suspensão 

semelhante a um ‘gel esbranquiçado’. 

Nos diversos ensaios realizados os precipitados obtidos sofreram diferentes tratamentos, 

sendo estes denominados por (d), (e) e (f) (ver Capítulo 3.3).  

O primeiro tratamento consistiu em manter a amostra alcalina, sendo que apenas se realizou 

a precipitação com álcool, seguida de centrifugação, lavagem final com metanol e posterior secagem 

(d). Com este tratamento pretendia-se averiguar a possibilidade da ocorrência de degradação das 

xilanas ao longo do tempo, uma vez que o precipitado se encontra alcalino, que veio a ser esclarecida 

através das análises FTIR apresentadas no Capítulo 4.3.4. 

No segundo tratamento procedeu-se à neutralização ácida (e) recorrendo ao ácido acético e 

sulfúrico. Para realizar a neutralização da amostra precipitada foi necessário adicionar um líquido de 
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suporte por forma a criar uma suspensão. As hipóteses a que se recorreu foram: usar o filtrado 

alcalino (em média 62 g) ou o sobrenadante (em média 70 g) resultante do próprio ensaio de 

precipitação com etanol. Assim, realizaram-se os seguintes ensaios: 

- Amostra e.1: recorreu-se ao líquido filtrado e neutralizou-se com ácido acético 7,5 N 

- Amostra e.2: recorreu-se ao sobrenadante e neutralizou-se com ácido acético 7,5 N 

- Amostra e.3: recorreu-se ao sobrenadante e neutralizou-se com ácido sulfúrico 7,5 N. 

O tratamento (f) foi realizado por sucessivas lavagens da amostra com água até apresentar 

um pH ≈ 7, indicando assim que o precipitado está praticamente isento de hidróxido de sódio. 

Com a realização destes ensaios pretendeu-se identificar o álcool e o tipo de tratamento mais 

adequado ao objectivo proposto. Pretendeu-se também aferir acerca da concentração do álcool que 

produz melhores resultados (pureza e rendimento). De modo a perceber qual o melhor método de 

obtenção de xilanas em termos de pureza e rendimento, comparou-se os resultados obtidos com o 

método de neutralização com ácido (capítulo 4.2.1.1). Este método de isolamento foi também 

comparado com os resultados de neutralização com ácido. 

De seguida, serão apresentados os resultados obtidos neste método de isolamento 

organizados por álcool estudado. 

4.2.1.2.1. Precipitação com etanol 

O método de obtenção de xilanas por precipitação com etanol tem sido muito estudado para a 

obtenção de xilanas de algumas plantas existentes na Ásia, sendo a base deste estudo 

fundamentado na literatura (Bian, J. et al., 2010; Luo, Q., et al., 2012; Peng, F. et al., 2009; Peng, F. 

et al., 2010; Peng, F. et al., 2012; Xue, B.-L., et al., 2012; Zou, P., et al., 2013), introduzindo-se 

contudo algumas alterações. 

Etanol 30% 

Neste ensaio, a precipitação ocorreu pela adição de uma quantidade pré-definida de álcool ao 

filtrado, de modo a obter um teor final em álcool de 30%. Na lavagem do precipitado (para remoção 

do NaOH) utilizou-se dois métodos de tratamento: um por neutralização ácida (e) seguida de lavagem 

usual com metanol, e outro por lavagem com água até pH≈7 (f). 

Tabela 16 - Resultados dos ensaios realizados por precipitação com etanol 30%: Massa de amostra seca, 
teor de secura, teor de cinzas, quantidade de matéria orgânica, pureza, teor de pentosanas e rendimento. 

e.1 – neutralizado com ácido acético em solução filtrado; e.2 – neutralizado com ácido acético em solução de 
sobrenadante; e.3 - neutralizado com ácido sulfúrico em solução de sobrenadante; f - lavado com água 

Amostra 20 e.1 20 e.2 20 e.3 20 f 

Massa amostra obtida 
(g) 

3,13 1,80 6,10 0,60 

Teor de secura (%) 68,43 74,94 98,57 85,0 
Massa amostra seca 

(g) 
2,142 1,349 6,012 0,51 

Teor de cinzas (%) 36,70 30,65 91,97 1,45 
Matéria orgânica (g) 1,356 0,935 0,483 0,503 

Pureza (%) 63,3 69,35 8,03 98,55 
Teor de pentosanas 

(Pureza) (%) 
N.d. N.d. 6,99 N.d. 

Massa de xilanas (g) N.d. N.d. 0,420 N.d. 
Rendimento (%) 96,9 
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Como é possível constatar pela Tabela 16 o grau de pureza mais elevado 98,6% foi obtido na 

redução da alcalinidade com água (20 f). Este resultado é semelhante ao observado na lavagem dos 

precipitados isolados por adição de ácido (Capítulo 4.2.1).  

Relativamente à utilização de ácidos como forma de neutralizar o precipitado constata-se 

também aqui que o ensaio com ácido sulfúrico (20 e.3) apresenta menor pureza que o ensaio 20 e.2 

onde se utilizou ácido acético. De referir ainda que nestes dois ensaios foi usado o sobrenadante 

como líquido de suporte (pobre em xilanas). Assim, a utilização do ácido sulfúrico no tratamento do 

precipitado alcalino obtido pela adição do álcool, é um procedimento a evitar. 

O grau de pureza determinado pelos teores de cinzas e pentosanas, respectivamente, 8% e 

7% revelou uma diferença de 1%. Ao comparar os ensaios 20 e.1 e 20 e.2 constata-se que o recurso 

ao sobrenadante como líquido de suporte na neutralização afigura ser uma melhor solução. 

O rendimento obtido para este ensaio foi de 96,9%, sendo este um valor bastante bom tendo 

em conta o facto de haver lavagens com água que proporcionam algumas perdas de amostra. 

Contudo ao longo dos ensaios fizeram-se alguns melhoramentos com vista a evitar estas perdas, 

nomeadamente, após a centrifugação prestou-se mais cuidado no momento da separação das águas 

de lavagem da amostra e após a lavagem com metanol, na recolha deste. 

Etanol 50% 

Ensaio 3 

Neste ensaio, após a precipitação com álcool seguida de centrifugação, realizou-se a 

lavagem apenas com metanol (d). Os valores obtidos são apresentados na Tabela 17. 

Tabela 17 - Resultados dos ensaios realizados por precipitação com etanol 50%: Massa de amostra seca, 
teor de secura, teor de cinzas, quantidade de matéria orgânica, pureza, teor de pentosanas e rendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  d- amostra alcalina lavada com metanol (apenas isolada por precipitação com álcool) 

Pensa-se que o precipitado obtido é constituído por xilanas (matéria orgânica) e por hidróxido 

de sódio resultante da extracção alcalina, sendo o seu teor de cinzas de 41,5%. O hidróxido de sódio 

para além de constituir um resíduo contribui também para a despolimerização da amostra. Por outro 

lado, o rendimento deste ensaio é baixo, o que sugere ter havido perdas durante a lavagem. De facto 

o líquido apresentava-se quase sempre muito turvo. 

Ensaio 11  

Neste ensaio, cujos resultados são apresentados na Tabela 18, o sólido precipitado com 50% 

etanol, foi neutralizado com ácido acético (e.1) usando o filtrado como líquido de suporte.  

 

Amostra 3 d 

Massa amostra obtida (g) 1,59 
Teor de secura (%) 82,69 

Massa amostra seca (g) 1,315 
Teor de cinzas (%) 41,49 

Matéria orgânica (g) 0,769 
Pureza (%) 58,51 

Teor de pentosanas (Pureza) (%) N.d. 
Massa de xilanas (g) N.d. 

Rendimento (%) 43,2 
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Tabela 18 - Resultados dos ensaios realizados por precipitação com etanol 50%: Massa de amostra seca, 
teor de secura, teor de cinzas, quantidade de matéria orgânica, pureza, teor de pentosanas e rendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   e.1 – neutralizado com ácido acético em solução filtrado 

Os resultados deste ensaio podem ser comparados com os do ensaio 20 e.1, que foi 

realizado nos mesmos moldes, excepto que, aqui foi adicionada uma maior quantidade de etanol 

(50% vs 30%). O teor mais elevado de etanol originou um precipitado mais puro e também um melhor 

rendimento. Também é possível aferir que para além de evitar a despolimerização da amostra, a 

neutralização contribui também para reduzir a quantidade de cinzas.  

Ensaio 13 

Neste ensaio, a alcalinidade do precipitado foi removida pela lavagem com água até à 

obtenção de pH=7 no líquido de lavagem (13 f) e também pela simples lavagem com metanol (13 d), 

Tabela 19.  

Tabela 19 - Resultados dos ensaios realizados por precipitação com etanol 50%: Massa de amostra seca, 
teor de secura, teor de cinzas, quantidade de matéria orgânica, pureza, teor de pentosanas e rendimento. 

d- amostra alcalina lavada com metanol (apenas isolada por precipitação com álcool); f - lavado com água 

Os valores obtidos para a amostra 13 f são comparáveis aos da amostra 20 f, havendo uma 

boa concordância. Logo, as impurezas existentes no precipitado são removidas de modo eficiente 

com a água. Por outro lado, a pureza da amostra 13 d é ligeiramente melhor do que a da amostra 3d.  

 

 

 

 

 

 

 

Amostra 11 e.1 

Massa amostra obtida (g) 1,93 
Teor de secura (%) 79,01 

Massa amostra seca (g) 1,525 
Teor de cinzas (%) 23,41 

Matéria orgânica (g) 1,168 
Pureza (%) 76,59 

Massa residual (%) N.d. 
‘Matéria inorgânica’ (g) N.d. 

Teor de pentosanas (Pureza) (%) N.d. 
Massa de xilanas (g) N.d. 

Rendimento (%) 84,58 

Amostra 13 d 13 f 

Massa amostra obtida (g) 0,54 0,7 
Teor seco (%) 72,73 81,25 

Massa amostra seca (g) 0,393 0,569 
Teor de cinzas (%) 39,98 1,31 

Matéria orgânica (g) 0,236 0,562 
Pureza (%) 60,02 98,69 

Teor de pentosanas (Pureza) (%) N.d. N.d. 
Massa de xilanas (g) N.d. N.d. 

Rendimento (%) 52,45 
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Etanol 70% 

Ensaio 21 

Neste ensaio, estudou-se os três métodos de tratamento, lavagem simples com metanol (d), 

neutralização ácida (e) e neutralização por lavagem com água (f). 

Tabela 20 - Resultados dos ensaios realizados por precipitação com etanol 70%: Massa de amostra seca, 
teor de secura, teor de cinzas, quantidade de matéria orgânica, pureza, teor de pentosanas e rendimento. 

e.1 – neutralizado com ácido acético em solução filtrado; e.2 – neutralizado com ácido acético em solução de 
sobrenadante; e.3 - neutralizado com ácido sulfúrico em solução de sobrenadante; d- amostra alcalina lavada 
com metanol (apenas isolada por precipitação com álcool); f - lavado com água 

Como se pode constatar pela Tabela 20 a amostra mais pura é a amostra lavada com água 

(f), com um teor de pureza de 98,8%. Os valores de pureza destas amostras foram aumentando 

gradualmente com o aumento do teor de etanol (30% etanol (20 f) – 98,55%, 50% etanol (13 f) – 

98,69% e 70% etanol (21 f) – 98,8%). É de notar que com o aumento do teor de etanol a solução fica 

mais diluída originando assim precipitados com menor teor de sódio. 

Relativamente aos ácidos de neutralização, mais uma vez se observa o elevado teor de 

cinzas para as amostras neutralizadas com ácido sulfúrico (e.3 – 90,9%). Pode-se concluir que este 

método é de evitar. Determinou-se o teor de pentosanas para este caso e observou-se que apenas 

8% da amostra são xilanas, não muito diferente do obtido pela matéria orgânica ( 1%) 

O rendimento obtido para este ensaio foi de 94,4%, sendo este um valor bastante bom tendo 

em conta o facto de haver lavagens com água que proporcionam algumas perdas de amostra. 

Contudo este já foi um dos últimos ensaios realizados e os melhoramentos já referidos já estavam a 

ser implementados. 

Pela comparação dos vários ensaios de precipitação com etanol possíveis de realizar e tendo 

em conta os valores de pureza e rendimento obtidos pode-se afirmar que a precipitação com 30% de 

etanol é suficiente para obter as xilanas existentes no líquido filtrado pois verificou-se que o Ensaio 20 

foi o que teve melhor rendimento, podendo optar-se pela neutralização por lavagem com água de 

modo a atingir uma pureza mais elevada. Estes resultados carecem de mais ensaios que possam 

sustentar o que se afirmou. 

4.2.1.2.2. Precipitação com metanol 

A utilização do metanol na obtenção das xilanas a partir do filtrado, resultante da extracção da 

pasta, apresenta-se como uma alternativa mais económica face ao etanol, visto o seu preço ser mais 

baixo. 

Amostra 21 e.1 21 e.2 21 e.3 21 d 21 f 

Massa amostra obtida 
(g) 

2,12 0,8 6,2 1,15 0,55 

Teor seco (%) 73,15 75 98,63 82 86 
Massa amostra seca 

(g) 
1,551 0,6 6,12 0,943 0,473 

Teor de cinzas (%) 29,64 22,90 90,89 51,87 1,202 
Matéria orgânica (g) 1,091 0,463 0,557 0,454 0,467 

Pureza (%) 70,36 77,1 9,1 48,13 98,8 
Teor de pentosanas 

(Pureza) (%) 
N.d. N.d. 8,16 N.d. N.d. 

Massa de xilanas (g) N.d. N.d. 0,499 N.d. N.d. 
Rendimento (%) 94,40 
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Nos ensaios com metanol, ocorreu libertação de calor e portanto, de modo a manter a 

temperatura constante, a adição do metanol à solução alcalina foi conduzida num banho de água fria. 

Metanol 30% 

Ensaio 19 

Neste ensaio, após a separação do precipitado por centrifugação, procedeu-se à fase de 

neutralização recorrendo a dois métodos: neutralização ácida (e) e neutralização por lavagem com 

água (f). 

Tabela 21 - Resultados dos ensaios realizados por precipitação com metanol 30%: Massa de amostra 
seca, teor de secura, teor de cinzas, quantidade de matéria orgânica, pureza e teor de pentosanas. 

e.1 – neutralizado com ácido acético em solução filtrado; e.2 – neutralizado com ácido acético em solução de 
sobrenadante; e.3 - neutralizado com ácido sulfúrico em solução de sobrenadante; f –lavado com água 

Os valores que figuram na Tabela 21 indicam que o precipitado mais puro é sem dúvida o que 

foi lavado com água (f) (Pureza de 98,4%).  

Relativamente aos ensaios de purificação com ácidos, os sólidos neutralizados com ácido 

acético apresentam purezas muito próximas (68,6% - e.1 e 72,2% - e.2). Em comparação com os 

tratamentos efectuados no caso de 30% etanol regista-se aqui uma melhoria nos graus de pureza 

obtidos. Verifica-se de igual modo que o recurso ao sobrenadante como líquido de suporte origina 

precipitados com maior grau de pureza. 

O ácido sulfúrico, também neste caso, adiciona muitas impurezas (Teor de cinzas de 72%). O 

mesmo se comprova pelas pentosanas onde a pureza calculada foi de 25,8% contra cerca de 28% 

dada pela mufla. O desvio entre as massas de xilana e de matéria orgânica foi de 7,6%, sendo a 

quantidade de matéria orgânica superior à massa de xilanas (determinada pelo método das 

pentosanas), como já foi referido anteriormente. 

Em comparação com o Ensaio 20, onde se procedeu à precipitação com 30% de etanol, a 

amostra 19 e.3 possui um menor teor de cinzas. Este facto também é comprovado pela determinação 

do teor de pentosanas, que neste caso é 25,8% contra os 7% verificados na amostra 20 e.3. 

Possivelmente a precipitação com 30% metanol permite o isolamento de uma maior quantidade de 

xilanas. 

Como no Ensaio 19 foram realizados estudos de precipitação com 30% e 50% metanol o 

rendimento global do ensaio é apresentado no fim da exposição do ensaio 19 com 50% de metanol 

(Tabela 22). 

 

 

Amostra 19 e.1 19 e.2 19 e.3 19 f 

Massa amostra obtida (g) 2,53 1,49 2,29 0,55 
Teor seco (%) 69,34 75,94 94,45 82,68 

Massa amostra seca (g) 1,754 1,131 2,163 0,455 
Teor de cinzas (%) 31,41 27,844 72,018 1,65 

Matéria orgânica (g) 1,203 0,816 0,605 0,447 
Pureza (%) 68,59 72,16 27,98 98,35 

Teor de pentosanas 
(Pureza) (%) 

N.d. N.d. 25,84 N.d. 

Massa de xilanas (g) N.d. N.d. 0,559 N.d. 
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Metanol 50% 

Ensaio 19 

Este ensaio foi conduzido de modo semelhante ao de 30% metanol. Realizaram-se os 

mesmos processos de tratamento do precipitado: neutralização ácida (e) e neutralização por lavagem 

com água (f). 

Tabela 22 - Resultados dos ensaios realizados por precipitação com metanol 50%: Massa de amostra 
seca, teor de secura, teor de cinzas, quantidade de matéria orgânica, pureza, teor de pentosanas e 

rendimento. 
 

   
 

 

 

 

 

 

e.2 – neutralizado com ácido acético em solução de sobrenadante; f - lavado com água. 

 

 

Pela análise das Tabelas 21 e 22, verifica-se que o precipitado mais puro foi o que sofreu 

diversas lavagens com água até à neutralização (19 f – 50% metanol) com uma pureza de cerca de 

99%. Relativamente aos ácidos de neutralização apenas se realizou a neutralização com ácido 

acético sob uma solução de sobrenadante (e.2). Esta amostra é mais pura (Pureza de 77.8%) quando 

comparada com a equivalente obtida com 30% Metanol (72,2%), não sendo as diferenças muito 

significativas. O rendimento obtido para o Ensaio 19 onde se realizou a precipitação com teores de 30 

e 50% metanol, no seu todo, foi de 71,2%, pondo em evidência a existência de perdas de precipitado 

durante as lavagens (pois neste ensaio realizaram-se duas lavagens com água). 

Metanol 70% 
Ensaio 22 

Novamente os processos de purificação do precipitado envolveram a neutralização ácida (e) 

e a neutralização por lavagem com água (f). 

Tabela 23 - Resultados dos ensaios realizados por precipitação com metanol 50%: Massa de amostra 
seca, teor de secura, teor de cinzas, quantidade de matéria orgânica, pureza, teor de pentosanas e 

rendimento. 

e.1 – neutralizado com ácido acético em solução filtrado; e.2 – neutralizado com ácido acético em solução de 
sobrenadante; e.3 - neutralizado com ácido sulfúrico em solução de sobrenadante; f - lavado com água 

Amostra 19 e.2 19 f 

Massa amostra obtida (g) 1,31 0,69 
Teor seco (%) 85,0 85,0 

Massa amostra seca (g) 1,11 0,587 
Teor de cinzas (%) 22,19 1,02 

Matéria orgânica (g) 0,864 0,581 
Pureza (%) 77,81 98,98 

Teor de pentosanas 
(Pureza) (%) 

N.d. N.d. 

Massa de xilanas (g) N.d. N.d. 

Rendimento (%) 71,19 

Amostra 22 e.1 22 e.2 22 e.3 22 f 

Massa amostra obtida (g) 1,72 0,34 8,15 0,19 
Teor seco (%) 71,77 65,0 99,62 85,0 

Massa amostra seca (g) 1,234 0,221 8,119 0,162 
Teor de cinzas (%) 34,497 18,64 96,85 0,859 

Matéria orgânica (g) 0,808 0,1798 0,256 0,161 
Pureza (%) 65,503 81,36 3,15 99,14 

Teor de pentosanas 
(Pureza) (%) 

N.d. N.d. 2,37 N.d. 

Massa de xilanas (g) N.d. N.d. 0,192 N.d. 
Rendimento (%) 93,9 
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Pela análise da Tabela 23 verifica-se que o precipitado que sofreu lavagens com água até à 

neutralização é novamente o que apresenta o melhor grau de pureza, 99,1%. É de notar que os 

ensaios onde ocorreu lavagem com água (19 f - 30 e 50% Metanol e 22 f – 70% Metanol) apresentam 

um decréscimo do teor de cinzas com o aumento do teor de metanol. Neste caso, a solução final vai 

tendo cada vez mais quantidade de álcool e menos de filtrado alcalino, pelo que a quantidade de 

hidróxido de sódio está mais diluída e portanto ao longo das lavagens com água essa quantidade foi 

sendo cada vez mais fácil de remover.  

Na amostra 22 e.1, em comparação com a amostra 19 e.1 (30% metanol), a pureza do 

precipitado diminuiu com o aumento do teor de metanol (65,5% para a amostra 22 e.1 contra 68,6% 

para a amostra 19 e.1), embora a diferença não seja muito grande. Analisando agora a influência do 

tipo de álcool, para a mesma concentração (70%), ensaios 21 e.1 e 22 e.1, o referente ao etanol (21 

e.1) apresenta maior grau de pureza, 70,4%. 

No caso da amostra e.2 é possível comparar os três teores de metanol e verifica-se que a 

pureza vai aumentando com o aumento destes teores. Em comparação com 70% Etanol (21 e.2) a 

amostra 22 e.2 é mais pura (81,4%) enquanto a amostra 21 e.2 possui uma pureza de 77,1%. 

A amostra que possui maior contaminação, e.3, é obtida por com H2SO4. Com um teor de 

70% metanol verifica-se o pior resultado obtido em ambos os álcoois com um teor de pentosanas de 

apenas 2%. Este resultado é observado igualmente pela determinação de matéria orgânica com uma 

pureza de 3%. A amostra 21 e.3 obtida por precipitação de 70% etanol apresenta maior pureza (9%) 

sendo que este resultado se inverteu quando comparado com o teor de 30% de álcool. 

O rendimento deste processo foi bom (cerca de 94%) tendo sido o melhor rendimento, no 

entanto, no ensaio anterior (Ensaio 19) houve mais perdas. Este rendimento mostra que é mais 

rentável realizar ensaios para cada teor de álcool a estudar e que num mesmo ensaio estudar logo 

dois ou mais teores não é tao eficaz. 

Conclusões gerais sobre a precipitação com vários teores de álcool 

Relativamente aos ensaios com álcool é importante referir que de uma forma geral, seria 

necessário realizar mais ensaios de modo a comprovar a reprodutibilidade dos resultados 

apresentados e poder retirar conclusões mais sustentadas. De qualquer das formas o balanço destes 

ensaios foi positivo permitindo observar alguns resultados interessantes. 

A pureza das amostras lavadas com água tanto para o etanol como para o metanol são 

sempre na ordem dos 99% não se verificando diferenças significativas em ambos os álcoois. Conclui-

se portanto que é possível realizar neutralizações por lavagem com água, dissolvendo assim o 

hidróxido de sódio resultante do processo de extracção alcalina sem gasto adicional de ácido para 

realizar a neutralização. 

Em termos de quantidade de matéria orgânica foi possível constatar que para os precipitados 

obtidos com teores de 70% de álcool e lavadas com água a pureza era maior. Embora seja maior, a 

diferença é tao pequena que em termos de gasto de álcool a melhor solução passará por utilizar um 

teor de 30% e realizar as lavagens com água, pois mesmo que a pureza seja de 98% já é um valor 

satisfatório. É possível que um teor inferior a 30% consiga igualmente os mesmos resultados e assim 

haveria menos gasto de reagente. Este é um possível trabalho a realizar no futuro. 
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Portanto, nestes ensaios o tratamento onde se obtém uma maior pureza corresponde às 

sucessivas lavagens com água até neutralização da amostra, sendo o teor de 30% de álcool o teor 

escolhido de modo a economizar o mais possível a utilização de reagentes. No entanto, é necessário 

ter em conta as perdas adicionais que se verificam por lavagem com água sendo necessário realizar 

melhoramentos de modo a minimizá-las. 

Conclusões finais sobre a precipitação a partir do filtrado alcalino 

De uma forma geral é possível dizer que ambos os métodos apresentam bons resultados 

em termos de rendimento. Em termos da utilização dos ácidos os resultados obtidos apontam 

para o ácido fórmico em termos do maior rendimento, já para o grau de pureza obtido por 

lavagem com metanol (a), foi o precipitado com ácido nítrico o de maior grau de pureza (87-

88%). 

Relativamente às amostras lavadas com água para remoção dos sais que precipitam 

durante o processo de neutralização, estas podem ser mais ou menos puras tendo em conta 

também a solubilidade dos sais na água. Portanto, pela análise das solubilidades presentes na 

literatura os sais mais solúveis em água à temperatura ambiente (temperatura em que ocorreu a 

experiência) é o nitrato de sódio com cerca de 92 g sal/100 g H 2O, seguido do acetato de sódio 

trihidratado com 50,5 g sal/100 g H2O (Mullin, J.,W., 2001). Não se realizou lavagens com água 

para as amostras neutralizadas com ácido acético no entanto é de notar que pela solubilidade 

do seu sal em água seria possível obter igualmente precipitados de excelente grau de pureza. 

Quanto ao sal do ácido sulfúrico, o sulfato de sódio decahidratado tem por valor de solubilidade 

cerca de 30,1 g sal/ g H2O (Mullin, J.,W., 2001). É possível observar pelas tabelas já 

apresentadas que a amostra 16 c obtida por neutralização com ácido nítrico e lava da com água 

apresenta um teor de cinzas menor (0,11%) do que as amostras neutralizadas com ácido 

sulfúrico e lavadas com água (12 c – 0,6% e 15 c – 2,2%), o que se ajusta ao que foi dito sobre 

as solubilidades dos diversos sais. No entanto, é necessário ter em conta que a razão sal/água 

não foi igual para todas as amostras, portanto possivelmente houve casos onde se utilizou mais 

água do que noutros, no entanto, tentou-se sempre usar sensivelmente as mesmas 

quantidades. 

No caso dos álcoois não se pode igualmente concluir qual deles é o mais favorável pois 

ambos apresentam vantagens e desvantagens. Se por um lado o metanol é mais barato, o 

etanol apresentou rendimentos superiores, no entanto, a questão dos rendimentos deverá ser 

mais desenvolvida fazendo várias réplicas dos ensaios. Em termos de pureza das amostras, 

quando se realiza as lavagens com água não há diferença no tipo de álcool a usar, portanto por 

uma questão de custo pode-se recorrer ao metanol. Estas lavagens com água para dissolução 

do hidróxido de sódio são mais eficientes do que as lavagens com água para remoção dos sais 

resultantes da neutralização ácida visto que a solubilidade do hidróxido de sódio monohidratado 

é de 117 g/100g H2O (Mullin, J.,W., 2001). 

A escolha do melhor método de isolamento e purificação de xilanas deverá ter em conta 

a combinação de um conjunto de parâmetros favoráveis. Para retirar uma conclusão em 

concreto seria importante realizar uma análise económica que permitisse avaliar as vantagens e 
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desvantagens de cada método de isolamento e purificação bem como os custos envolvidos em 

cada processo.   

A economia no gasto de reagentes em combinação com a obtenção de uma xilana com 

um elevado grau de pureza obtendo ao mesmo tempo um bom rendimento é um exemplo de 

parâmetros a avaliar.  

Uma hipótese a analisar cuidadosamente seria, por exemplo, a precipitação com álcool, 

mais precisamente metanol, com um teor de 30% ou inferior (se se verificar que se consegue 

isolar as xilanas com um bom rendimento) seguido de lavagem com água até neutralizar a 

amostra de modo a evitar a despolimerização por acção do hidróxido de sódio.  

É importante referir que em termos de custos de reagente, comparando o metanol com 

etanol a opção seria o metanol visto que é mais barato e em ambos se obtém, de uma forma 

geral, o mesmo tipo de resultados. 

Por outro lado em termos dos ácidos, possivelmente a estrutura das xilanas é diferente 

pois é possível que ocorra a ligação de componentes existentes nos ácidos às ramificações 

existentes nas xilanas tornando-as mais ‘pesadas’. Por outro lado, as lavagens com água 

solubilizam esses componentes tornando-as mais puras mas também menos ramificadas.  

Todas estas questões também se relacionam com o tipo de xilana que se pretende obter 

tendo em conta a aplicação pretendida.    

Relativamente aos cálculos realizados neste estudo, o facto de se ter considerado a 

matéria orgânica como xilanas foi a hipótese que viabilizou o cálculo dos teores de pureza e 

rendimentos para todos os ensaios, permitindo fazer alguma apreciação sobre as amostras 

isoladas. De modo a contabilizar em concreto as xilanas da amostra é aconselhável que se 

realize a determinação de pentosanas. Como neste trabalho esse facto não era possível para 

todas as amostras, optou-se por recorrer às técnicas possíveis, o que permitiu também 

demonstrar que é importante ter em atenção a composição da amostra e que para além do teor 

de humidade e matéria inorgânica, a quantidade de matéria orgânica obtida possui alguns 

vestígios de outros compostos orgânicos. É recomendável, sempre que possível, realizar 

análises sobre a composição dos precipitados que ilucidem sobre quais os componentes que 

constituem o mesmo. Esse tipo de análise foi realizado para alguns precipitados e será 

apresentado posteriormente (Capítulo 4.3.1). 

4.2.2. Precipitação a partir do sobrenadante tal qual  

Como foi referido em 4.2.1, do processo de precipitação do filtrado alcalino, resulta 

sempre um precipitado e um sobrenadante. No capítulo anterior apresentou-se e analisou-se os 

resultados relativamente aos precipitados obtidos. Neste capítulo faz-se uma breve análise ao 

trabalho realizado com o sobrenadante, em termos de recuperação das xilanas aí existentes, 

utilizando vários teores de etanol (Bian, J. et al., 2010; Luo, Q., et al., 2012; Peng, F. et al., 2009; 

Peng, F. et al., 2010; Peng, F. et al., 2012; Xue, B.-L., et al., 2012; Zou, P., et al., 2013).  

Procedeu-se como descrito em 3.4.2.1 (Precipitação do sobrenadante tal qual). Após 

secagem das amostras determinou-se o teor de cinzas na mufla de modo a concluir sobre o teor 

de matéria orgânica (considerada como xilanas) existente em cada amostra.  
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Tabela 24 - Determinação do teor de cinzas e experiências de precipitação com etanol (Ensaio 1). 

Teor Etanol (%) Massa sobrenadante (g) Massa amostra seca (g) Teor cinzas (%) 

20 5 0 Não pp* 
25 15 0,315 98,9 
30 298 6,159 93 

45 
5 0,464 99,5 
15 1,489 99,3 

60 
5 0,555 99,4 
15 1,637 98,4 

80 5 0,594 99,1 
*Não ocorreu a formação de precipitado 

Como se pode constatar na Tabela 24, a precipitação com etanol a partir do sobrenadante 

origina precipitados com grandes teores de cinzas, ou seja, com teores de xilanas (matéria orgânica) 

entre 0,5 e 7%. 

Uma amostra do precipitado obtido por precipitação com 30% de etanol foi sujeito a análise 

química (determinação dos iões sulfato e iões sódio por cromatografia iónica), no Laboratório de 

Análises do IST onde os resultados vieram confirmar o teor de cinzas apresentado. A concentração 

de iões sulfato foi de 0,625 g SO4
2-

/g de pp e a concentração de iões sódio foi de 0,303 g Na/g de pp. 

Foram realizados outros ensaios, onde se manteve constante a massa total final, 

variando as quantidades de sobrenadante e de etanol a adicionar  (Tabela 25 e 26).  

Tabela 25 - Determinação do teor de cinzas para experiências de precipitação com etanol (Ensaio 1). 

Teor Etanol (%) Massa sobrenadante + EtOH (g) Massa amostra seca (g) Teor cinzas (%) 

25 

20 

1,216 99,68 
30 1,075 99,52 
45 1,07 99,38 
60 0,861 99,49 
80 0,471 99,24 

Verifica-se que quando se aumentou o teor em etanol formou-se menos precipitado. Como a 

massa total é constante ao aumentar o teor de etanol diminui a quantidade de sobrenadante, logo a 

quantidade de precipitado é logicamente menor. Como se observou na Tabela 25, o teor de cinzas 

mantém-se igualmente elevado, representando a matéria orgânica 0,38-0,76% da amostra. 

Tabela 26 - Determinação do teor de cinzas para experiências de precipitação com etanol (Ensaio 4). 

Teor Etanol (%) Massa sobrenadante + EtOH (g) Massa amostra seca (g) Teor cinzas (%) 

25 

20 
1,520 98,7 

45 1,148 99,2 
60 0,915 99,4 

Idêntico procedimento foi adoptado com o sobrenadante obtido no Ensaio 5, no entanto, 

quando se adicionou etanol observou-se a formação de uma pequena quantidade de suspensão que 

após a filtração não se conseguiu contabilizar. Pensa-se que o precipitado formado, em quantidade 

diminuta, seria constituído por partículas de dimensão inferior à abertura do poro do filtro usado (0,45 

µm), passando assim através dele. O mesmo aconteceu para a experiência realizada com o 

sobrenadante do Ensaio 16, com os mesmos teores de etanol.  

Esta série de ensaios permitiu concluir que o sobrenadante resultante do processo de 

isolamento das xilanas a partir do filtrado não possui praticamente xilanas, pois estas foram 

maioritariamente removidas por precipitação com ácido/álcool (Capítulo 4.2.1.). Conclui-se 

portanto que não é necessário aproveitar o sobrenadante para isolar xilanas, pois o gasto de 

reagente não compensa face à quantidade de xilanas aí existentes. 
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4.3. Caracterização das pastas e xilanas 

Neste capítulo apresenta-se a análise dos principais resultados obtidos na 

caracterização das xilanas, bem como, as respectivas conclusões.  

4.3.1. Análise da composição em monossacarídeos 

As xilanas precipitadas do líquido filtrado alcalino foram quantificadas e analisadas 

quanto à sua composição em monossacarídeos por HPAEC-PAD e quanto ao teor de açúcares 

totais, pelo método espectrofotométrico UV-H2SO4 (Albalasmeh, A., et al., 2013). 

 Considerou-se que a hidrólise das amostras foi completa sendo toda a xilana convertida 

em xilose (Pettersen, Roger C., 1984; Pilath, Heidi M., et al., 2013; Thompson, A., et al., 1954) . 

A solução de açúcares resultante da hidrólise foi posteriormente usada para as análises 

realizadas pelos dois métodos. 

Seguidamente, apresentam-se os resultados obtidos, bem como, uma comparação entre 

os dois métodos realizados. 

4.3.1.1. HPAEC - PAD 

A análise da composição em monossacarídeos para as diferentes amostras mostra que a 

xilose (pentose) é o açúcar predominante (55,3-83,8%) sugerindo a presença de elevados teores de 

xilana. O segundo açúcar com maior percentagem é a glucose (hexose). A arabinose e a galactose 

estão presentes em menores quantidades e a manose apenas está presente em três amostras, uma 

das quais (13 f) em quantidades traço. Segundo a literatura (Magaton, et al., 2008) a glucose e 

galactose podem estar ligadas quimicamente à cadeia das xilanas através do ácido 4-O-

metilglucurónico. A predominância da xilose comprova que as amostras analisadas, como já foi 

referido, consistem na sua maioria em xilanas. 

Tabela 27 - Composição em açúcares (%) para as várias amostras analisadas por HPAEC-PAD. 

Amostras 
Composição em açúcares (%) 

Ara Gal Glc Xyl Man 

4 a 0,674 0,519 20,519 78,288 0 

15 c 0,542 0,674 17,286 81,498 0 

7 a 2,417 2,381 30,062 55,378 9,762 

10 a 1,239 2,232 41,593 48,869 6,065 

16 a 0,846 0,072 50,491 48,590 0 

16 c 1,223 0,073 37,246 61,459 0 

18 a 1,378 0,811 27,168 70,644 0 

18 c 0,563 0,797 17,379 81,259 0 

20 f 0,559 0,632 15,464 83,345 0 

13 f 0,495 0,646 18,255 79,914 0,689 

21 f 0,560 0,909 15,105 83,425 0 

19 e.3 (30%MetOH) 0,392 0 42,554 57,054 0 

19 f (30%MetOH) 0,158 0 16,023 83,819 0 

19 f (50% MetOH) 0,319 0,652 16,167 82,861 0 

22 e.3 0,408 0,680 67,872 31,040 0 

22 f 0,052 0 13,247 86,846 0 

Embora este método cromatográfico forneça informação detalhada em termos quantitativos 

sobre as amostras, neste trabalho, apenas se fazem observações a nível qualitativo pois alguns 

valores referentes à composição em açúcares estão fora do intervalo considerado pelas curvas de 

calibração.   
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É possível verificar (Tabela 27), que a composição em monossacarídeos varia consoante a 

amostra, o que vem de encontro ao que é referido na literatura (Deutschmann, R., et al., 2012), pois 

pensa-se que a neutralização com os diferentes ácidos origina xilanas com composições distintas 

influenciando a sua estrutura. As amostras 4 a e 15 c foram neutralizadas com ácido sulfúrico, tendo 

sido a primeira sujeita a lavagem com metanol e a segunda a lavagem com água. A sua composição 

de uma forma geral é semelhante sendo que a amostra 15 c apresenta uma maior quantidade de 

xilose. As amostras 7 a e 10 a obtidas por neutralização com ácido clorídrico e acético, 

respectivamente, apresentam teores mais baixos de xilose e maiores de glucose do que as amostras 

anteriormente referidas. Por outro lado, são as únicas que apresentam na sua composição manose, 

um açúcar pouco abundante nas amostras de xilana provenientes de eucalipto (Evtuguin, D., et al., 

2003; Lisboa, S., et al., 2005; Pinto, P.C., et al., 2005). A amostra 16 a, proveniente da neutralização 

com ácido nítrico, apresenta teores de xilose semelhante à amostra 10 a, no entanto a amostra 16 c 

já apresenta um maior teor de xilose, tendo sido obtida por sucessivas lavagens com água para 

remoção dos nitratos. Relativamente às amostras que precipitaram por neutralização com ácido 

fosfórico (18 a e 18 c) à semelhança das amostras obtidas com ácido sulfúrico apresentam teores na 

ordem dos 70 a 80% xilose. 

As amostras obtidas por precipitação com etanol e lavagem com água (20, 13 e 21 f) 

mostram semelhanças na composição em monossacarídeos com a excepção da amostra 13 f 

(precipitada com 50% etanol) que apresenta quantidades traço de manose. A partir destes dados 

pode-se considerar que o isolamento de xilanas com etanol, independentemente do teor, conduz à 

obtenção da mesma quantidade de xilanas sensivelmente. As amostras obtidas por precipitação com 

metanol e lavadas com água (19 f 30%, 19 f 50% e 22 f) apresentam semelhanças com as amostras 

anteriormente referidas (20, 13 e 21 f). Relativamente às amostras obtidas por precipitação com 

metanol e neutralizadas com ácido sulfúrico com o sobrenadante como líquido de suporte (19 e.3 e 

22 e.3), estas apresentam algumas diferenças, verificando-se a diminuição do teor de xilose com o 

aumento do teor de álcool, sendo que a amostra obtida a partir da precipitação com 70% metanol (22 

e.3) possui um elevado teor em glucose. 

De uma forma geral é possível verificar que as amostras lavadas com água, quer tenham sido 

obtidas por neutralização ou precipitação com álcool apresentam os maiores teores de xilose 

observados na Tabela 27, sendo as obtidas por precipitação com álcool as que possuem maior 

percentagem. 

De modo a retirar conclusões mais aprofundadas seria necessário realizar mais análises por 

este método, bem como, complementar com um estudo da morfologia das xilanas por RMN 
1
H, por 

exemplo. 

4.3.1.2. Método UV-H2SO4 

A partir deste método é possível determinar a composição em carbohidratos totais nas 

amostras, tendo-se considerado que o teor de açúcares determinado corresponde à xilose, pois é o 

açúcar maioritário presente nas amostras (Evtuguin, D., et al., 2003; Gabrielii, I., et al., 2000; 

Magaton, A., et al., 2008; Lisboa, S., et al., 2005; Pinto, P., et al., 2005; Saake, B., et al., 2001).  
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Após a preparação das soluções de açúcar (ver Capítulo 3.5.4.3) determinou-se as suas 

absorvâncias no espectrofotómetro e, com recurso à curva de calibração (Anexo IV) obteve-se a 

concentração em xilose existente em cada amostra. A partir deste valor foi possível determinar a 

massa e o teor de xilose existente na amostra inicial. Por sua vez, o conteúdo em polissacarídeos nas 

amostras (xilanas) foi calculado a partir do seu monossacarídeo correspondente (xilose) usando uma 

correcção de 0,88 para pentoses (Hakala, T., et al., 2013). No Anexo VIII, encontra-se um exemplo 

do cálculo realizado para a determinação da massa de xilose e xilana. 

De modo a comparar os resultados obtidos em cada método (Tabela 28) calculou-se o erro 

relativo. Nos casos onde foi possível determinar as pentosanas obteve-se a massa de xilanas 

existente na amostra inicial e comparou-se relativamente ao cálculo realizado a partir da matéria 

orgânica.  

Sabendo o valor de amostra seca pesada e a sua correspondente matéria orgânica ou massa 

de xilanas (pentosanas) é possível verificar se o cálculo das xilanas pelos métodos de determinação 

de açúcares se encontra muito ou pouco afastado do real. 

Pela observação da Tabela 28 é possível verificar que de uma forma geral a massa de 

xilanas calculada pelo método UV-H2SO4 se aproxima mais da massa calculada pelo teor de cinzas e 

pentosanas do que o método HPAEC-PAD.  

Os desvios encontrados entre a massa de xilana inicial e a massa de xilana calculada pelos 

métodos podem dever-se ao facto de a hidrólise realizada não ter sido completa, pois durante o 

processo de hidrólise possivelmente não ocorreu a total conversão dos polissacarídeos nos seus 

respectivos monómeros (Alves et al, 2010, Bose et al, 2009). Por outro lado, as condições de 

hidrólise do processo utilizado podem influenciar os resultados, existindo actualmente pesquisas que 

defendem a alteração dessas condições, nomeadamente, a concentração de ácido sulfúrico, a 

temperatura, o tempo de reacção e o recurso a tubos centrífugos cónicos de modo a aumentar o rácio 

entre o líquido e a amostra (Deutschmann, R., et al., 2012). 

Outro factor prende-se com os desvios que podem ocorrer devido à possível degradação das 

amostras com o tempo, embora conservadas no frigorífico. De facto algumas amostras hidrolisadas 

foram analisadas algumas semanas após a hidrólise. Relativamente ao método UV-H2SO4 as 

amostras após sofrerem hidrólise eram analisadas no espectrofotómetro num curto espaço de tempo. 

Em relação ao HPAEC-PAD algumas amostras já estavam hidrolisadas há algumas semanas quando 

se fez a análise, por isso pode ter ocorrido degradação. 

No método UV-H2SO4 outro factor que pode atribuir algum erro foi o facto de se considerar 

que os açúcares totais hidrolisados correspondiam apenas a xilose. No entanto, esta consideração 

teria que ser feita uma vez que a xilose é o açúcar maioritário como já foi referido e demonstrado. 

 No caso de haver um grande número de amostras para análise, o método cromatográfico 

pode demorar muito tempo, já o método espectrofotométrico é mais rápido e mais acessível e, 

segundo a literatura permite a obtenção de bons resultados (Deutschmann, R., et al., 2012), sendo 

portanto um método a considerar para este tipo de análises. 
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Tabela 28 - Composição em açúcares das xilanas extraídas das pastas pelo método UV-H2SO4 e por HPAEC-PAD e respectivos erros relativos. 

 Teor seco Teor de cinzas 
Teor 

pentosanas 
Método UV-H2SO4 HPAEC-PAD 

Amostras 
Amostra 

seca inicial 
(mg) 

Mat.orgânica 
inicial (mg) 

Xilana pesada 
inicial (mg) 

Xilose 
amostra 

inicial (mg) 

% 
Xilose 
no pó 

Xilana 
amostra 

inicial (mg) 

Erro 
relativo 

(%) 

Xilose 
amostra 

inicial (mg) 

% 
Xilose 
no pó 

Xilana 
amostra 

inicial (mg) 

Erro 
relativo 

(%) 

1 a 9,492 5,677 N.d. 4,137 43,6 3,641 35,9 N.d. N.d. N.d. N.d. 

1 b 9,492 4,848 4,632 4,251 44,8 3,741 22,8/19,2 N.d. N.d. N.d. N.d. 

3 d 8,269 4,838 N.d. 3,569 43,2 3,140 35,1 N.d. N.d. N.d. N.d. 

4 a 9,317 4,849 4,083 4,503 49,8 3,963 18,3/2,94 4,197 45,0 3,693 23,8/9,55 

5 a 9,678 8,14 N.d. 9,078 93,8 7,989 1,86 N.d. N.d. N.d. N.d. 

6 a 9,954 3,584 N.d. 4,047 40,9 3,561 0,6 N.d. N.d. N.d. N.d. 

7 a 9,944 8,390 N.d. 9,119 96,1 8,025 4,35 2,626 26,4 2,311 72,5 

9 a 9,476 7,738 N.d. 7,790 79,8 6,855 11,4 N.d. N.d. N.d. N.d. 

10 a 8,586 6,622 5,065 5,593 65,1 4,921 25,7/2,84 1,500 17,5 1,320 80,1/73,9 

11 e.1 8,454 6,475 N.d. 6,338 75,0 5,577 13,8 N.d. N.d. N.d. N.d. 

12 a 9,561 4,464 N.d. 3,467 36,3 3,051 31,7 N.d. N.d. N.d. N.d. 

12 c 9,498 9,441 N.d. 6,028 63,5 5,304 43,8 N.d. N.d. N.d. N.d. 

13 d 7,564 4,540 N.d. 4,731 62,5 4,163 8,3 N.d. N.d. N.d. N.d. 

13 f 8,613 8,50 N.d. 7,583 88,1 6,67 21,5 5,426 63,0 4,775 43,8 

15 a 8,232 4,120 N.d. 6,244 75,9 5,495 33,4 N.d. N.d. N.d. N.d. 

15 b 8,555 4,039 N.d. 4,978 58,2 4,381 8,5 N.d. N.d. N.d. N.d. 

15 c 8,242 8,061 N.d. 6,882 83,5 6,06 24,8 5,105 61,9 4,492 44,3 

16 a 9,245 8,095 N.d. 4,537 49,1 3,993 50,7 1,037 11,2 0,913 88,7 

16 b 10,084 7,994 N.d. 1,259 12,5 1,108 86,1 N.d. N.d. N.d. N.d. 

16 c 7,959 7,874 N.d. 7,709 96,9 6,78 13,9 1,783 22,4 1,569 80,1 

17 a 9,403 8,192 N.d. 4,275 45,5 3,762 54,1 N.d. N.d. N.d. N.d. 
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 Teor seco 
Teor de 
cinzas 

Teor 
pentosanas 

Método UV-H2SO4 HPAEC-PAD 

Amostras 
Amostra 

seca inicial 
(mg) 

Mat. 
orgânica 

inicial (mg) 

Xilana pesada 
inicial (mg) 

Xilose 
amostra 

inicial (mg) 

% 
Xilose 
no pó 

Xilana 
amostra 

inicial (mg) 

Erro 
relativo 

(%) 

Xilose 
amostra 

inicial (mg) 

% 
Xilose 
no pó 

Xilana 
amostra 

inicial (mg) 

Erro 
relativo 

(%) 

17 b 9,625 7,320 N.d. 1,569 16,3 1,380 81,1 N.d. N.d. N.d. N.d. 

17 c 8,240 8,119 N.d. 6,749 81,9 5,939 26,9 N.d. N.d. N.d. N.d. 

18 a 6,346 3,591 3,565 3,611 56,9 3,18 11,4/10,8 2,940 46,3 2,587 27,96/27,4 

18 c 8,793 8,727 N.d. 8,440 96,0 7,43 14,9 5,945 67,6 5,232 40,0 

20 e.1 7,459 4,722 N.d. 2,585 34,7 2,275 51,8 N.d. N.d. N.d. N.d. 

20 e.3 10,350 0,831 0,723 1,761 17,0 1,550 86,5 N.d. N.d. N.d. N.d. 

20 f 9,010 8,879 N.d. 8,359 92,8 7,356 17,2 6,356 70,5 5,593 37,0 

21 d 8,938 4,302 N.d. 3,181 35,6 2,799 34,9 N.d. N.d. N.d. N.d. 

21 e.2 7,950 6,129 N.d. 7,179 90,3 6,317 3,07 N.d. N.d. N.d. N.d. 

21 e.3 9,863 0,899 0,804 0,624 6,3 0,549 38,9/31,7 N.d. N.d. N.d. N.d. 

21 f 9,288 9,176 N.d. 8,507 91,6 7,486 18,4 6,637 71,5 5,841 36,3 

19e.1 
(30%Metanol) 

7,628 5,232 N.d. 2,903 38,1 2,554 51,2 N.d. N.d. N.d. N.d. 

19e.3 
(30%Metanol) 

9,539 2,669 2,464 2,163 22,7 1,903 28,7/22,8 1,453 15,2 1,279 52,1/48,1 

19f 
(30%Metanol) 

8,268 8,132 N.d. 8,992 89,9 7,913 2,69 N.d. N.d. N.d. N.d. 

19f 
(50%Metanol) 

8,547 8,460 N.d. 7,858 91,9 6,92 18,2 6,094 71,3 5,363 36,6 

22 e.3 10,26 0,323 0,243 0,079 0,8 0,070 78,3/71,2 0,272 26,5 0,240 25,7/1,23 

N.d. – Não determinado 

Erro relativo= (|Matéria orgânica inicial – Matéria orgânica* (determinada pelo método)|/ Matéria orgânica inicial) x 100
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Como o método HPAEC-PAD fornece informação mais detalhada relativamente à 

composição das amostras realizou-se, para as amostras possíveis, a determinação da massa de 

pentosanas e hexosanas à semelhança do que se apresentou na Tabela 28.  

Assim, e de modo a demonstrar que a matéria orgânica calculada se deve à quantidade de 

xilanas (pentosanas) mas também tem a sua contribuição de hexosanas, apresenta-se na Tabela 29 

as massas de pentosanas e hexosanas calculadas, tendo-se admitido que a soma das duas 

corresponde à matéria orgânica existente na amostra. Calculou-se o erro relativo entre esta massa 

determinada pelo método cromatográfico e a matéria orgânica determinada pelo teor de cinzas. 

Tabela 29 - Composição em matéria orgânica determinado pelo método cromatográfico (HPAEC-PAD) 
para a comparação com a quantidade inicial pesada para proceder à hidrólise. 

 Teor seco 
Teor de 
cinzas 

Teor 
pentosanas 

HPAEC - PAD 

Amostras 

Amostra 
seca 

inicial 
(mg) 

Matéria 
orgânica 

inicial 
(mg) 

Xilana 
inicial (mg) 

Pentosanas 
(mg) 

Hexosanas 
(mg) 

Matéria 
orgânica* 

(mg) 

Erro 
relativo 

(%) 

4 a 9,317 4,849 4,083 3,725 1,015 4,740 2,25 

7 a 9,944 8,390 N.d. 2,411 1,801 4,212 49,8 

10 a 8,586 6,622 5,065 1,353 1,378 2,731 58,8 

13 f 8,613 8,50 N.d. 4,804 1,197 6,001 29,4 

15 c 8,242 8,061 N.d. 4,522 1,012 5,534 31,3 

16 a 9,245 8,095 N.d. 0,928 0,971 1,899 76,5 

16 c 7,959 7,874 N.d. 1,600 0,975 2,575 67,3 

18 a 6,346 3,591 3,565 2,638 1,048 3,686 2,6 

18 c 8,793 8,727 N.d. 5,268 1,197 6,465 25,9 

20 f 9,010 8,879 N.d. 5,631 1,105 6,736 24,1 

21 f 9,288 9,176 N.d. 5,880 1,147 7,027 23,4 

19e.3 
(30%Metanol) 

9,539 2,669 2,464 1,288 0,975 2,263 15,2 

19f 
(50%Metanol) 

8,547 8,460 N.d. 5,384 1,113 6,497 23,2 

22 e.3 10,26 0,323 0,243 0,243 0,541 0,784 >100 

* m matéria orgânica = m pentosanas+ hexosanas 
Erro relativo= (|Matéria orgânica inicial – Matéria orgânica* (determinada pelo método)|/ Matéria orgânica 

inicial) x 100 

A partir da observação da Tabela 29 e das diferenças relativas obtidas em comparação com 

as da Tabela 28 é possível concluir que nesta as diferenças são menores possivelmente devido à 

inclusão dos valores de hexosanas que tornam os resultados mais próximos da matéria orgânica 

determinada pelo método de determinação de cinzas. Contudo, verifica-se que existem alguns 

desvios para algumas amostras. Possivelmente teria que se repetir o método HPAEC-PAD de modo 

a verificar a reprodutibilidade dos resultados. 

De modo a verificar a tendência dos valores obtidos para os açúcares totais de ambos os 

métodos estudados, construiu-se um gráfico que compara a percentagem de açúcares totais (%) 

obtidos por HPAEC-PAD e pelo método UV-H2SO4 (Figura 32).  
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Figura 32 - Comparação entre os métodos de determinação de açúcares. 

Pela observação da Figura 32 é possível constatar que para elevados teores de açúcares os 

dois métodos apresentam valores próximos, contudo, para teores mais baixos verifica-se uma 

dispersão maior dos valores. 

4.3.2. Testes de solubilidade 

Realizaram-se testes de solubilidade a algumas amostras de xilanas (ver Capítulo 3.5.5). 

Estes testes tinham como objectivo analisar e identificar qual o melhor solvente para dissolver as 

xilanas. Não há muita informação na literatura sobre este assunto, no entanto o conhecimento acerca 

da solubilidade das xilanas é importante, pois permite auxiliar na optimização de técnicas analíticas 

como o GPC, onde a escolha de um solvente adequado permite a dissolução total, ou quase total, da 

amostra sem necessitar de muitos passos para o conseguir, como acontece em algumas técnicas. 

Por outro lado, neste tipo de análise, a garantia de uma boa dissolução permite obter a distribuição de 

pesos moleculares real que constitui a amostra, enquanto os solventes que dissolvem parcialmente 

as xilanas não permitem uma determinação rigorosa, pois os maiores pesos moleculares constituintes 

das amostras, que não se dissolveram, não são considerados. 

Pretendeu-se também investigar se as xilanas são ou não solúveis em água e em solventes 

aquosos, pois existe na literatura alguma controvérsia sobre este assunto (Bian, J. et al., 2010; 

Gabrielii, I., et al., 2000; Luo, Q., et al., 2012; Peng, F. et al., 2009; Peng, F. et al., 2010; Saake, B., 

et al., 2001; Xue, B.-L., et al., 2012). Seguidamente apresentam-se algumas figuras que ilustram os 

testes de solubilidade realizados e alguns comentários sobre os mesmos. 

  
Figura 33 - Testes de solubilidade realizados com água (à esquerda) e com 0,005 M tampão de fosfato de 

sódio com 0,02N NaCl (à direita) para as amostras 1,4 e 5 a. 

Pela observação da Figura 33 comprova-se que as xilanas obtidas a partir da extracção 

alcalina da pasta de E.Globulus são insolúveis em água, como é referido na literatura (Saake, B., et 

al., 2001).  

Tendo em conta as várias pesquisas bibliográficas realizadas (Bian, J. et al., 2010; Luo, Q., 

et al., 2012; Peng, F. et al., 2009; Peng, F. et al., 2010; Xue, B.-L., et al., 2012), optou-se por fazer 

testes para uma solução tampão de fosfato de sódio 0,005 M com 0,02 N cloreto de sódio, no 
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entanto, chegou-se à conclusão que apesar de esta solução dissolver xilanas de outras fontes de 

matéria-prima, no caso da xilana do E.globulus não se verificam bons resultados (Figura 33). Este 

facto pode estar relacionado com a diferente estrutura molecular das xilanas que as permitem ter 

maior ou menor afinidade com alguns solventes (ver Capítulo 2.1.2). 

Em relação às amostras obtidas, contendo xilanas, por precipitação do sobrenadante com 

etanol (ver Capítulo 3.5.5) verificou-se que estas dissolvem-se totalmente em água e em soluções 

aquosas, bem como em DMSO, o que permite reforçar a ideia de que apenas existem sais nestas 

amostras, sendo a quantidade de xilanas existente mínima (ver Capítulo 4.2.2) (Figura 34). 

 

 

 
Figura 34 – Testes de solubilidade realizado às amostras obtidas por precipitação do sobrenadante com 

etanol. Testes de cima para baixo: água, solução tampão fosfato de sódio e DMSO. 

No caso da experiência com tolueno, após estar à temperatura ambiente ao fim de cerca de 

12 horas, este reagente dissolve bem a amostra estando a solução praticamente límpida. No caso do 

THF à temperatura ambiente a solução ficou turva e posteriormente colocou-se sob agitação a 40ºC 

durante um dia e confirmou-se que não ocorre dissolução, mantendo o aspecto turvo (Figura 35) 

(Gabrielii, I., et al., 2000). 

  
Figura 35 – Testes de solubilidade realizados com tolueno (à esquerda) e com THF (à direita), ambos para 

a Amostra 4 a. 

Na experiência com DMAc, verificou-se que a solução permanecia turva à temperatura 

ambiente (Evtuguin, D., et al., 2003; Evtuguin, D., et al., 2007; Pinto, P.C., et al., 2005; Shatalov, A., 

et al., 1999). De modo a verificar a influência da temperatura, colocou-se a solução num banho a 

60ºC, no entanto, não se verificou qualquer alteração (Figura 36). Segundo o Prof.º Dr.º Dmitry 

Evtuguin (Universidade de Aveiro), este solvente combinado com uma pequena quantidade de LiCl, 

até cerca de 10%, permite uma melhor solubilização das xilanas. No entanto, é necessário realizar a 

dissolução a 105ºC, durante cerca de 30 a 60 minutos, dependendo da amostra (xilanas maiores não 

se dissolvem tão bem). 
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Figura 36 – Teste de solubilidade realizado com DMA, após uma noite sob agitação à temperatura 
ambiente (à esquerda) e após banho a 60ºC (à direita) (Amostra 4 a). 

No caso da experiência de dissolução das amostras neutralizadas com ácido sulfúrico 

(Amostra 4a) e ácido clorídrico (Amostra 5a) em DMF (Saake, B., et al., 2001), verificou-se que uma 

parte das xilanas ficou por dissolver, embora a solução não tenha ficado muito turva (Figura 37). 

Contudo, este solvente foi posto de parte visto ser cancerígeno. 

 
Figura 37 – Teste de solubilidade realizado com DMF (Amostras 4 e 5 a). 

Pode-se verificar a solubilidade das xilanas à temperatura ambiente apenas em solventes 

bastante polares, como o DMSO (Figura 38) (Saake, B., et al., 2001). 

 
Figura 38 – Testes de solubilidade realizados com DMSO (Amostras 1, 4 e 5 a). 

Com o conhecimento da solubilidade das xilanas é também possível melhorar o processo de 

extracção pois é possível recorrer a este solvente para realizar a extracção das xilanas a partir da 

holocelulose (Tabela 3 – Capítulo 2.4.1). 

Em experiências de dissolução de DMSO:água concluiu-se que a solução DMSO:água 90:10 

+ 0,05 M LiCl é um melhor solvente quando comparado com a solução DMSO:água (20:80) +0,1 M 

NaNO3 (LeBel, R. G., et al., 1963; Saake, B., et al., 2001) (Figura 39).  

  
Figura 39 – Testes de solubilidade realizados com uma mistura DMSO:H2O (90:10) + 0,05 M LiCl (à 

esquerda) e DMSO:H2O (20:80) + 0,1M NaNO3 (à direita) (amostras 4 a e 5 a). 

A Tabela 30 resume os resultados obtidos nos testes de solubilidade, para as amostras de 

xilanas 1, 4 e 5. 
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Tabela 30 - Testes de solubilidade realizados sobre as amostras de xilanas com vários solventes. 

Amostra 
Água 

Destilada 

0,005 M 
Fosfato 
sódio + 
0,02 N 

NaCl(pH 
7,5) 

DMSO 

DMSO:H2O 

(90:10) + 

0,05M LiCl 

DMSO:H2O 

(20:80) + 

0,1M 

NaNO3 

DMF Tolueno THF DMAc 

1 a ND; MT ND; T D; L - - - - - - 

1 b ND; MT ND; T D; L - - - - - - 

4 a ND; MT ND; T D; L D; L DP; T 

DP; L 
(apenas 
algum 

depósito) 

DP; L 
DP; 
T 

DP; T 

5 a ND; MT ND; T D; L D; L DP; T 

DP; L 
(apenas 
algum 

depósito) 

- - - 

Legenda: D – dissolveu; DP – dissolveu pouco; ND – Não dissolveu 

  MT – Muito turvo; T – turvo; L - Límpido 

Foram também realizados ensaios de solubilidade com NaOH 0,1 M (Hakala, T., et al., 2013). 

Visto que não se verificou dissolução das amostras secas 4 e 5a em 0,1M NaOH à 

temperatura ambiente, contactou-se com o Dr.º Hakala de modo a perceber como procedia para 

realizar a dissolução das amostras. Dr.º Hakala referiu que a explicação para a não dissolução das 

amostras de deve ao facto de a secagem das xilanas provocar a formação de agregados com a água 

que tornam a sua dissolução muito difícil. Assim, Dr.º Hakala recomendou a dissolução de uma 

amostra de xilana ‘húmida’, recolhida logo após o processo de isolamento (Capítulo 3.3), procedendo 

ao teste de solubilidade utilizando as mesmas quantidades referidas no Capítulo 3.5.5. Para este 

teste recolheram-se duas amostras, uma que após neutralização foi lavada com metanol (6 a) e outra 

que foi recolhida previamente à lavagem com metanol (7 a), de modo a comprovar a influência da 

lavagem na solubilidade das amostras, isto é, se a lavagem de facto arrasta consigo impurezas. 

Assim, segundo as amostras 6 e 7a foram colocadas num banho a 45ºC e ficaram durante 

uma noite sob agitação (300 rpm). Este teste não resultou para as amostras de xilanas isoladas da 

pasta Kraft, mantendo-se a turbidez (Figura 40). Posteriormente, também segundo recomendação do 

Dr.º Hakala, colocou-se durante 2 horas a 80ºC na placa de aquecimento e passado este tempo 

durante mais uma noite sob agitação a 25ºC e as alterações não foram significativas (Figura 40).  

  
Figura 40 – Testes de solubilidade realizados com 0,1 M NaOH após banho a 45ºC em amostras secas 

obtidas nos ensaios 4 e 5 (à esquerda) e comparação entre as amostras 4 e 5 a com a amostra não seca 
lavada com metanol (2ª à direita – 6 a) e a amostra não seca e não lavada com metanol (1ª à direita – 7 a). 

De facto concluiu-se que ocorre uma melhor dissolução neste solvente com as amostras não 

secas (recolhidas após a centrifugação) comparativamente com as amostras secas (4 e 5 a), sendo 

que das amostras não secas a que se dissolveu melhor foi a que sofreu lavagem com metanol (6 a). 

Este facto revela que a lavagem com metanol é importante, não só porque contribuiu para a obtenção 

de amostras com uma maior pureza comparativamente com as amostras que não sofreram lavagem 



88 

 

(Tabela 15 – Capítulo 4.2.1), mas também pelo facto de facilitar a sua solubilização. Contudo, é 

possível verificar que as soluções finais apresentam ainda sinais de turvação, sendo o NaOH um 

solvente pouco eficiente. Aumentando a concentração para 0,5 M NaOH não se verificou melhoria de 

solubilização. 

A Tabela 31 resume o que foi descrito sobre os testes de solubilidade realizados com 

soluções de NaOH. 

Tabela 31 - Testes de solubilidade realizados com 0,1 M e 0,5M NaOH. 

Amostra 0,1 M NaOH 0,5 M NaOH 

4 a (seca) ND; MT (aspecto muito turvo) - 

5 a (seca) 
ND; MT Não dissolve (aspecto muito 

turvo) 
- 

6 a (sem secar, lavado com metanol) DP; T - 
7 a (sem secar, não lavado com 

metanol) 
DP; MT - 

9 a (sem secar, lavado com metanol) - DP;T 
Legenda: D – dissolveu; DP – dissolveu pouco; ND – Não dissolveu 
                 MT – Muito turvo; T – turvo; L - Límpido 

4.3.3. Distribuição do peso molecular médio por GPC 

A técnica que se utilizou para determinar os pesos moleculares médios ponderados, das 

xilanas obtidas por precipitação do filtrado alcalino, resultante da extracção da pasta Kraft 

branqueada de E.globulus, foi a cromatografia de permeação por gel (GPC) (ver Capítulo 3.5.6) 

(Magaton, A., et al., 2008; Pinto, P.C., et al., 2005; Rydholm, S.A., 1958; Saake, B., et al., 2001; 

Shatalov, A., et al., 1999). Esta técnica permite obter, para além da distribuição de massas 

moleculares, o valor médio da massa molecular do composto em análise (Ebringerová, A., et al., 

2000). 

Na Figura 41 apresentam-se as várias curvas de eluição obtidas para as amostras de 

xilanas que foi possível analisar. No Anexo V, encontram-se dois exemplos de cromatogramas 

individuais. 

 

 
 

 

Figura 41 - Curvas de eluição de GPC das xilanas extraídas da pasta Kraft e precipitadas do líquido 
filtrado. 

R
I 

 

10.a 19 a.3 

30%Metanol  
7.a  18.c 13.c 

50%Etanol 
17.c 12.c 

Padrão interno:  
glucose 

Sal: LiCl Xilanas 
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Na Figura 41 verifica-se que as xilanas apresentam curvas de eluição muito idênticas, 

com tempos de eluição também muito próximos, entre os 10 e os 13,5 minutos.  

Quanto mais larga é a curva maior é a distribuição de pesos moleculares e quanto maior 

o seu tempo de retenção, menores são os pesos moleculares. A curva mais larga parece ser a 

vermelha, que é referente à amostra obtida por neutralização com ácido fosfórico (18 c). 

Possivelmente tem uma grande variedade de pesos moleculares (maiores e menores), tornando 

o peso molecular médio obtido num valor mais pequeno. De notar que nesta entre os 8 e 9 

minutos, sensivelmente, observa-se uma ligeira saliência correspondendo possivelmente a 

fracções de polissacarídeos com maior peso molecular médio ou com uma estrutura mais 

ramificada que a xilana possuindo um maior volume hidrodinâmico. As amostras 12 c e 17 c 

aparentam exibir uma distribuição Gaussiana dos pesos moleculares indicando uma maior 

homogeneidade das xilanas presentes nas respectivas amostras. 

Na Tabela 32, apresentam-se os valores de pesos moleculares das amostras analisadas, 

bem como a sua polidispersividade.  

Tabela 32 - Pesos moleculares médios das xilanas isoladas das pastas Kraft e sua polidispersividade. 

Amostra Mw Mn PD 

7 a 22715 14810 1.53 
 10 a 21773 14339 1.51 
12 c 21233 14688 1.45 
13 f  18658 12317 1.51 
17 c 19938 13712 1.45 
18 c 16828 8690 1.93 

19 e.3 (30% Metanol) 20326 13722 1.48 

Da literatura sabe-se que as xilanas da pasta de E.Globulus apresentam valores de peso 

molecular médio na ordem dos 25000 a 27400 Da (Lisboa, S., et a., 2005) (Tabela 4 – Capítulo 

2.4.2). Os valores obtidos neste trabalho para as xilanas estão um pouco aba ixo dos valores da 

literatura (pesos moleculares médios entre os 16,8 e os 22,7 kDa). É de notar que o método de 

obtenção das xilanas possui algumas diferenças relativamente ao que é descrito na literatura 

(Evtuguin, D., et al., 2003; Evtuguin, D., et al.,  2007; Lisboa, S., et a., 2005; Magaton, A., et al., 

2008; Shatalov, A., et al., 1999), podendo assim explicar a ligeira diferença de pesos 

moleculares obtidos. 

Outro factor bastante importante, para além do método usado para extrair as xilanas, 

que pode também explicar estes valores são as condições de extracção utilizadas, 

nomeadamente, o teor de NaOH, o tempo de extracção e o tempo que se demorou até à 

neutralização da amostra. Estes parâmetros podem ter alguma influência pois se a amostra 

permaneceu alcalina durante mais tempo pode ter sofrido despolimerização e por essa razão a 

xilana pode apresentar um menor peso molecular. Por outro lado, como foi referido no Capítulo 

4.3.2, as amostras de xilana do E.globulus não se dissolvem completamente em DMAc (eluente 

usado, contendo 10% LiCl), tendo ficado por dissolver, possivelmente, xilanas de maior peso 

molecular.  

A nível de polidispersividade todas as amostras rondam o valor de 1,5, excepto a 

amostra 18.c obtida a partir da neutralização com ácido fosfórico que possui um valor superior 

(1,9). Este valor indica que há uma maior distribuição de pesos moleculares nesta amostra do 
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que nas outras, sendo a amostra mais heterogénea (curva a vermelho, mais ‘larga’). Esta 

heterogeneidade pode ser explicada pelo facto de o ácido fosfórico ser poliprótico e portanto, 

como se observou na Figura 30, este forma patamares ao longo da neutralização até chegar a 

pH 7. Ao longo destes patamares pensa-se que está a ocorrer um isolamento fraccionado das 

hemiceluloses devido à existência em solução de diferentes graus de acidez. 

A xilana de maior peso molecular médio foi obtida a partir da neutralização com ácido 

clorídrico (7 a) com Mw = 22715 Da. Seguidamente a amostra 10 a, obtida a partir de um ácido 

orgânico, o ácido acético apresentou um valor de Mw = 21773 Da. A xilana resultante da 

neutralização com ácido sulfúrico e lavagem com água (12 c) apresenta o terceiro maior peso 

molecular, sendo este Mw = 21233 Da.  

De uma forma geral pode-se verificar que a precipitação com etanol dá origem a xilanas com 

peso molecular médio mais baixo (13 f) e os ácidos que originaram xilanas de menor peso molecular 

foi o ácido nítrico (17 c) e o ácido fosfórico (18 c), sendo que estas três amostras referidas foram 

lavadas com água. No caso das xilanas que foram neutralizadas com ácido e lavadas com água 

de modo a remover os sais nelas existentes, o menor peso molecular que se verifica (18.c) pode 

ser devido, possivelmente, a ramificações das xilanas que são solúveis em água, diminuindo 

assim o seu peso molecular ou então pela já referida polidispersividade. No caso da xilana que 

foi precipitada com álcool e neutralizada por lavagem com água (13 f), o seu peso molecular 

diminuiu possivelmente devido à solubilidade de parte da estrutura da xilana em água, como 

acontece na amostra 18 c, ou também porque ocorre uma despolimerização provocada pelo 

sódio que está em solução. O sódio é solubilizado ao longo das lavagens mas estas demoram 

cerca de 3 a 4 dias no mínimo a estarem concluídas, logo durante este tempo os iões sódio em 

solução podem despolimerizar as amostras. Ainda após as lavagens, como se observou pela 

determinação do teor de cinzas alguma matéria inorgânica, possivelmente sais de sódio, 

permanece na amostra sendo que podem continuamente causar a despolimerização da amostra, 

mesmo após as lavagens. 

Como não foi possível analisar todas as amostras obtidas a nível de pesos moleculares, 

tendo sido feita uma selecção criteriosa de modo a abranger o maior número possível de 

ensaios realizados, não é possível concluir concretamente se as lavagens com água contribuem 

ou não para a diminuição dos pesos moleculares das xilanas.  

No entanto, paralelamente realizou-se a análise termogravimétrica (TGA) onde se 

compararam os termogramas das amostras de modo a retirar algumas conclusões, embora 

qualitativas, sobre este tema (Capítulo 4.3.5).  

O objectivo da análise GPC passava por perceber qual a tendência de pesos 

moleculares para os diferentes tipos de isolamento das xilanas realizados, comparando qual o 

método que permitia obter maiores e menores pesos moleculares. Pretendia-se também dentro 

de cada método, por acidificação ou precipitação com álcool perceber qual o ácido (orgânico ou 

inorgânico) ou álcool para o qual as xilanas possuíam maior peso molecular, bem como, dentro 

da análise dos álcoois, qual a influência dos teores estudados na obtenção de xilanas. Tendo 
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em conta a dificuldade existente para a realização destas análises, não foi possível cumprir o 

objectivo na totalidade.  

4.3.4. Infravermelhos 

A espectroscopia de infravermelhos é um tipo de espectroscopia de absorção a qual usa 

a região de infravermelho do espectro electromagnético. Esta técnica pode ser usada para 

identificar um composto ou investigar a composição de uma amostra. Esta baseia -se no facto de 

que as ligações químicas das substâncias possuem frequências de vibração específicas, de 

alongamento e de torção, quando as suas ligações absorvem energia na região dos 

infravermelhos. A partir da detecção da absorção destas energias, permite caracterizar 

estruturalmente as amostras pela identificação das vibrações características dos principais 

grupos funcionais (Kacuráková, M., et al., 1994; Magaton, a., et al., 2008; Silva, S., et al., 1998).  

Neste trabalho, realizaram-se análises às várias amostras precipitadas, tendo-se 

comparado os espectros obtidos com o de uma xilana comercial da Sigma-Aldrich (extraída da 

madeira de bétula), tendo como objectivo identificar as vibrações características dos principais 

grupos funcionais das xilanas.  

De uma forma geral a banda mais característica foi observada a cerca de 1043 cm
-1

, típica 

para a distinção de xilanas (Eduardo da Silva, A., et al., 2012; Luo, Q., et al., 2012), referente às 

vibrações do anel glicosídico, deformação angular C-O-H, deformação axial C-O e C-O-C das 

unidades de xilose (Magaton, A., et al., 2008; Peng. F., et al., 2009). Na região característica de 

deformação de C-H de hidrogénios anoméricos (950-700 cm
-1

), uma banda pouco intensa a cerca de 

901 cm
-1 

indica a presença de β-anómeros, revelando o domínio de ligações β-xilosídicas entre as 

unidades de xilose nas hemiceluloses (Eduardo da Silva, A., et al., 2012; Magaton, A., et al., 2008; 

Peng. F., et al., 2009). A cerca de 1640 cm
-1

 observa-se uma absorção, que se deve, principalmente, 

à absorção de água (Magaton, A., et al., 2008; Peng. F., et al., 2009). As bandas em 2933 cm
-1

 e 

2883 cm
-1

 referem-se aos estiramentos das ligações C-H alifáticas (Bian, J. et al., 2010; Luo, Q., et 

al., 2012; Peng, F. et al., 2009; Peng, F. et al., 2010; Peng, F. et al., 2012; Xue, B.-L., et al., 2012). 

As vibrações das ligações O-H são evidenciadas pela absorção centrada em 3450 cm
-1

, 

correspondendo às moléculas de água existentes na amostra, pois as xilanas são higroscópicas.  

Estes resultados confirmaram o que se pretendia, identificando-se a presença de xilanas nas 

amostras obtidas a partir da pasta branqueada de Eucalipto. 

Os espectros de absorção na região do infravermelho das amostras isoladas por 

extracção alcalina mostram claramente absorções típicas de hemiceluloses (Figura 42 a 58 dos 

vários espectros). 
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4.3.4.1. Espectros de infravermelhos obtidos para amostras neutralizadas com 
ácido 

 

Figura 42 - Espectro de Infravermelhos das amostras obtidas por neutralização com ácido sulfúrico (a 
vermelho e verde – amostra 4 a e 6 a, respectivamente) e da xilana comercial (a preto). 

 

Figura 43 - Espectro de Infravermelhos das amostras, obtidas por neutralização com ácido sulfúrico 
(Ensaio 15), lavada com metanol (a azul – 15 a), não lavada (a verde – 15 b), lavada com água (a vermelho 

– 15 c) e da xilana comercial (a preto). 

Nos espectros relativos às amostras neutralizadas com ácido sulfúrico é possível notar a 

presença de uma banda a cerca de 1100 cm
-1

 característica dos sulfatos (ver espectro sulfato de 

sódio). Esta banda mostra a quantidade significativa de impurezas existentes nas amostras. Como é 

possível verificar, apenas na amostra que foi lavada com água (a vermelho) é que não existe esta 

banda, o que mais uma vez mostra que as lavagens com água solubilizam os sulfatos e tornam a 

amostra mais pura. 

 
Figura 44 - Espectro de Infravermelhos do sulfato de sódio

10
. 

                                                
10

 http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=B6000542&Units=SI&Mask=80#IR-Spec 
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Figura 45 - Espectros de Infravermelhos das amostras obtidas por neutralização com ácido clorídrico 
(azul e roxo) e sulfúrico (rosa e laranja) e da xilana comercial (verde). 

Nesta figura principal destaque é dado para os espectros a azul e roxo, correspondentes 

às amostras obtidas por neutralização com ácido clorídrico. Pela observação da Figura 45 é 

possível identificar a presença de xilanas nas amostras sendo os espectros (azul e roxo) muito 

semelhantes ao da xilana comercial (a verde). 

 

Figura 46 - Espectro de Infravermelhos das amostras obtidas por neutralização com ácido acético e 
lavadas com metanol (a vermelho e verde – amostra 9 a e 10 a, respectivamente) e da xilana comercial (a 

preto). 

Nos espectros relativos às amostras neutralizadas com ácido acético é possível notar a 

presença de duas bandas a cerca de 1412 e 1550 cm
-1

 características do acetato de sódio (ver 

espectro acetato de sódio – Figura 47). Como é possível verificar, estes espectros dão-nos toda a 

informação sobre a composição da amostra, sendo possível comprovar a existência de xilanas mas 

também perceber a sua génese. 
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Figura 47 - Espectro de Infravermelhos do Acetato de Sódio

11
. 

 
Figura 48 - Espectro de Infravermelhos das amostras, obtidas por neutralização com ácido nítrico, lavada 
com metanol (a vermelho – 17 a), não lavada (a azul – 17 b), lavada com água (a verde – 17 c) e da xilana 

comercial (a preto). 

Nos espectros relativos às amostras neutralizadas com ácido nítrico é possível notar a 

presença de uma banda a 1340 cm
-1

 característica do nitrato de sódio (ver espectro nitrato de sódio-

Figura 49). Pode-se constatar, mais uma vez, que a amostra que sofreu lavagem com água não 

apresenta esta banda, visto que a água solubilizou o sal e purificou a amostra de xilana. 

 
Figura 49 - Espectro de Infravermelhos do Nitrato de Sódio

12
.  

                                                
11

 http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=B6008022&Units=SI&Mask=80#IR-Spec 
12

 http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?Formula=NaNO3&NoIon=on&Units=SI&cIR=on#IR-Spec 

 

http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=B6008022&Units=SI&Mask=80#IR-Spec
http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?Formula=NaNO3&NoIon=on&Units=SI&cIR=on#IR-Spec
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Figura 50 - Espectro de Infravermelhos das amostras, obtidas por neutralização com ácido fosfórico, 
lavada com metanol (a vermelho – 18 a) e com água (a verde – 18 c) e da xilana comercial (a preto). 

Nos espectros relativos à amostra neutralizada com ácido fosfórico, em comparação com o 

espectro FTIR relativo ao fosfato de sódio (Na3PO4) é possível notar que existe uma banda em 

comum ligeiramente após os 1000 cm
-1

, tendo sido identificada na caracterização geral dos espectros 

como sendo uma banda associada às hemiceluloses (1043 cm
-1

), no entanto, neste caso, pode estar 

sobreposta ainda a banda característica do fosfato de sódio. 

Na Figura 50, para a amostra lavada com água (18 c – a verde) verifica-se pouco antes dos 

3000 cm
-1 

(cerca de 2950 cm
-1

) um pico coincidente com o espectro do fosfato de sódio, no entanto, 

menos intenso. Na região de 1490 cm
-1

, por sua vez não se observa um pico como o observado no 

espectro do fosfato de sódio, no entanto, verifica-se uma tendência para a formação de picos, 

nomeadamente, para a amostra 18 c. Esta interpretação pode indicar que possivelmente a amostra 

lavada com água (18 c) ainda possui alguns vestígios de fosfato de sódio. A amostra 18 a apresenta 

um elevado teor de água (comprovado também pela determinação do teor de secura – Tabela 13 

Capítulo 4.2.1.1.5). Nesta é possível observar a tendência para a formação de um pico na região de 

2950 cm
-1

 um pouco encoberto pela banda referente às ligações O-H. 

 
Figura 51 - Espectro de Infravermelhos do Fosfato de Sódio (Na3PO4)

13
. 

                                                
13 http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?Formula=Na3PO4&NoIon=on&Units=SI&cIR=on 

http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?Formula=Na3PO4&NoIon=on&Units=SI&cIR=on
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Figura 52 - Espectro de Infravermelhos da amostra obtida por neutralização com ácido fórmico (a 

vermelho – 23 a) e da xilana comercial (a preto). 

No espectro relativo à amostra neutralizada com ácido fórmico é possível notar que para além 

da presença de xilana já referida, também a presença de uma banda a cerca de 770 cm
-1

, duas 

bandas a cerca de 1350 e 1585 cm
-1

 e outra a cerca de 2820 cm
-1

 são características do formato de 

sódio (ver espectro formato de sódio – Figura 53).  

 
Figura 53 - Espectro de Infravermelhos do Formato de Sódio

14
. 

 

4.3.4.2. Espectros de infravermelhos obtidos para amostras precipitadas com 
álcool 

 
Figura 54 - Espectro de Infravermelhos das amostras, obtidas por precipitação com vários teores de 
etanol, lavadas com água (30% - vermelho (20 f), 50% - azul (13 f), 70%- verde (21 f)) e da xilana comercial 
(a preto). 

                                                
14 http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?Formula=HCOONa&NoIon=on&Units=SI&cIR=on#IR-Spec 

http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?Formula=HCOONa&NoIon=on&Units=SI&cIR=on#IR-Spec
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Neste espectro todas as amostras foram lavadas com água até pH 7, conseguindo assim 

evitar a despolimerização das xilanas por acção do hidróxido de sódio. É possível verificar, por 

comparação com o espectro obtido para a xilana comercial, que as amostras precipitadas com vários 

teores de etanol possuem xilanas, pois os espectros apresentam bandas coincidentes 

correspondentes às vibrações da molécula deste polissacarídeo. Esta observação demonstra que 

apesar das amostras terem estado algum tempo em contacto com a solução de hidróxido de sódio 

(alguns dias até neutralizar completamente por acção das lavagens) e mesmo após as lavagens 

apresentarem alguns vestígios de sódio (observado pelo teor de cinzas) não ocorreu ou verificou-se 

pouco a despolimerização das amostras. 

 
Figura 55 - Espectro de Infravermelhos das amostras, obtidas por precipitação com etanol, das amostras 
alcalinas (50% etanol – vermelho (3 d) e verde (13 d), 70% etanol – azul (21 d)) e da xilana comercial (a 
preto). 

Neste espectro reuniram-se as amostras que se deixaram alcalinas, isto é, apenas se 

precipitou o filtrado alcalino com etanol, procedeu-se à lavagem com metanol e deixou-se a secar ao 

ar até peso constante. Nestas amostras, seria de esperar que ocorresse a despolimerização das 

xilanas visto que as amostras estão alcalinas. Pela observação do espectro pensa-se que de facto 

tenha ocorrido quebra das ligações nas xilanas pois a intensidade da banda na região característica 

das xilanas (1043 cm
-1

) é baixa e é também menor do que se observou relativamente aos espectros 

da Figura 55, para as amostras lavadas com água após precipitação com etanol. 

Por outro lado, observa-se uma banda a cerca de 1435 cm
-1

 que possivelmente se deverá ao 

hidróxido de sódio que existe em solução. 

É possível observar também na Figura 56, a presença de uma banda característica do etanol 

a 859 cm
-1

 e outra a 3000 cm
-1

, evidenciando a sua presença nas amostras alcalinas. 
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Figura 56 - Espectro de Infravermelhos do etanol líquido (Doroshenko, I., et al., 2013) 

 
Figura 57 - Espectro de Infravermelhos das amostras, obtidas por precipitação com vários teores de 

metanol, lavadas com água (30% - vermelho (19 f), 50% - verde (19 f), 70%- azul (22 f)) e da xilana 
comercial (a preto). 

Neste espectro reuniram-se as amostras obtidas por precipitação com metanol e posterior 

lavagem com água de modo a neutralizar as mesmas.  

Por observação do espectro do metanol (Figura 58) é possível identificar, para além da região 

característica das xilanas (cerca de 1043 cm
-1

), bandas correspondentes a este álcool nas amostras 

obtidas experimentalmente, nomeadamente a 2937, 3300 e 3740 cm
-1

 e na zona coincidente à banda 

mais intensa de xilanas possivelmente encontra-se sobreposto o pico referente ao metanol, no 

entanto, não é possível distinguir. 

 
Figura 58 - Espectro de Infravermelhos do metanol líquido

15
. 

                                                
15 http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C67561&Units=SI&Type=IR-SPEC&Index=2#IR-SPEC 
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4.3.5. Termogravimetria 

A partir da análise termogravimétrica é possível quantificar a perda de massa de uma 

determinada amostra em cada fase da sua decomposição por acção da temperatura. Este 

método permite saber qual a temperatura em que o material começa a sua decomposição, 

sendo igualmente possível saber se esta ocorre em um ou mais estágios. Esta técnica fornece 

informação acerca da pureza da amostra assim como o seu teor de água e matéria orgânica. 

Em relação a outras técnicas, esta possui a vantagem de ser necessária uma pequena 

quantidade de massa.  

4.3.5.1. Caracterização das pastas 

Para além da determinação do teor de pentosanas e cinzas das pastas extractadas, já 

abordados (Capítulo 4.1), realizou-se um estudo por termogravimetria, onde se pretende 

demonstrar que a secagem das pastas na estufa a 105ºC, como se realizou experimentalmente, 

degrada as xilanas aí existentes, não permitindo realizar qualquer outro estudo complementar a 

essas amostras de pasta extractada, nomeadamente, métodos de análise da estrutura e 

morfologia das amostras (IV e SEM por exemplo). 

Para tal, analisou-se a perda de massa por termogravimetria para duas amostras de 

pasta extractada neutralizadas e secas a 40ºC e a 105ºC e, para a pasta mãe (pasta 2) (Figura 

59). 

 
Figura 59 - Degradação térmica das pastas provenientes de E.globulus sob atmosfera de ar. 

Neste termograma observa-se a perda de massa para a pasta 2 não extractada (a verde), 

para a pasta extractada seca do Ensaio 18, a qual foi seca na estufa a 40ºC até peso constante (a 

azul), e para a pasta extractada seca na estufa a 105ºC até peso constante (a vermelho) 

correspondente ao Ensaio 1.  

A análise termogravimétrica mostra um caminho de degradação característico dos materiais 

provenientes do eucalipto (Barneto, A., et al., 2011). Normalmente, os perfis de degradação térmica 

dos materiais lenhocelulósicos (por exemplo, madeiras e pastas) consistem num conjunto de 

degradações independentes provenientes dos componentes maioritários: hemicelulose, celulose e 

lenhina. Sob ambientes oxidativos, como é o caso, a volatilização da celulose representa o maior pico 
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observado. As hemiceluloses degradam-se a uma menor temperatura quando comparada com a 

celulose, produzindo uma saliência (shoulder). Segundo Barneto, A., et al., 2010, para os materiais 

lenhocelulósicos com baixo conteúdo em lenhina, isto é, as pastas, para temperaturas 

superiores a 370ºC, a principal perda de massa está relacionada com a volatilização do carvão 

que permanece na termobalança, resultante da combustão incompleta da pasta (massa 

residual) (Barneto, A., et al., 2011). Pelos resultados obtidos verifica-se que os teores de massa 

residual são baixos (entre 1,44 – 9,46%). É possível observar que a degradação da 

hemicelulose e da celulose se verifica, sensivelmente, entre 200-390ºC (Barneto, A., et al., 

2011). 

Os termogramas da pasta 2 e da pasta seca a 40ºC apresentam semelhanças. A secagem da 

pasta extractada até esta temperatura permite conservar as propriedades da pasta, bem como, os 

seus constituintes, nomeadamente as xilanas, sendo possível analisar as mesmas por diversas 

análises químicas se necessário, bem como, aproveitar a pasta de onde foram extraídas as xilanas 

para a produção/transformação em micro/nano celuloses, por exemplo. 

Relativamente à amostra de pasta seca a 105ºC até peso constante (a vermelho), pode-se 

concluir que existe, de facto, degradação do seu material constituinte durante a secagem na estufa. 

Verifica-se duas zonas de perda de massa, uma de menor teor (23,08%) situada na temperatura de 

degradação da celulose e hemicelulose e outra perda de massa (69,18%) entre os 100ºC e 220ºC 

que não se verifica nas pastas já referidas (a verde e azul), o que pode indicar a existência de outros 

componentes nesta amostra a sofrerem degradação, possivelmente açúcares (resultantes da 

despolimerização das xilanas por acção da temperatura de secagem). 

É de notar que a pasta seca a 105ºC apresenta características físicas diferentes pois 

apresenta um tom acastanhado e cheiro caramelizado indicando que de facto ocorreu quebra de 

ligações por acção do calor.  

4.3.5.2 Caracterização das xilanas 

As amostras de xilanas obtidas foram analisadas por termogravimetria de modo a estudar os 

vários intervalos de perda de massa existentes, em função da temperatura, permitindo caracterizar as 

amostras complementando os resultados que se obtiveram anteriormente (Bian, J. et al., 2010; Luo, 

Q., et al., 2012; Peng, F. et al., 2009; Peng, F. et al., 2010; Peng, F. et al., 2012; Xue, B.-L., et al., 

2012). Esta técnica, muito comum em estudos realizados com polímeros, fornece informação 

relativamente ao teor de humidade, de xilana, de sais e de massa residual. De modo a completar esta 

caracterização das amostras é também feita uma análise qualitativa em relação aos pesos 

moleculares existentes em cada amostra. Quanto mais pesado é o composto mais resistência possui 

à degradação por acção da temperatura e portanto a perda de massa verifica-se a uma temperatura 

superior em relação a um composto de menor peso.  

De certa forma esta é uma técnica que permite complementar os resultados obtidos 

anteriormente, sendo de extrema importância na compreensão e caracterização das xilanas. 

As Figuras 61 a 68 apresentam as curvas TG e suas respectivas derivadas (DTG) das 

amostras que foi possível analisar. Pode-se notar que todas as curvas TG apresentaram, em média, 

perdas de massa em dois intervalos de temperatura: de 30 a 200ºC, de 200 a 400ºC e em alguns 
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casos, dependendo do tipo de tratamento realizado à amostra, existem mais intervalos de perda de 

massa. A primeira perda pode ser associada à desidratação e a segunda à decomposição térmica 

dos polissacarídeos (xilanas). Quando se verifica mais perdas de massa para temperaturas mais 

elevadas, essas podem dever-se à decomposição dos sais e de produtos estáveis da pirólise dos 

polissacarídeos (Silva, s., et al., 1998).  

De notar que, como já foi referido no Capítulo 3.5.8, estas análises ocorreram sob fluxo de ar 

o que apresenta uma desvantagem, devido à ocorrência de oxidação, sendo este um processo 

suplementar que se sobrepõe à degradação térmica, podendo dificultar a análise do termograma.  

Em primeiro lugar, apresenta-se o termograma correspondente à xilana comercial extraída da 

bétula (Sigma-Aldrich). Este termograma representa uma base de comparação relativamente aos 

termogramas das amostras isoladas. É de salientar que como esta amostra de xilana comercial foi 

extraída da madeira da bétula, não sendo portanto uma amostra proveniente da madeira de eucalipto 

como as amostras extraídas experimentalmente, pode apresentar algumas diferenças (Werner, K., et 

al., 2014).  

 
Figura 60 - Termograma da xilana comercial da bétula (Sigma Aldrich). 

Inicialmente observa-se a perda de água existente na amostra (13,30%) na gama de 

temperaturas de 30 a 200ºC. É possível observar que as xilanas possuem uma perda de massa 

em dois estágios, com taxas máximas de perda de massa a 243ºC e 292ºC. Estes estágios 

observam-se pela tendência de desmembramento em 2 picos nesta gama de temperaturas, o 

que pode significar a presença de xilanas com diferentes pesos moleculares a sofrer 

decomposição térmica, ou seja, a xilana apresenta uma ampla gama de pesos moleculares 

(Werner, K., et al., 2014). 

Seguidamente apresentam-se as análises termogravimétricas das amostras estudadas, 

sendo estas análises agrupadas por método de isolamento de xilana, nomeadamente, neutralização 

ácida e precipitação com etanol.  
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Ácido sulfúrico: 

  Amostra 4a       Amostra 6a 

  

Figura 61 - Termograma das xilanas extraídas do filtrado alcalino por neutralização com ácido sulfúrico 
(Amostra 4 a e 6 a). 

As amostras 4 e 6 a são ambas obtidas por neutralização com ácido sulfúrico e 

apresentam termogramas semelhantes. A diferença entre estas amostras é o seu grau de 

pureza pois a primeira foi neutralizada com uma concentração de 7,5 N de ácido sulfúrico e a 

segunda com 11,3 N. Para ambas, observa-se a perda de água existente na amostra (7,75% - 4 

a e 6,09% - 6a) na gama de temperaturas de 30 a 200ºC. Nesta gama de temperaturas é 

possível observar não só a perda de água relativa à humidade da amostra mas também 

relativamente à água de cristalização. Ao contrário do que se observa no termograma obtido 

para a xilana comercial (Figura 60), verifica-se que a decomposição térmica da xilana para estas 

amostras apresenta uma gama mais estreita de pesos moleculares. Nestes casos, observa-se a 

perda de massa (15,27% - 4 a, 17% - 6 a) num terceiro intervalo de temperaturas, de 750-

850ºC, devendo-se possivelmente à decomposição dos sulfatos presentes nas amostras. Ambas 

apresentam um teor elevado de massa residual (41,93% - 4 a e 57,95% - 6 a) que vem de 

encontro ao que se obteve no Capítulo 4.2.1.1.1. Em termos de pesos moleculares, pensa-se 

que não há diferenças para as duas amostras, pois a perda de massa relativa às xilanas ocorre 

sensivelmente no mesmo intervalo de temperaturas (250-350ºC). 

Amostra 15 c 

 
Figura 62 - Termograma da xilana extraída do filtrado alcalino por neutralização com ácido sulfúrico 

(Amostra 15 c). 
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Esta amostra foi igualmente obtida por neutralização com ácido sulfúrico, no  entanto 

sofreu lavagem com água para remoção dos sais. Este termograma tem como objectivo a 

análise das diferenças relativamente aos anteriores (Figura 61). Inicialmente observa-se a perda 

de água existente na amostra (17,58%) na gama de temperaturas de 30 a 200ºC. Este valor é 

superior aos anteriores pois como a amostra foi lavada com água o seu teor é superior, sendo 

que a água tem tendência a formar agregados com a amostra (Hakala, T., et al., 2013). Neste 

caso, observa-se um único composto a sofrer degradação térmica, como vem sendo hábito para 

as amostras obtidas por neutralização com ácido sulfúrico (com um pico único), no entanto a 

quantidade de xilana na amostra determinada pela DTG é superior aos casos anteriores 

(52,68%). A lavagem com água mostra, mais uma vez, que é um bom método para remover os 

sais existentes nas amostras, pois como seria de esperar o intervalo de temperaturas relativo à 

decomposição dos sulfatos de sódio não está presente neste caso, visto que a água solubilizou -

os. Este facto resulta, não só numa maior quantidade de xilana como também numa menor 

quantidade de massa residual (14,43%). Quanto à análise qualitativa dos pesos moleculares, 

verifica-se uma ligeira deslocação do gráfico para a esquerda, o que pode indicar que o peso 

molecular desta amostra lavada com água seja menor.  

Ácido clorídrico: 

  Amostra 5 a       Amostra 7 a 

  

Figura 63 - Termograma das xilanas extraídas do filtrado alcalino por neutralização com ácido clorídrico 
(Ensaio Amostra 5 e 7 a). 

As amostras 5 e 7 a são ambas obtidas por neutralização com ácido clorídrico e 

apresentam termogramas semelhantes. 

Para ambas, observa-se a perda de água existente na amostra (10,39% - 5 a e 8,77% - 

7a) na gama de temperaturas de 30 a 200ºC. Ao contrário do que se observa no termograma 

obtido para a xilana comercial (Figura 60), verifica-se que a decomposição térmica da xilana 

para estas amostras apresenta uma gama mais estreita de pesos moleculares, no entanto, nota-

se uma tendência de desmembramento que pode indiciar uma gama de pesos moleculares mais 

alargada que nos ensaios com ácido sulfúrico (maior tendência na amostra 7 a). Ambas as 

amostras apresentam um teor de massa residual baixo, comparativamente com as amostras 4 e 

6 a (22,16% - 5 a e 22,76% - 7 a) que vem de encontro à relação que se obteve no Capítulo 

4.2.1.1.1, embora com teores de cinzas mais baixos. Em termos de pesos moleculares, pensa-
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se que não há diferenças para as duas amostras, pois a perda de massa relativa às xilanas 

ocorre sensivelmente no mesmo intervalo de temperaturas (250-350ºC). 

Ácido acético 
Amostra 9 a 

 
Figura 64 - Termograma da xilana extraída do filtrado alcalino por neutralização com ácido acético 

(Amostra 9 a). 

A amostra 9 a é obtida por neutralização com ácido acético. Inicialmente observa-se a 

perda de água existente na amostra (19,01%) na gama de temperaturas de 30 a 200ºC, devido à 

água e à água de cristalização. Em comparação com a xilana comercial é possível concluir que 

há semelhanças, pois é possível verificar a existência compostos de diferentes pesos 

moleculares a sofrer degradação térmica, devido ao desmembramento em dois picos na 

temperatura de degradação típica das xilanas. Esta amostra tem massa residual (8,56%) sendo 

a amostra com menor resíduo verificado até agora. Entre os três ácidos de neutralização já 

referidos este é o que apresenta melhores resultados, o que seria de esperar visto ser um ácido 

orgânico. 

Ácido nítrico: 
Amostra 16 c 

 
Figura 65 - Termograma da xilana extraída do filtrado alcalino por neutralização com ácido nítrico 

(Amostra 16 c). 

A amostra 16 c foi obtida por neutralização com ácido nítrico, no entanto, sofreu lavagem 

com água para remoção dos nitratos que precipitaram. Inicialmente observa-se a perda de água 
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existente na amostra (22,73%) na gama de temperaturas de 30 a 200ºC, devido à água e à água 

de cristalização. As amostras que sofrem lavagem com água para remoção de sais apresentam 

maior teor de humidade, como já se verificou na amostra 15 c. Neste caso verifica -se que ocorre 

degradação térmica de uma gama menor de pesos moleculares do que o que se observou para 

a amostra 9 a. Esta amostra tem massa residual (5,46%), sendo este um bom resultado, pois as 

lavagens com água removeram os nitratos de sódio existentes.  

Ácido fosfórico: 
Amostra 18 a 

 
Figura 66 - Termograma da xilana extraída do filtrado alcalino por neutralização com ácido fosfórico 

(Amostra 18a) e da xilana comercial. 

Esta amostra mostra um elevado teor de humidade (36,54%), pouca quantidade de 

xilanas (24,28%) e uma massa residual bastante grande (31,69%). Verifica-se uma perda de 

massa entre os 750ºC e os 1000ºC, que possivelmente se deve aos sais de fosfato existentes 

na amostra. Esta análise permite confirmar o que se verificou no Capítulo 4.2.1.1.5 onde se 

concluiu que o ácido fosfórico não é o tipo de ácido mais indicado para o isolamento de xilanas.  

No decorrer da análise dos resultados (Capítulo 4.2) observou-se que, para além da técnica 

utilizada para determinar o teor de secura (4 horas a 105ºC na estufa), também a termogravimetria 

fornece esse importante dado e, por vezes, os valores não são coincidentes. Uma alteração no teor 

de secura da amostra altera de imediato a massa de amostra seca e, por sua vez, todos os cálculos 

seguintes (Tabela 33). Os desvios observados podem ser atribuídos ao valor da temperatura e ao 

modo em que se processa o aquecimento da amostra. No caso da secagem na estufa a 105ºC 

durante 4 horas espera-se obter a evaporação total da água existente na amostra. Na 

termogravimetria é determinada a perda de massa entre os 30 e os 200ºC por aquecimento rápido. 

Esta gama mais alargada de temperaturas permite obter valores de teor de secura que permitem ter 

em conta não só a perda de água livre mas também a da água de cristalização existente em algumas 

amostras, como já foi referido. 

No caso da determinação de matéria inorgânica esta foi realizada por recurso à mufla e 

à termobalança (TG) que são análises distintas, com tempos de operação e gamas de 

temperaturas bastante diferentes (ver capítulo 3.5.2 e 3.5.8). No caso da determinação da 

matéria inorgânica por recurso à mufla, os compostos sofrem degradação até aos 525ºC, sendo 
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as cinzas toda a matéria inorgânica existente no cadinho. No caso da termogravimetria a massa 

residual é a quantidade de matéria inorgânica remanescente da degradação rápida da amostra 

entre os 30 e 1100ºC. Logo, seria de esperar que o teor de cinzas na mufla fosse superior ao 

existente na termogravimetria devido ao facto de entre 525 e 1000ºC ainda ocorrer 

possivelmente degradação de alguns constituintes da amostra.  

No entanto, existem casos onde a massa residual determinada pela termogravimetria é 

superior à determinada pela mufla (Capítulo 4.2.1 e Tabela 33). Na análise por 

termogravimetria, para além da degradação térmica da amostra, acontece outro fenómeno , já 

referido, que é a oxidação provocada pela atmosfera em que se realiza a análise, o ar, e que se 

sobrepõe ao processo de degradação térmica. Como resultado desta oxidação o valor de massa 

residual não corresponde apenas à matéria inorgânica que possivelmente existe na amostra 

mas também inclui produtos resultantes da oxidação presente no cadinho.   

Tabela 33 - Resultados dos ensaios realizados com soluções aquosas ácidas: Massa de amostra seca, 
teor de secura, teor de cinzas, quantidade de matéria orgânica, pureza, massa residual, matéria 

inorgânica, teor de pentosanas e rendimento. 

Ácido de 
neutralização 

H2SO4 HCl CH3COOH HNO3 H3PO4 

Amostra 4 a 6 a 15 c 5 a 7 a 9 a 16 c 18 a 

Massa amostra 
obtida (g) 

3,54 3,77 0,97 1,66 1,32 1,32 0,74 3,69 

Teor de secura (%) 92,25 93,91 82,42 89,61 91,23 80,99 77,27 63,46 

Massa amostra seca 
(g) 

3,266 3,540 0,799 1,488 1,204 1,069 0,572 2,342 

Teor de cinzas (%) 46,48 63,38 2,194 15,86 15,63 18,9 0,11 43,41 

Matéria orgânica (g) 1,748 1,296 0,781 1,252 1,016 0,867 0,571 1,325 

Pureza (%) 53,52 36,62 97,81 84,14 84,37 81,1 99,89 56,59 

Massa residual (%) 41,93 57,95 14,43 22,16 22,76 8,55 5,46 31,69 

‘Matéria inorgânica’ 
(g) 

1,369 2,051 0,115 0,330 0,274 0,091 0,031 0,742 

Teor de pentosanas 
(Pureza) (%) 

43,82 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 56,17 

Massa de xilanas (g) 1,431 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 1,315 

Rendimento (%) 
(matéria orgânica) 

99,92 79,96 N.d. 78,8 66,96 51,12 N.d. N.d. 

Rendimento (%) 
(xilanas) 

81,80 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 

  a - lavado com metanol; c - lavado com água 

Os valores secos obtidos por termogravimetria não são muito diferentes dos obtidos pela 

secagem da amostra na estufa, no entanto, apresentam alguma influência na pureza e no rendimento 

final dos ensaios, sendo os valores obtidos superiores (ver Capítulo 4.2.1). De notar que a massa de 

xilanas (pentosanas) não varia com a alteração do teor de secura sendo igual independentemente do 

meio de determinação desse parâmetro. Os valores de matéria orgânica é que se alteram pois 

dependem do teor de secura.  
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Metanol: 
       Amostra 19 f (30%MetOH)    Amostra 19 f (50%MetOH) 

  

Amostra 22 f 

 
Figura 67 - Termogramas referentes às xilanas extraídas do filtrado alcalino por precipitação com 30%, 

50% e 70% metanol e posterior neutralização com água (Amostras 19 f e 22f). 

As amostras, obtidas por precipitação com metanol e neutralização com água, 

apresentam uma boa definição das xilanas, verificando-se apenas a perda de massa relativa à 

água existente na amostras e relativa às xilanas, evidenciando a sua elevada pureza.   

Pode-se concluir que a precipitação com 30% de metanol e neutralização com água é a 

melhor escolha, pois como não se verifica diferenças relevantes em termos de pureza ou até 

peso molecular, quanto menor for o gasto de metanol mais vantajoso e económico se torna a 

obtenção de xilanas por este método.  

Etanol: 

Para os ensaios de precipitação com etanol realizou-se uma análise das curvas DTG 

referentes à perda de massa das xilanas, na gama de temperaturas entre 225-325ºC, tendo-se 

realizado em paralelo uma comparação com os termogramas obtidos para as amostras de metanol 

neutralizadas por lavagem com água que constam da Figura 67. 
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Figura 68 - Termograma parcial, referente às amostras obtidas com vários teores de etanol e metanol, na 
gama de temperaturas de 25-425ºC e ampliação da zona de decomposição de xilanas (200-325ºC). 

Pela observação das curvas relativas aos três teores de etanol é possível verificar que quanto 

maior é o teor de etanol usado para precipitar as xilanas, mais deslocado para a esquerda está o pico 

de máximo. A diferença é pequena, no entanto com a ampliação é possível verificar que para o teor 

de 30% Etanol o ponto de máximo está a uma temperatura superior (verde claro), seguido de 50% 

Etanol (verde escuro) e a uma temperatura menor o termograma referente à precipitação com 70% 

Etanol. Ora, segundo Xue, B.-L., et al., 2012 um aumento do teor de etanol leva a uma diminuição do 

peso molecular médio das hemiceluloses (xilanas) (Tabela 3). Quando ocorre a precipitação com 

menores teores de etanol, isolam-se preferencialmente as moléculas de maior peso molecular 

(menos solúveis e por isso precipitam), no entanto, quanto maior o teor de etanol mais xilanas vão 

precipitar e portanto a dispersão de pesos moleculares é muito variada, sendo a média dos pesos 

moleculares menor. Assim, caso se pretenda isolar xilanas com maior peso molecular médio é 

recomendável utilizar um teor mais baixo de etanol. Relativamente ao metanol, não foi possível 

observar variações significativas a partir da Figura 67, no entanto, a partir da ampliação (Figura 68) 

verificam-se algumas diferenças entre os termogramas obtidos para os três teores deste álcool. O 

metanol não apresenta a mesma relação comparativamente com o etanol para os vários teores 

decrescentes de álcool, verificando-se, pelo contrário, que a amostra obtida por precipitação com 

70% metanol possui uma gama de pesos moleculares superior (devido à maior resistência à 

degradação por acção da temperatura, estando o termograma mais deslocado para o lado direito). 

Esta análise seria complementada com a determinação por GPC dos pesos moleculares destas 

amostras de modo a demonstrar a relação que existe entre estas duas técnicas. 

Figura 69 - Resultados dos ensaios realizados com metanol: Massa de amostra seca, teor de secura, teor 
de cinzas, quantidade de matéria orgânica, pureza, massa residual e matéria inorgânica. 

Álcool utilizado 30% metanol 50% metanol 70% metanol 

Amostra 19 f 19 f 22 f 
Massa amostra obtida (g) 0,55 0,69 0,19 

Teor de secura (%) 82,68 85,47 85,50 
Massa amostra seca (g) 0,455 0,589 0,162 

Teor de cinzas (%) 1,65 1,01 0,854 
Matéria orgânica (g) 0,447 0,583 0,161 

Pureza (%) 98,35 98,99 99,15 
Massa residual (%) 16,35 17,34 17,82 

‘Matéria inorgânica’ (g) 0,074 0,102 0,029 
f - lavado com água para neutralização 
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É possível verificar que o teor de secura obtido por termogravimetria foi muito semelhante ao 

obtido pela estufa (Capítulo 4.2.1) e portanto não se verificaram diferenças significativas na 

determinação da pureza das amostras. Como estas foram lavadas com água, possivelmente até aos 

105ºC foi a amostra secou na sua maioria, não existindo nenhuma ou apenas vestígios de água de 

cristalização.  

A massa residual obtida para as amostras 19 f – 30% metanol, 50% metanol e 22 f – 70% 

metanol são 16,35%, 17,34% e 17,82%, respectivamente, sendo estes valores muito superiores aos 

teores de cinzas dados pela mufla (0,86 - 1,65%). Os valores determinados de massa residual não 

são muito correctos tendo em conta que apresentam uma massa inorgânica adicional referente ao 

processo de oxidação que se sobrepõe ao processo de degradação da amostra. 

4.3.6 Análise das águas de lavagem: Condutividade das soluções e Laboratório de 
Análises (IST) 

As águas resultantes das várias experiências de lavagem realizadas, a algumas amostras de 

xilana, foram analisadas com o objectivo de determinar qual a concentração de sais nelas dissolvidos. 

Em primeiro lugar realizou-se a medição da condutividade das águas de lavagem (ver 

Capítulo 3.5.9). Neste método foi necessário construir curvas de calibração respectivas a cada sal 

dissolvido de modo a obter a concentração de cada amostra de água. Estas curvas de calibração, 

referentes a maiores e menores concentrações de cada sal, encontram-se no Anexo VI. 

Em paralelo, foi enviado para o Laboratório de Análises do IST, algumas amostras destas 

águas de lavagem, de modo a comparar estes resultados com os valores obtidos pelo método das 

condutividades das soluções.  

A partir dos ensaios realizados em simultâneo pelos dois métodos diferentes pretendia-se 

concluir se as concentrações dos sais obtidos pelo método das condutividades seriam ou não 

semelhantes em comparação com os valores obtidos pelo laboratório de análises. Para tal, calculou-

se o erro relativo: 

𝐸𝑟𝑟𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 (%) = |
([𝑖ã𝑜]𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 − [𝑖ã𝑜]𝐿𝑎𝑏.𝐴𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑒𝑠)𝑔/𝐿

([𝑖ã𝑜]𝐿𝑎𝑏.𝐴𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑒𝑠)𝑔/𝐿

| × 100 

Na Tabela 34, apresentam-se os resultados obtidos em cada ensaio para os dois métodos de 

análise realizados, nomeadamente, os valores de condutividades das águas e suas concentrações 

(em M e g/L), bem como, as concentrações obtidas pelo Laboratório de Análises
16

 (g/L) e o erro 

relativo.  

 

                                                
16

Encontra-se no Anexo X, um exemplar dos boletins de análise, enviados pelo Laboratório de Análises do IST.  
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Tabela 34 - Concentração dos iões presentes nas águas de lavagem pela medição das condutividades das soluções e por cromatografia iónica. 

Amostra lavada Água analisada 
Condutividade 

(mS/cm) 

Concentração Resultado do 
laboratório de 
análises (g/L) 

Erro relativo (%) 
M g/L 

12 c Água de 1ª lavagem 2,18 
[Na

+
] = 0,0193 

[SO4
2-

] = 0,0096 
[Na

+
] = 0,443 

[SO4
2-

] = 0,925 
[Na

+
] = 0,456 

[SO4
2-

] = 0,987 
[Na

+
] = 2,85 

[SO4
2-

] = 6,28 

13 f (50% etanol) 

Água de 1ª lavagem 16,2 [Na
+
] = 0,064 [Na

+
] = 1,48 [Na

+
] = 2,6 [Na

+
] = 43,0 

Água de 2ª lavagem 1,35 [Na
+
] = 0,0048 [Na

+
] = 0,11 [Na

+
] = 0,18 [Na

+
] = 38,9 

15 c 

Água de 1ª lavagem 6,76 
[Na

+
] = 0,078 

[SO4
2-

] = 0,039 
[Na

+
] = 1,79 

[SO4
2-

] = 3,73 
N.d. N.d. 

Água de 2ª lavagem 0,49 
[Na

+
] = 0,004 

[SO4
2-

] = 0,002 
[Na

+
] = 0,100 

[SO4
2-

] = 0,209 
N.d. N.d. 

16 c 

Água de 1ª lavagem 9,1 [Na
+
] = [NO3

-
] =0,081 

[Na
+
] =1,87 

[NO3
-
] =5,05 

[Na
+
] =1,2 

[NO3
-
] = 6,4 

[Na
+
] = 55,8 

[NO3
-
] = 21,09 

Água de 2ª lavagem 1,02 
[Na

+
] = [NO3

-
] 

=0,0096 
[Na

+
] =0,221 

[NO3
-
] =0,596 

[Na
+
] =0,273 

[NO3
-
] = 0,605 

[Na
+
] =19,4 

[NO3
-
] =1,49 

Água de 3ª lavagem 0,05 
[Na

+
] = [NO3

-
] 

=0,0003 
[Na

+
] =0,007 

[NO3
-
] =0,018 

N.d. N.d. 

17 c 

Água de 1ª lavagem 7,62 [Na
+
] = [NO3

-
] =0,068 

[Na
+
] =1,57 

[NO3
-
] =4,24 

N.d. N.d. 

Água de 2ª lavagem 0,47 [Na
+
] = [NO3

-
] =0,003 

[Na
+
] =0,076 

[NO3
-
] =0,206 

N.d. N.d. 

Água de 3ª lavagem 0,05 
[Na

+
] = [NO3

-
] 

=0,0003 
[Na

+
] =0,007 

[NO3
-
] =0,019 

N.d. N.d. 

18 c 

Água de 1ª lavagem 6,33 
[Na

+
] =0,094 

[HPO4
2-

] =0,047 

[Na
+
] =2,17 

[HPO4
2-

] =4,52 
[P] = 1,459 

[Na
+
] =2,1 

[PO4
3-

] =4,5 
[P] = 1,467 

[Na
+
] = 3,3 

[P] =0,5 

Água de 2ª lavagem 1,795 
[Na

+
] =0,022 

[HPO4
2-

] =0,011 

[Na
+
] =0,506 

[HPO4
2-

] =1,05 
[P] = 0,339 

[Na
+
] =0,495 

[PO4
3-

] =1,1 
[P] = 0,359 

[Na
+
] = 1,01 

[P] = 5,49 

Água de 3ª lavagem 0,1674 
[Na

+
] =0,0007 

[HPO4
2-

] =0,0004 
[Na

+
] =0,017 

[HPO4
2-

] =0,035 
N.d. N.d. 

19 f (30%metanol) 

Água de 1ª lavagem 24,6 [Na
+
] =0,098 [Na

+
] =2,26 [Na

+
] =3,0 [Na

+
] =25,0 

Água de 2ª lavagem 1,325 [Na
+
] =0,005 [Na

+
] =0,108 [Na

+
] =0,269 [Na

+
] =59,9 

Água de 3ª lavagem 0,153 [Na
+
] =0,0002 [Na

+
] =0,0057 N.d. N.d. 
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Amostra lavada Água analisada 
Condutividade 

(mS/cm) 

Concentração Resultado do 
laboratório de 
análises (g/L) 

Erro relativo (%) 
M g/L 

19 f (50%metanol) 

Água de 1ª lavagem 17,45 [Na
+
] =0,069 [Na

+
] =1,596 N.d. N.d. 

Água de 2ª lavagem 1,24 [Na
+
] =0,0043 [Na

+
] =0,10 N.d. N.d. 

Água de 3ª lavagem 0,1195 [Na
+
] =0,0001 [Na

+
] =0,004 N.d. N.d. 

20 f (30%etanol) 

Água de 1ª lavagem 15,5 [Na
+
] =0,062 [Na

+
] =1,416 [Na

+
] =2,0 [Na

+
] =29,2 

Água de 2ª lavagem 0,553 [Na
+
] =0,002 [Na

+
] =0,045 [Na

+
] = 0,081 [Na

+
] = 44,4 

Água de 3ª lavagem 0,105 [Na
+
] =0,00004 [Na

+
] =0,00093 N.d. N.d. 

21 f (70%etanol) 
Água de 1ª lavagem 6,31 [Na

+
] =0,025 [Na

+
] =0,568 [Na

+
] =0,745 [Na

+
] =23,8 

Água de 2ª lavagem 0,24 [Na
+
] =0,0006 [Na

+
] =0,014 N.d. N.d. 

22 f (70%metanol) 

Água de 1ª lavagem 5,94 [Na
+
] =0,023 [Na

+
] =0,534 [Na

+
] =0,740 [Na

+
] =27,8 

Água de 2ª lavagem 0,514 [Na
+
] =0,002 [Na

+
] =0,04 N.d. N.d. 

Água de 3ª lavagem 0,102 [Na
+
] =0,00003 [Na

+
] =0,0007 N.d. N.d. 

N.d. – Não determinado
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Pela observação da Tabela 34, é possível verificar o decréscimo da concentração dos iões 

com as lavagens. Este resultado demonstra que ao efectuar lavagens com água os sais vão se 

dissolvendo e, por sua vez, vão sendo cada vez menos na amostra lavada, como se pretendia 

demonstrar.  

Por comparação entre os valores de concentração (em g/L) obtidos para os dois métodos, 

verifica-se que são da mesma ordem de grandeza, no entanto, as concentrações dos iões sódio 

são os que apresentam uma maior diferença entre os dois métodos.  

Relativamente à lavagem das amostras contaminadas com fosfatos, foi necessário 

calcular a concentração das amostras por redução ao fósforo, pois a curva de calibração foi 

construída a partir da solução de fosfato dissódico comercial disponível no laboratório, sendo o  

ião respectivo o HPO4
2-

 e no Laboratório de Análises a análise realizada determina a 

concentração do ião PO4
3-

. Pela observação da concentração obtida em ambos os métodos para 

o fósforo elementar é possível verificar que são bastante próximos, sendo o erro relativo baixo 

(0,5% - 1ª lavagem e 5,5% - 2ª lavagem). 

Pensa-se que a cromatografia iónica é um método mais exacto, sendo esta uma técnica 

devidamente validada e realizada num laboratório acreditado (IST). A medição das 

condutividades não é tão precisa pois varia muito com a temperatura, factor que não se 

consegue controlar, podendo haver erros na determinação das curvas de calibração e nas 

leituras das condutividades das soluções. No entanto, este é um método mais simples e mais 

acessível a qualquer pessoa. 

Portanto, pela observação dos desvios obtidos relativamente aos resultados do 

laboratório de análises e pelo facto de ser uma técnica mais acessível, pode-se concluir que o 

método das condutividades das soluções é um possível recurso, caso se pretenda  determinar as 

concentrações de soluções aquosas contendo sais dissolvidos.  

4.3.6.1. Cálculo dos sais dissolvidos nas águas de lavagem 

Tendo em conta o volume de água usado em cada lavagem e a concentração de sal 

dissolvida nela, determinada pela medição das condutividades, calculou-se a massa de sais 

dissolvidos nas águas de lavagem. Sabendo igualmente o teor de cinzas da amostra lavada é 

possível estimar o teor de cinzas total da amostra caso esta não tivesse sido lavada com água. 

Um exemplo deste cálculo encontra-se no Anexo XIX. Em alguns ensaios há amostras que não 

sofreram de facto lavagem com água (a e b) e é possível comparar o seu teor de cinzas com o 

estimado por este método de modo a perceber se são semelhantes.  

Nas Tabelas 35 a 45, apresentam-se os resultados obtidos relativamente às massas de 

sal dissolvido em cada ensaio, bem como os teores de cinzas das amostras lavadas com água, 

das amostras caso não tivessem sido lavadas e as que de facto não foram lavadas.  

Tabela 35 - Ensaio 12: Neutralização com ácido sulfúrico e formação de sulfato de sódio. 

Amostra 
lavada 

Água de 
lavagem 

(mL) 

Concentração do 
sal presente na 

solução (g/L) 

m Na2SO4 
dissolvida 

(g) 

Teor cinzas 
12 c (%) 

Teor cinzas 
12 c (se não 

fosse lavada 

com água) (%) 

Teor de 
cinzas 12 a 

(%) 

12 c 799,92 1,368 1,095 0,599 59,43 53,31 
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Por observação da Tabela 35, é possível verificar que o teor de cinzas calculado para a 

hipotética amostra se não tivesse sido lavada (59,43%) não está muito longe do valor 

determinado para a amostra real (53,31%). 

Tabela 36 - Ensaio 15: Neutralização com ácido sulfúrico e formação de sulfato de sódio. 

Amostra 
lavada 

Água de 
lavagem 

(mL) 

Concentração 
do sal 

presente na 
solução (g/L) 

m Na2SO4 
dissolvida 

(g) 

m Na2SO4 
dissolvida 

total (g) 

Teor 
cinzas 15 

c (%) 

Teor 
cinzas 15 
c (se não 

fosse 
lavada 

com água) 

(%) 

Teor de 
cinzas 15 

a (%) 

Teor de 
cinzas 15 

b (%) 

15 c 
163,61 5,516 0,903 

0,9556 2,202 55,54 49,95 52,79 
171,21 0,310 0,053 

Por observação da Tabela 36, é possível verificar que o teor de cinzas calculado para a 

hipotética amostra se não tivesse sido lavada (55,54%) não está muito longe  do valor 

determinado para a amostra lavada com metanol, 15 a (49,95%) e está ainda mais próxima da 

amostra 15 b (52,79%). Este cálculo para o hipotético teor de cinzas da amostra 15 c deve ser 

comparado com a amostra 15 b pois esta não sofre qualquer tratamento, enquanto a amostra 15 

a como sofre lavagem com metanol algumas impurezas são arrastadas e como se verifica 

apresenta menor teor de cinzas. 

Tabela 37 - Ensaio 16: Neutralização com ácido nítrico e formação de nitrato de sódio. 

Amostra 
lavada 

Água de 
lavagem 

(mL) 

Concentração 
do sal presente 
na solução (g/L) 

m NaNO3 
dissolvid

a (g) 

m NaNO3 
dissolvida 

total (g) 

Teor 
cinzas 16 

c (%) 

Teor 
cinzas 16 
c (se não 

fosse 
lavada 

com água) 

(%) 

Teor de 
cinzas 16 

a (%) 

Teor de 
cinzas 

16 b (%) 

16 c 
162,4 [NaNO3] =6,921 1,124 

1,253 0,11 68,04 12,45 20,72 153,2 [NaNO3] =0,816 0,125 
156,89 [NaNO3] =0,025 0,00398 

Por observação da Tabela 37, é possível verificar que o teor de cinzas calculado para a 

hipotética amostra se não tivesse sido lavada (68,04%) está muito afastado do valor 

determinado para a amostra real (12,45%). Em relação à amostra que não sofreu qualquer 

lavagem (16 b) o teor de cinzas é superior (20,72%), no entanto, está muito afastado do 

calculado (68,04%).   

Tabela 38- Ensaio 17: Neutralização com ácido nítrico e formação de nitrato de sódio. 

Amostra 
lavada 

Água de 
lavagem 

(mL) 

Concentração 
do sal presente 
na solução (g/L) 

m NaNO3 
dissolvida 

(g) 

m NaNO3 
dissolvida 

total (g) 

Teor 
cinzas 

17 c 
(%) 

Teor 
cinzas 
17 c (se 

não 
fosse 
lavada 

com 
água) 

(%) 

Teor de 
cinzas 

17 a 
(%) 

Teor de 
cinzas 

17 b 
(%) 

17 c 
183,63 [NaNO3] =5,807 1,066 

1,117 1,465 65,89 12,88 23,95 162,4 [NaNO3] =0,282 0,0458 
168,89 [NaNO3] =0,026 0,0044 

Por observação da Tabela 38, é possível verificar que o teor de cinzas calculado para a 

hipotética amostra se não tivesse sido lavada (65,89%) está muito afastado do valor 

determinado para a amostra real (12,88%). Em relação à amostra que não sofreu qualquer 

lavagem (17 b) o teor de cinzas é superior (23,95%), no entanto, está muito afastado do 

calculado (65,89%).   



114 

 

Tabela 39 - Ensaio 18: Neutralização com ácido fosfórico e formação de fosfato de sódio . 

Amostra 
lavada 

Água de 
lavagem 

(mL) 

Concentração 
do sal 

presente na 
solução (g/L) 

m 
Na2HPO4 

dissolvida 
(g) 

m Na2HPO4 

dissolvida 
total (g) 

Teor 
cinzas 18 

c (%) 

Teor cinzas 18 
c (se não fosse 

lavada com 

água) (%) 

Teor de 
cinzas 18 a 

(%) 

18 c 

196,91 
[Na2HPO4] 

=6,694 
1,318 

1,511 0,754 56,95 39,35 119,81 
[Na2HPO4] 

=1,550 
0,186 

149,35 
[Na2HPO4] 

=0,051 
0,0077 

Por observação da Tabela 39, é possível verificar que o teor de cinzas calculado para a 

hipotética amostra se não tivesse sido lavada (56,95%) está um pouco afastado do valor 

determinado para a amostra real (39,35%). Esta amostra real foi lavada com metanol que 

removeu algumas impurezas. Como não há amostra 18 b não se pode concluir em concreto, no 

entanto, pensa-se que a amostra 18 b estaria próxima do cálculo realizado, devido ao seu teor 

de cinzas maior relativamente às amostras lavadas com metanol.  

Tabela 40 - Ensaio 20:Precipitação com etanol 30% e neutralização com água. 

Amostra 
lavada 

Água de 
lavagem 

(mL) 

Concentração de 
NaOH presente 

na solução (g/L) 

m NaOH 

dissolvida (g) 

m NaOH 

dissolvida 
total (g) 

Teor cinzas 
20 f (30% 

etanol) (%) 

Teor cinzas 20 f (30% 
etanol) (se não fosse 
lavada com água) (%) 

20 f 
(30%etanol) 

170,74 2,463 0,421 
0,432 1,45 46,6 141,42 0,079 0,011 

147,39 0,0017 0,0002 

Tabela 41 - Ensaio 13: Precipitação com etanol 50% e neutralização com água. 

Amostra 
lavada 

Água de 
lavagem 

(mL) 

Concentração 
de NaOH 

presente na 
solução (g/L) 

m NaOH 

dissolvida 
(g) 

m NaOH 

dissolvid
a total (g) 

Teor cinzas 
13 f (50% 

etanol) (%) 

Teor cinzas 
13 f (50% 

etanol) (se 
não fosse 

lavada com 
água) (%) 

Teor cinzas 
13 d (50% 

etanol) (%) 

13 f 
(50% 

etanol) 

169,38 2,578 0,437 
0,470 1,31 45,91 39,98 

174,41 0,192 0,033 

Por observação da Tabela 41, é possível verificar que o teor de cinzas calculado para a 

amostra lavada (45,91%) não está muito longe do valor determinado para a amostra real 

(39,98%). 

Tabela 42 - Ensaio 21: Precipitação com etanol 70% e neutralização com água. 

Amostra 
lavada 

Água de 
lavagem 

(mL) 

Concentração 
de NaOH 

presente na 
solução (g/L) 

m NaOH 

dissolvida 
(g) 

m NaOH 

dissolvida 
total (g) 

Teor 
cinzas 21 f 

(70% 
etanol) (%) 

Teor cinzas 
21 f (70% 

etanol) (se 
não fosse 

lavada com 
água) (%) 

Teor 
cinzas 21 d 

(70% 
etanol) (%) 

21 f 
(70%etanol) 

158,66 0,988 0,157 
0,16 1,20 26,2 51,87 

136,45 0,025 0,0034 

Por observação da Tabela 42 verifica-se que o teor de cinzas calculado para a amostra f 

(26,2%) é menor do que o valor obtido para a amostra 21 d (51,87%). A 3ª água de lavagem não 

foi contabilizada pelas condutividades, no entanto, é possível que os sais presentes nessa água 

de lavagem fizessem aumentar mais um pouco o valor calculado e assim aproximar -se do 

cálculo real. 
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Tabela 43 - Ensaio 19:Precipitação com Metanol 30% e neutralização com água. 

Amostra 
lavada 

Água de 
lavagem 

(mL) 

Concentração 
de NaOH 

presente na 
solução (g/L) 

m NaOH 

dissolvida 
(g) 

m NaOH 

dissolvida 
total (g) 

Teor cinzas 
19 f (30% 

metanol) (%) 

Teor cinzas 19 f (30% 
metanol) (se não 
fosse lavada com 

água) (%) 

19 f 
(30%metanol) 

118,34 3,924 0,464 
0,487 1,65 52,55 111,71 0,187 0,021 

171,66 0,0099 0,002 

É de notar que não se conseguiu contabilizar a quantidade de hidróxido de sódio 

removido na 4ª lavagem com água, onde se utilizou 163,68 mL de água. Os valores de 

condutividade verificados são muito pequenos e a sensibilidade do condutivímetro para valores 

tão baixos é má. 

Tabela 44 - Ensaio 19: Precipitação com Metanol 50% e neutralização com água. 

Amostra 
lavada 

Água de 
lavagem 

(mL) 

Concentração de 
NaOH presente 

na solução (g/L) 

m NaOH 

dissolvida 
(g) 

m NaOH 

dissolvida 
total (g) 

Teor cinzas 19 
f (50% 

metanol) (%) 

Teor cinzas 19 f 
(50% metanol) (se 
não fosse lavada 

com água) (%) 

19 f 
(50%metanol) 

128,34 2,776 0,356 
0,378 1,01 39,78 121,4 0,174 0,021 

198,8 0,004 0,0008 

É de notar que não se conseguiu contabilizar a quantidade de hidróxido de sódio 

removido na 4ª lavagem com água, onde se utilizou 163,97 mL de água.  

Tabela 45 - Ensaio 22: Precipitação com Metanol 70% e neutralização com água. 

Amostra 
lavada 

Água de 
lavagem 

(mL) 

Concentração de 
NaOH presente 
na solução (g/L) 

m NaOH 

dissolvida 
(g) 

m NaOH 

dissolvida 
total (g) 

Teor cinzas 
22 f (70% 

metanol) (%) 

Teor cinzas 22 f 
(70% metanol) (se 
não fosse lavada 

com água) (%) 

22 f 
(70%metanol) 

123,53 0,928 0,114 

0,122 0,859 43,3 102,69 0,072 0,007 

137,29 0,0012 0,0002 

É possível verificar pela observação dos resultados que as lavagens com água permitem 

a remoção da maioria dos sais existentes na amostra inicial. Esta conclusão já tinha sido 

retirada inicialmente quando se comparou os vários métodos de obtenção de xilanas  (Capítulos 

4.2.1), no entanto, é possível reforçar aqui esse facto pois demonstra-se que as águas de 

lavagem dissolveram esses sais. 

Por outro lado, se se comparar o teor de cinzas calculado considerando que a amostra 

não foi lavada com as amostras que realmente não foram lavadas é possível observar que a 

diferença não é muito grande, excepto no caso dos nitratos. 

É importante referir que para o cálculo dos teores de cinzas relativos às amostras c e f 

que hipoteticamente não teriam sido lavadas com água é necessário ter em conta a massa de 

amostra seca c e/ou f, isto é a sua matéria orgânica e inorgânica após lavagem com água e 

ainda a massa de sais que se determinou que foram dissolvidos nas águas (Anexo XIX). 

Portanto a massa de amostra seca (da amostra lavada) mais a massa de sais dissolvidos na 

água é a massa total de amostra caso esta não fosse lavada. Portanto tendo em conta essa 

massa total é possível calcular o hipotético teor de cinzas. Este na maioria dos ensaios (12, 13, 

15, 16, 17 e 18) é superior aos valores das amostras reais. Possivelmente deve-se ao facto de 
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as amostras com as quais se está a fazer comparação sofreram lavagem com metanol (a e d) de 

modo a arrastar algumas impurezas e os cálculos que se realizaram não têm em conta esse 

factor naturalmente. Ou seja para os casos onde se calculou um teor de cinzas hipotético teve -

se em conta as cinzas totais obtidas sem contar com o posterior tratamento de lavagem com 

metanol (que se faz em todas as amostras) e que de facto ajuda a remover algumas impurezas, 

como se verificou no Capítulo 4.2. pela comparação das amostras (a) e (b). 

 

Atendendo à Tabela 41 (ensaio 13f 50%EtOH) verificou-se que a massa de NaOH 

dissolvida durante as lavagens da amostra 13 f foi 0,470 g. Tendo em conta que a massa de 

NaOH teórico no filtrado é de 18,72 g (Anexo VII) e que na amostra 13 d ficaram 0,157 g de 

NaOH (considerando o teor de cinzas da Tabela 19), então o restante NaOH ficou no 

sobrenadante (18,1 g). Este, para além do hidróxido de sódio que se encontra dissolvido, é 

também composto por álcool (etanol). É possível recuperar o NaOH (Laine, C., et al., 2007) 

submetendo o sobrenadante a um processo de destilação.  
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5.  Conclusões gerais e perspectivas de 

trabalho futuro 
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Este capítulo apresenta as principais conclusões do trabalho e algumas sugestões para 

trabalho futuro. 

5.1 Conclusões 

- A velocidade de agitação influencia o rendimento da extracção, pois quanto maior for mais xilanas 

são extraídas da pasta para condições fixas de extracção. 

- O aumento do tempo de extracção, para as mesmas condições de extracção, não apresenta 

influência no rendimento, tendo-se concluído que 1 hora de extracção é suficiente para um bom 

rendimento em xilanas. 

- A matéria orgânica não é só xilanas. De facto as xilanas representam a maioria da parte orgânica da 

amostra, no entanto, algumas hexosanas devem também estar presentes e serem a causa desta 

diferença. 

- O teor de pentosanas é um parâmetro que apresenta uma grande variação ao longo dos ensaios 

enquanto a massa de pasta extractada demonstra ser um valor mais regular. 

- O teor de pentosanas e cinzas são dois parâmetros importantes na caracterização das xilanas pois 

a partir do primeiro é determinada a massa de xilanas e a partir do segundo é determinado a massa 

de matéria orgânica.  

- Os rendimentos dos vários ensaios de extracção alcalina da pasta variaram entre 65-85%. 

- O ácido sulfúrico induz possivelmente a precipitação de xilanas. 

- O ácido nítrico foi o que permitiu obter xilanas mais puras por neutralização, sem contabilizar o 

passo da lavagem. O ácido sulfúrico foi o que originou xilanas mais impuras. Este facto é devido à 

solubilidade dos sais. Assim, quanto maior for a solubilidade do ácido no filtrado alcalino mais 

indicado é para realizar a neutralização, visto que o sal formado fica dissolvido no filtrado. 

- As lavagens com metanol revelaram-se muito importantes para arrastar impurezas e remover o 

excesso de água presente nas amostras. Esta conclusão foi retirada por comparação do teor de 

cinzas entre amostras que se lavaram com metanol e onde não se fez qualquer lavagem (teor de 

cinzas para as amostras lavadas com metanol entre 4 a 8% menores ao das amostras que não foram 

lavadas). 

- As lavagens com água para dissolução dos sais mostraram ser muito eficientes pois foi possível 

obter amostras com pureza entre 97-99%. Por outro lado, nestas lavagens há perdas de xilanas e os 

rendimentos são menores, na ordem dos 50-60%.  

- O rendimento em xilanas para os precipitados obtidos a partir do filtrado por neutralização com 

ácido variou entre 51-97%. O melhor rendimento foi obtido para o ensaio com ácido fórmico, sendo 

este o último ensaio realizado, o que revela que ao longo dos vários ensaios se foi melhorando a 

técnica de execução, permitindo por exemplo a redução de perdas de precipitado durante as 

lavagens.  

 - A precipitação com álcool precipita xilanas que se mantém alcalinas e que sofrem despolimerização 

ao longo do tempo. Este método possui um passo adicional de neutralização que, neste trabalho, foi 

realizado com água e com ácido. O passo que permite obter uma melhor pureza em xilanas é a 

lavagem com água com valores da ordem dos 99%. Aqui, a água solubiliza o hidróxido de sódio até 

neutralizar a amostra. Nos casos de neutralização, o ácido que originou xilanas mais puras, entre o 
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ácido acético e o sulfúrico, foi o primeiro com uma percentagem de xilanas entre 60-81%. Já com 

ácido sulfúrico não se obtém praticamente xilanas, sendo a pureza entre 3-28%. 

- O rendimento em xilanas para as amostras precipitadas com álcool variou entre 43-97%. 

- O sobrenadante obtido após neutralização não contém praticamente xilanas tendo estas sido 

isoladas na sua maioria por adição de ácido ao filtrado. 

- A análise da composição em monossacarídeos (HPAEC) revelou ser uma análise muito importante 

para a quantificação dos açúcares constituintes de cada amostra. O método UV-H2SO4 foi testado 

neste trabalho, como alternativa ao método de Dubois, de modo a esclarecer se este é uma 

alternativa viável à cromatografia visto ser um método mais acessível a cada operador e mais 

económico. Pensa-se que o resultado obtido foi positivo, embora se façam algumas aproximações, no 

entanto, seria necessário realizar mais ensaios de modo a verificar a reprodutibilidade e testar o 

método após a hidrólise para todas as amostras. 

- Os testes de solubilidade mostraram que as xilanas são solúveis em solventes orgânicos ao 

contrário do que se verifica para solventes aquosos. A maior solubilidade verifica-se com DMSO, 

DMF e tolueno.   

- Após caracterização obtiveram-se xilanas com pesos moleculares médios compreendidos entre 

16,8-22,7 kDa. 

- A análise das amostras por infravermelhos permitiu confirmar a existência de xilanas na amostra por 

comparação das bandas características a partir da xilana comercial da bétula. Este tipo de análise 

revelou-se muito importante pois foi possível, para além de identificar a xilana, observar e identificar 

as suas impurezas confirmando as outras técnicas utilizadas. 

- Outra técnica utilizada foi a termogravimetria. Esta técnica permitiu resumir o que foi obtido em cada 

técnica já referida pois a partir da análise da perda de massa de uma pequena quantidade de 

amostra foi possível obter o seu teor de humidade, de xilana, de sais e a massa residual final. Para 

além disso é possível relacioná-la em termos qualitativos com a determinação do peso molecular 

médio ao observar pela maior ou menor resistência da amostra à degradação se a molécula é mais 

ou menos pesada, respectivamente. 

- Como a termogravimetria fornece um valor de teor de humidade, este foi comparado com o valor 

obtido por determinação na estufa a 105ºC durante 4 horas e verificou-se algumas diferenças. 

Concluiu-se que o teor de humidade dado pela termobalança é mais correcto pois tem em conta a 

perda de água e também da água de cristalização, que se encontra presente devido ao tipo de sais 

formados durante a neutralização.   

- Outro parâmetro que a termogravimetria fornece é a massa residual, sendo este valor comparado 

ao obtido pelo teor de cinzas. É importante salientar que as condições de determinação de ambos 

são diferentes sendo este um factor que não permite de certa forma poder comparar os dois valores, 

no entanto, notou-se que a maioria dos teores de massa residual obtidos por termogravimetria eram 

superiores aos teores de cinzas. Este facto deve-se à atmosfera de ar utilizada na realização do 

procedimento que provoca a oxidação da amostra, processo adicional que se sobrepõe ao processo 

de degradação.  
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As xilanas são um polissacarídeo muito abundante na natureza e podem ser obtidas a partir 

de várias fontes. Dependendo do tipo de substituintes (arabinose, ácido glucurónico e grupos acetil) e 

do padrão de substituição, as xilanas isoladas de diferentes fontes podem encontrar diferentes 

aplicações no futuro em saúde, cosmética, alimentar e outras indústrias. A modificação química e a 

degradação em oligossacarídeos pode mesmo ampliar o leque de utilização desses materiais. 

Actualmente os grupos de investigação têm aplicado os seus esforços na procura de formas mais 

eficazes e económicas de obter, purificar e alterar quimicamente as xilanas e xilo-oligossacarídeos 

para ajustar as suas propriedades às exigências dos possíveis mercados. 

Dependendo da fonte e do produto final pretendido, a extracção e purificação de xilanas e 

xilooligossacarídeos é desafiadora e requer diferentes métodos. Condições ácidas ou básicas podem 

levar à degradação das cadeias poliméricas resultando numa mistura de monómeros, oligómeros, 

polímeros e produtos de degradação. A modificação cuidadosa das condições de pH, temperatura, 

tempo, entre outros, pode mudar o processo rumo a uma gama desejada de pesos moleculares, 

contudo, a purificação de oligómeros e polímeros necessita ainda de uma extensa pesquisa para se 

ajustar aos requisitos industriais e ambientais.  

5.2 Perspectivas de trabalho futuro 

No seguimento do trabalho anteriormente descrito identificaram-se algumas linhas de acção a 

desenvolver: 

- Continuação do estudo de velocidade de agitação procedendo a ensaios de extracção 

alcalina sem agitação e outros com velocidades superiores às estudadas neste trabalho; 

- Estudo da variação da consistência (por exemplo, 4%, 5,5%,10%) em ensaios de extracção.  

- Realização da extracção com outros solventes, nomeadamente, água quente e DMSO de 

modo a comparar os rendimentos obtidos, bem como as características das xilanas; 

- Precipitação com acetona, isopropanol e teores de álcool inferiores a 30%; 

- Após a extracção, recuperar as xilanas por adição de um álcool acidificado; 

- Concentração do filtrado e do sobrenadante no rotavapor seguido de fraccionamento de 

hemiceluloses com teores crescentes de etanol para posterior caracterização das xilanas obtidas por 

este método; 

- Realização de experiências de crosslinking para a obtenção de xilanas de elevado peso 

molecular; 

- Análises adicionais da morfologia das xilanas por SEM e da sua estrutura por RMN. 

- Testar diferentes tempos de realização das lavagens dos precipitados com diferentes 

quantidades água, para dissolver os sais e para neutralizar, explorando ao mesmo tempo o efeito da 

temperatura, se possível.  
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Anexo I – Massas pesadas de pasta, NaOH e NaBH4 e água para a preparação da extracção 

alcalina, bem como, respectivo teor de NaOH e consistência. 

Tabela 46- Pesagens efectuadas de pasta, NaOH e NaBH4. 

Ensaio 
m pasta seca 

inicial (g) 
m NaOH 
(98%) (g) 

m NaBH4 

(99,5%) (g) 
m H2O (g) 

Teor NaOH 
(%) 

Consistência 
(%) 

1 25 49,99 0,05 500,06 8,2 4,1 

2 12,5 24,97 0,025 250,0 8,2 4,1 

3 “ 25,00 0,025 219,81 9 5 

4 “ 25,01 0,025 219,74 9 5 

5 “ 25,00 0,025 219,75 9 5 

6 “ 25,00 0,025 219,67 9 5 

7 “ 24,99 0,025 219,41 9 5 

8 “ 24,99 0,025 219,74 9 5 

9 “ 25,04 0,025 219,75 9 5 

10 “ 25,01 0,025 219,56 9 5 

11 “ 25,05 0,025 219,73 9 5 

12 25 50,05 0,05 439,46 9 5 

13 12,5 25,00 0,025 219,76 9 5 

14 “ 25,02 0,025 219,46 9 5 

15 25 50,06 0,05 449,39 9 4 

16 “ 50,03 0,05 449,64 9 5 

17 “ 50,06 0,05 449,54 9 5 

18 “ 50,01 0,05 439,69 9 4 

19 50 99,95 0,10 878,61 9 4 

20 25 50,01 0,05 363,59 10 5 

21 “ 50,04 0,05 363,30 10 5 

22 12,5 24,97 0,025 181,55 10 5 

23 25 50,03 0,05 363,38 10 5 

Anexo II – Curva de calibração e determinação do teor de pentosanas 

Curva de calibração 

A quantificação do teor de xilanas requer, a elaboração de uma curva de calibração, pois a 

relação entre as quantidades de xilana e furfural não é constante, devido à destruição de algum 

furfural no decurso da destilação. Esta foi elaborada pelo Grupo RAIZ seguindo as instruções 

referidas em PE-02-011 RAIZ (2004) (Tabela 47). 

Tabela 47 - Determinação da curva de calibração da xilana em diferentes gamas de concentração. 

Concentração de Xilana (mg/250 mL) Absorvância Curva de calibração 

9,15 0,061 

Abs = 0,0054 x [Xilana]+0,007 

18,04 0,112 
26,58 0,147 
35,90 0,190 
44,53 0,249 
71,90 0,398 
88,79 0,490 R

2
=0,9985 

Determinação do teor de pentosanas 

A determinação das pentosanas pelo procedimento T223 cm-84 depende de inúmeros 

factores tanto na etapa de destilação (nomeadamente o tipo de amostra – pasta ou precipitado secos 

– e o seu teor em pentosanas, a velocidade de destilação, o volume recolhido de destilado e a 

concentração do ácido clorídrico), como na etapa do desenvolvimento da cor (tempo e temperatura 

na reacção do furfural com o orcinol, concentração deste e do cloreto férrico) e também no tempo de 

armazenamento da solução de furfural. 
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Cumpriu-se rigorosamente as especificações referidas na norma, tendo-se tido o cuidado de 

minimizar o tempo entre o final da destilação e a reacção do furfural com o orcinol. 

Além disso, na etapa de destilação, a adição do ácido clorídrico em intervalos de 10 em 10 

minutos, tinha como objectivo arrastar os residuos acumulados na parede do balão de destilação 

resultantes das projecções da solução em ebulição. 

Pressupondo uma eficiência de 100% na etapa de hidrólise dos polímeros de xilose, os 

cálculos efectuados para determinar as pentosanas em cada amostra são: 

𝑃𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑎𝑛𝑎𝑠, % =
𝐴

10𝑊
 

Sendo, 

W, g – massa de amostra hidrolisada (base seca) 

A, mg – massa de xilana na amostra hidrolisada.  

Anexo III – Cromatograma referente ao método HPAEC-PAD 

 

Figura 70 – Cromatograma obtido na determinação da composição em monossacarídeos por HPAEC para 
a amostra 7a hidrolisada. 

Anexo IV – Curva de calibração da xilose no método UV-H2SO4 

Tabela 48- Determinação da curva de calibração da xilose em diferentes gamas de concentração. 

Concentração de Xilose (mg/L) Absorvância Curva de Calibração 

0 0 

Abs=0,0282 [Xilose] +0,0547 

30 0,916 
40 1,186 
50 1,486 
60 1,777 
70 2,089 
80 2,314 
90 2,562 

100 2,813 R
2
=0,9979 
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Anexo V – Cromatogramas referentes ao método GPC (Gel permeation chromatography) 

Cromatograma da Amostra 7 a 

 
Figura 71- Curva de eluição de GPC da xilana extraída do filtrado alcalino por neutralização com ácido 

clorídrico. 

Cromatograma da Amostra 13 f  (50%Etanol) 

 

 
Figura 72- Curva de eluição de GPC da xilana extraída do filtrado alcalino por precipitação com 50% 

etanol e neutralização com água. 

Anexo VI – Curvas de calibração para a determinação da concentração de sais nas águas de 

lavagem 

Tabela 49 – Determinação da curva de calibração do sulfato de sódio (Na2SO4) numa menor gama de 
concentrações. 

Concentração (mol/L) Condutividade (mS/cm) Curva de calibração 

0 7,71E-03 

Condutividade = 211,03x[Na2SO4]+0,0304 

1,0E-04 0,049 

5,0E-04 0,108 

1,0E-03 0,230 

2,0E-03 0,521 

3,0E-03 0,717 

4,0E-03 0,857 

5,0E-03 1,045 R
2
=0,9901 

Tabela 50 - Determinação da curva de calibração do sulfato de sódio (Na2SO4) numa maior gama de 
concentrações. 

Concentração (mol/L) Condutividade (mS/cm) Curva de calibração 

5,0E-03 1,045 

Condutividade = 156,95x[Na2SO4]+0,6679 

1,0E-02 2,12 
2,0E-02 3,94 
4,0E-02 7,42 
6,0E-02 10,32 
8,0E-02 13,29 
1,0E-01 15,99 R

2
=0,9969 
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Tabela 51 - Determinação da curva de calibração do hidróxido de sódio (NaOH) numa menor gama de 
concentrações. 

Concentração (mol/L) Condutividade (mS/cm) Curva de calibração 

0 7,71E-03 

Condutividade = 232,19x[NaOH]+0,0958 

1,0E-04 0,092 
5,0E-04 0,250 
1,0E-03 0,390 
2,0E-03 0,626 
3,0E-03 0,742 
4,0E-03 1,021 
5,0E-03 1,219 R

2
=0,9837 

Tabela 52 - Determinação da curva de calibração do hidróxido de sódio (NaOH) numa maior gama de 
concentrações. 

Concentração (mol/L) Condutividade (mS/cm) Curva de calibração 

5,0E-03 1,219 

Condutividade = 249,17x[NaOH]+0,1584 

1,0E-02 2,56 
2,0E-02 5,14 
4,0E-02 7,75 
6,0E-02 10,16 
8,0E-02 14,85 
1,0E-01 19,79 R

2
=0,9998 

Tabela 53 - Determinação da curva de calibração do nitrato de sódio (NaNO3) numa menor gama de 
concentrações. 

Concentração (mol/L) Condutividade (mS/cm) Curva de calibração 

0 7,71E-03 

Condutividade = 137,55x[NaNO3]+0,0089 

1,0E-04 0,024 
5,0E-04 0,069 
1,0E-03 0,141 
2,0E-03 0,302 
3,0E-03 0,429 
4,0E-03 0,549 
5,0E-03 0,695 R

2
=0,9988 

Tabela 54 - Determinação da curva de calibração do nitrato de sódio (NaNO3) numa maior gama de 
concentrações. 

Tabela 55 - Determinação da curva de calibração do hidrogenofosfato dissódico anidro (Na2HPO4) numa 
menor gama de concentrações. 

Concentração (mol/L) Condutividade (mS/cm) Curva de calibração 

0 7,71E-03 

Condutividade = 225,33x[Na2HPO4]+0,086 

1,0E-04 0,093 
5,0E-04 0,249 
1,0E-03 0,350 
2,0E-03 0,551 
3,0E-03 0,789 
4,0E-03 0,979 
5,0E-03 1,185 R

2
=0,9904 

Concentração (mol/L) Condutividade (mS/cm) Curva de calibração 

5,0E-03 0,695 

Condutividade = 112,39x[NaNO3]-0,0591 

1,0E-02 1,102 

2,0E-02 2,38 

4,0E-02 4,18 

6,0E-02 6,13 

8,0E-02 8,99 

1,0E-01 11,52 R
2
=0,9944 
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Tabela 56 - Determinação da curva de calibração do hidrogenofosfato dissódico anidro (Na2HPO4) numa 
maior gama de concentrações. 

Concentração (mol/L) Condutividade (mS/cm) Curva de calibração 

5,0E-03 1,185 

Condutividade = 125,16x[Na2HPO4]+0,4282 

1,0E-02 1,95 
2,0E-02 2,74 
4,0E-02 5,10 
6,0E-02 7,7 
8,0E-02 10,86 
1,0E-01 12,89 R

2
=0,9962 

Anexo VII – Parâmetros relativos à extracção alcalina da pasta Kraft branqueada e isolamento 
das xilanas a partir do filtrado com a adição de ácido ou álcool 

Tabela 57 – Massa de filtrado, NaOH teórico, ácido adicionado, xilana extractada, sal anidro teórico e 
razão sal precipitado/filtrado. 

Ensaio 
Filtrado 

alcalino (g) 
NaOH teórico no 

filtrado (g) 
Ácido 

(g) 
Xilana 

extractada (g) 
Sal anidro teórico 

(g) 
g sal/100 g 

filtrado 

1 489,4 41,3 50,6 3,57 Na2SO4=73,4 15,0 
2 - - - 1,70 - - 
4 209,25 19,7 24,6 1,75 Na2SO4=35,6 17,0 
5 211,4 19,9 17,8 1,59 NaCl=28,5 13,5 
6 199,7 18,8 20,74 1,62 Na2SO4=30,1 15,0 
7 203,34 19,2 17,3 1,52 NaCl=27,7 13,6 
8 - - - 1,44 - - 
9 142,5 13,4 20,5 1,70 CH3COONa=28,0 19,6 

10 206,3 19,5 29,2 1,47 CH3COONa=39,9 19,3 
12 403,2 37,9 46,8 3,14 Na2SO4=67,9 16,8 
15 412,7 38,2 44,8 3,02 Na2SO4=64,9 15,7 
16 413,5 38,3 59,3 2,97 NaNO3=79,9 19,3 
17 418,9 38,8 60,9 3,24 NaNO3=82,2 19,6 
18 417,4 37,6 46,6* 3,02 Na2HPO4=67,4 16,2 
23 313,4 32,7 37,4 3,33 HCOONa=55,2 17,6 

*valor calculado tendo em conta a concentração de 7,5 N. 

Tabela 58 - Massa de filtrado, NaOH teórico, álcool adicionado e respectivo teor, xilana extractada e razão 
álcool/filtrado. 

Ensaio 
Filtrado 

alcalino (g) 
m NaOH teórico 

no filtrado (g) 
Álcool 

(g) 
Teor de 

álcool (%) 
Xilana 

extractada (g) 
Álcool/ 

Filtrado (g/g) 

3 196,6 18,5 196,9 50 (etanol) 1,78 1,0 
11 131,81 12,4 131,55 50 (etanol) 1,38 0,99 
13 198,9 18,72 197,6 50 (etanol) 1,52 0,99 
14 213,5 20,1 213,6 50 (etanol) 1,65 1,0 

19 810,8 73,0 

30% - 
159,65 
50% - 
373,77 

30 e 50 
(metanol) 

6,34 
30% - 0,43 
50% - 0,99 

20 284,6 29,7 121,9 30 (etanol) 3,2 0,43 
21 282,8 29,5 659,6 70 (etanol) 3,2 2,33 
22 121,91 12,7 284,42 70 (metanol) 1,37 2,33 

Anexo VIII – Cálculo realizado para a determinação da massa de xilose e xilana pelo método 
UV – H2SO4. 

Após a hidrólise ácida do precipitado isolado, obtém-se uma solução rica em açúcares sendo 

esta posteriormente utilizada para a preparação da respectiva solução de açúcar que vai ser 

analisada no espectrofotómetro. Assim, após a hidrólise filtra-se a solução de açúcares com filtro 0,45 

µm e pipeta-se 0,5 mL que vão ser diluídos num balão de 10 mL (a solução inicial tem uma 
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concentração teórica de cerca de 2,083 mg/mL
17

 e após diluição a sua concentração é de 0,104 

mg/mL). Do balão de 10 mL foram retirados 2 mL para a preparação da solução (Ver Capítulo 3.5.4.3) 

(para a demonstração do procedimento efectuado tomou-se como exemplo a amostra 4 a, sendo que 

em todas as outras se procedeu da mesma forma). Após a preparação da amostra de açúcares 

realizou-se duas leituras de absorvâncias e calculou-se a média dos dois valores obtidos (1,3775). 

Com este valor e recorrendo à curva de calibração (Anexo IV) determinou-se a concentração em 

xilose da amostra (46,91 mg/L). Portanto, após saber a concentração de xilose pela curva de 

calibração calculou-se a mesma para o balão de 10 mL (𝑥𝑖𝑙𝑜𝑠𝑒 (
𝑚𝑔

10𝑚𝐿
) =

46,91×10

1000
= 0,469). 

Como no balão de 10 mL, 0,5 mL consistiam na amostra inicial hidrolisada, calculou-se a 

concentração desta (𝑥𝑖𝑙𝑜𝑠𝑒 (
𝑚𝑔

𝐿
) =

0,469×1000

0,5
= 938, 2). 

Visto que, o volume total adicionado na hidrólise de 10 mg de amostra é 4,8 mL, calculou-se a 

massa de xilose na amostra inicial (𝑥𝑖𝑙𝑜𝑠𝑒 (
𝑚𝑔

10 𝑚𝑔 𝑝ó
) =

938,2×4,8

1000
= 4,503). 

De modo a saber a massa de xilana, aplicou-se o factor correctivo de 0,88 (Hakala, T., et al., 

2013) (𝑥𝑖𝑙𝑎𝑛𝑎 (𝑚𝑔) = 4,503 × 0,88 = 3,963). 

Por outro lado, a percentagem de xilose na amostra é calculada tendo em conta a massa de 

xilose (4,503 mg) e a massa total de amostra seca pesada no ínicio da hidrólise (𝑥𝑖𝑙𝑜𝑠𝑒 (%) =

4,503

10,1×0,8954
= 49,8). 

Para o método de análise por HPAEC-PAD procedeu-se da mesma forma para obter a massa 

de xilose e por conseguinte a massa de xilana.  

Anexo XIX - Cálculo referente ao teor de cinzas hipotético, das amostras lavadas com água, 
caso não tivessem sofrido lavagem (Exemplo: amostra 12 c) 

A amostra 12 c foi neutralizada com ácido sulfúrico e lavada com água. O volume de água de 

lavagem utilizado para dissolver os sais foi 799,9 mL. Foi medida a condutividade de uma amostra 

desta água e, a partir da recta de calibração obteve-se a concentração do sal, neste caso sulfato de 

sódio, presente na água de lavagem. Tendo em conta os parâmetros: volume de água de lavagem e 

concentração do sal dissolvido na água é possível obter a massa de sulfato de sódio dissolvido, neste 

caso 1,095 g. Esta consiste na quantidade de matéria inorgânica que se conseguiu remover da 

amostra inicial por lavagem. Após a secagem da amostra lavada com água determinou-se o seu teor 

de cinzas, isto é, a quantidade de matéria inorgânica que após lavagem permaneceu na amostra. No 

caso da amostra 12 c o teor de cinzas foi de 0,599%. 

De modo a calcular qual seria o teor de cinzas desta amostra caso não tivesse sido lavada 
com água procedeu-se da seguinte forma: 

 

 

 

                                                
17

 Corresponde a 10 mg de precipitado pesado em 4,8 mL de solução aquosa de ácido utilizada para a 

realização da hidrólise. 
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Tabela 59 – Dados necessários ao cálculo do teor de cinzas da amostra 12 c caso não tivesse sido lavada 
com água. 

Massa de sal dissolvida (g) 1,095 

Massa seca 12 c (g) 0,756 

Matéria orgânica 12 c (g) 0,751 

Matéria inorgânica 12 c (g) 0,005 

Massa total amostra (g) 1,851 

Assim a massa total da amostra 12 c caso não tivesse sido lavada com água seria de 1,851 g 

pois à massa seca da amostra 12 c adiciona-se a quantidade de sal que foi lavado. Assim é possível 

determinar o hipotético teor de cinzas que a amostra teria caso não sofresse lavagem.  

𝑡𝑒𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑛𝑧𝑎𝑠 (%) =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝑣𝑖𝑑𝑎 + 𝑚𝑎𝑡é𝑟𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑜𝑟𝑔â𝑛𝑖𝑐𝑎

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
× 100 

Exemplificando para este caso o cálculo realizado foi, 

𝑡𝑒𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑛𝑧𝑎𝑠 (%) =
1,095 + 0,005

1,851
× 100 = 59,43% 

Após a realização deste cálculo pretendeu-se comparar o valor obtido com as amostras que 

não sofreram lavagem com água (a e/ou b), quando possível. 

Anexo X – Boletim de análises 

Apresenta-se, a título de exemplo, um dos Boletins de Análise enviados pelo Laboratório de Análises 

do IST. 

Figura 73 - Concentrações dos iões presentes nas águas de lavagem por determinação por cromatografia 
iónica no Laboratório de Análises (IST) (1ª água de lavagem, amostra 12 c). 

 


