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RESUMO 
 
 O resíduo da fibra de piaçava é rico em celulose e lignina. Este trabalho teve 

como objetivo extração da celulose e o desenvolvimento de metodologia para 

preparação de nanowhishers a partir do resíduo da fibra piaçava. A primeira 

etapa extração da celulose. A segunda etapa a obtenção das nanopartículas 

através da hidrólise ácida (H2SO4). As amostras foram caracterizadas por: 

MEV, composição química, TGA, FTIR e DRX. O resultado DRX mostra que a 

celulose é do tipo I, e a TGA apresenta dois eventos em 54 ºC e 370ºC 

atribuídos a perda de massa da água e da celulose, respectivamente.  Após a 

hidrólise, o difratograma apresentou uma reflexão intensa 2θ = 22,3º com 

aumento no grau de cristalinidade para 70% que é uma indicação da formação 

dos nanowhiskers.  

                                                     
 Palavras-chave: Piaçava, Nanowhiskers, Fibra, Celulose. 
 
INTRODUÇÃO 
 

 A maioria das embalagens convencionais utiliza como matriz polimérica 

derivados de petróleo. Filmes à base de matrizes poliméricas biodegradáveis 

vêm sendo desenvolvidos com sucesso e exibem características físicas 

apropriadas, considerando que são transparentes, inodoros e apresentam 

baixa permeabilidade a oxigênio, entretanto, os filmes são quebradiços e 

apresentam propriedades mecânicas inadequadas. A adição de nanocargas 

aparece como uma alternativa para o reforço mecânico destes filmes.  Por  
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serem também biodegradáveis os nanowhiskers recebem destaque. Os 

nanowhiskers de celulose consistem de partículas com alto grau de 

cristalinidade, com alta área específica e podem ser obtidos a partir de 

diferentes fontes de fibras naturais como algodão, bambu, madeira e de alguns 

animais marinhos (1-5). As propriedades de cristalinidade e dimensões destes 

cristalitos dependem da origem da celulose assim como dos detalhes do 

método de preparação (3). 

  O Brasil é fonte de várias fibras vegetais como: sisal, coco, algodão, 

madeira, piaçava, licuri, bambu, cana-de-açúcar, etc., todos com considerável 

percentual de celulose e de baixo custo, portanto, materiais promissores.  

 A palmeira Attalea funifera Martius, conhecida por piaçava ou piaçaba, é 

espécie nativa e endêmica do sul do Estado da Bahia. A quantidade coletada 

de fibras de piaçava somou 78.167 toneladas no país em 2008, 4,8% abaixo da 

obtida em 2007 (82.096 toneladas). A Bahia foi responsável por 87,6% da 

produção nacional, e o Amazonas por 12,4% (6). 

 O resíduo obtido da limpeza da fibra de piaçava apresenta maior teor de 

celulose e índice de cristalinidade do que a fibra (7). Portanto, o resíduo da fibra 

de piaçava “borra”, tornou-se promissor para a preparação de nanocargas de 

celulose.  

 Esse trabalho tem como objetivo extrair e caracterizar a celulose a partir 

do resíduo da piaçava e desenvolver metodologia para preparação de 

nanowhiskers utilizando a polpa extraída do resíduo.  

 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 O resíduo da fibra da piaçava foi doado pela comunidade de Ilhéus - 

Bahia, Brasil. Os outros reagentes [hidróxido de sódio, hipoclorito de sódio, 

ácido sulfúrico (98,08 %) e ácido acético] foram fornecidos pela Vetec, Brasil. 

Membrana de celulose para diálise D9777 -100FTO fornecida pela Viscofan - 

USA. As amostras foram caracterizadas por MEV, composição química, TGA, 

FTIR e DRX. 

Extração da celulose  

A partir do resíduo pulverizado a extração da celulose foi através de 

sucessivos tratamentos com NaOH (2%) durante (4h/80°C/6 vezes), para 
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retirada da lignina e outros constituintes, seguida da etapa de branqueamento 

utilizando uma mistura de hipoclorito de sódio (1,7%) e uma solução tampão 

(NaOH/ác.acético) 1:1 durante 6h/80°C/3 vezes.  Após cada tratamento o 

resíduo da fibra foi filtrado e lavado com água destilada. Em seguida a polpa de 

celulose foi seca em estufa (60°C) e pulverizada. 

 Preparação dos nanowhiskers 

 

Os nanowhiskers foram preparados por hidrólise ácida H2SO4 (64%), 

utilizando 12 ml/g de polpa com agitação constante durante 15 - 17 min. a 

50ºC.  Em seguida a amostra foi filtrada, avolumada e centrifugada durante 

10min/4400rpm/10°C, procedimento repetido até não apresentar mais 

sobrenadante, em seguida as dispersões foram submetidas á diálise, mantidas 

sob pequena agitação até que a dispersão atingir o PH entre 5 - 7, depois a 

amostra foi colocada em banho de ultra-som por 5 minutos.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 A composição química do resíduo da fibra de piaçava, mostrada na Tab.I 

observou-se que a piaçava apresenta um alto teor de lignina em sua 

composição, comprovada pela sua coloração marrom.   

 
Tabela I – Principais constituintes do resíduo 

 
 
 

 
  

 A Fig. 1 mostra a micrografia eletrônica de varredura da superfície do 

resíduo de piaçava, onde podem ser observadas, ao longo de toda a extensão, 

rugosidades e protrusões. Estas protrusões são decorrentes a quantidade de 

silício presente no resíduo. Estas características desta fibra o tornam uma 

alternativa promissora como reforço. 

 

 

 

 

 

 

                  Percentual (%) 
Celulose Hemicelulose Lignina

52,2 3,4 43,1 
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Figura 1 – (a) Micrografia eletrônica de varredura da superfície do resíduo da 

piaçava 300x e (b) 1000x. 

 

 A Fig. 2 (a) mostra a polpa de celulose extraída a partir do resíduo, o que 

indica a possibilidade de preparação dos nanowhiskers utilizando resíduo da 

fibra.  

 
                                              (a)                            (b) 

  

 

  

 A Fig. 3 (TGA) mostra comportamento térmico do resíduo e da polpa de 

celulose. O resíduo apresenta de três eventos térmicos, o primeiro em 55ºC 

atribuído a perda de água e outros dois em 305ºC e 381ºC referente á 

degradação da hemicelulose, lignina e celulose, respectivamente. Já a polpa 

apresenta apenas dois eventos em 54ºC e 370ºC, atribuído à perda de massa 

da água e da celulose, o que indica a extração da celulose a partir do resíduo.  

 

  
                         (a)     (b) 

Figura 2 – Ilustração da (a) PPI- polpa de celulose (b) RPI- resíduo da fibra 
da piaçava. 
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Figura 3 – TGA do resíduo (RPI) e da polpa (PPI)  

 
 Comparando as análises de infravermelho (FTIR) do resíduo, polpa e 

nanowhiskers (Fig. 4) os espectros apresentam remoção de parte da lignina e 

hemicelulose do PPI e NWCPI em relação ao RPI, observada através das 

bandas de absorção em 1510 cm-1 e 896 cm-1 atribuída à lignina e a celulose, 

respectivamente (8). Devido ao ataque ácido as regiões amorfas são 

dissolvidas, diminuindo no teor de celulose, que leva à diminuição da banda de 

absorção em 896 cm -1 no NWCPI (deformação C – H) de anéis de glicose (8, 9). 

A Tab. II mostra as freqüências de vibrações da RPI, PPI e NWCPI. 
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Figura 4 – FTIR do RPI, PPI e NWCPI 
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  A Fig. 5 mostra os difratogramas das amostras RPI, PPI e NWCPI. As 

amostras RPI e PPI apresentam principais reflexões em 2θ = 22,72º, 16,19º e 

34,61º relativas a estrutura cristalina da celulose [8]. O difratograma da PPI 

apresenta intensidades relativas a 2θ = 16,2º e 22,7º característicos da 

celulose  tipo I(9). O grau de cristalinidade das amostras foi calculado utilizando 

a Eq.(A) de Buschle-Diller e Zeronian (10), Tab. III. Ao comparar o grau de 

cristalinidade do RPI (52%) e da PPI (58%) é possível observar que houve 

remoção de parte da fração amorfa (hemicelulose e lignina). Já o difratograma 

dos NWCPI exibiu uma reflexão intensa em 2θ = 22,3º associado a região 

cristalina da celulose e uma pequena reflexão em 2θ = 18º referente á fração 

amorfa, aumentando o grau de cristalinidade para 70 %, mostrando a influência 

da hidrólise na remoção da fração amorfa da celulose, indicando a formação 

dos nanowhiskers(8,9) o que corrobora com os dados do FTIR. 

 

  
 Eq. (A): 
 

Ic = 1 –  I1 
             I2 

 
 

 
 
 
 

NWCPI PPI RPI Bandas de absorção 
3450 3401 3395 O – H estiramento 
2909 2897 2915 C – H estiramento 
1646 1646 1640 O - H deformação da H2O 
    - 1427    1458 C - H deformação da celulose e lignina 
    - 1361 1367 C - H deformação da celulose hemicelulose e lignina 
    - 1172 1197 CH2 celulose 

    - 1168     1209 
C - O - C estiramento assimétrico (hemicelulose, 
lignina, celulose) 

    - 1127 1115  aromático C - H deformação plana da lignina 

896 890  879  
Est. aromático glicose da celulose, C - H deformação 
(hemicelulose,celulose)  

Amostra     X (%) 

RPI 52 

PPI 58 

NWCPI 70 

Tabela II – Bandas de absorção do RPI, PPI e NWCPI 

      Tabela III – Grau de Cristalinidade 

Ic = Grau de cristalinidade 

I1 = intensidade (2θ = 18º); 

I2 = intensidade (2θ = 22,5º) 
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                              Figura 5 – DRX do (RPI), (PPI) e (NWCPI) 
 

 A ilustração abaixo Fig. 6 (a) mostra os nanowhiskers dispersos em água 

  

 
Figura 6 – Fotografia dos NWCPI suspensão em água 

 
 
CONCLUSÕES 
 
 Este estudo mostrou que a extração da polpa de celulose a partir do 

resíduo da fibra de piaçava foi possível. A polpa apresentou-se apropriada para 

a preparação de nanowhiskers, apresentando aumento considerável no grau 

de cristalinidade após processo de hidrólise. Necessária a caracterização 

através da microscopia de transmissão para a confirmação da obtenção dos 

nanowhiskers.  
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PREPARATION NANOWHISKERS PULP FROM RESIDUE OF PALM FIBER 

ATTALEA FUNIFERA MARTIUS 
 
 

ABSTRACT 
 
 

The residue from piassava fiber is higher in cellulose and lignin. This study 

aimed to extract the pulp and the development of methodology for preparation 

nanowhishers from residue fiber. The first step extraction of cellulose, the 

second step to obtain the nanoparticles by acid hydrolysis (H2SO4). The 

samples were characterized by: SEM, chemical composition, TGA, FTIR and 

XRD. The XRD result shows that cellulose is of type I and TGA shows two 

events at 54 º C and 370 º C attributed to mass loss of water and cellulose, 

respectively. After hydrolysis, X-ray diffraction showed an intense reflection 2θ 

= 22.3 ° and an increase in the degree of crystallinity to 70% which is an 

indication of the formation of nanowhiskers. 

 
Key-words: piassava, nanowhiskers, fiber, cellulose. 
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