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Resumo: O presente estudo concentra-se na otimização da metodologia de obtenção de nanocelulose a partir de fibras 

vegetais. Foi realizado um planejamento de experimento para o tratamento de fibras de curauá e parâmetros foram 

estimados, tendo como variáveis independentes a concentração de H2SO4, o tempo de hidrólise, a temperatura da 

reação, o tempo de sonificação aplicado, para posterior tratamento estatístico. De acordo com os parâmetros estimados, 

foram determinados os efeitos que são estatisticamente significativos para o processo de obtenção da nanocelulose. 

Segundo os resultados obtidos a partir da análise termogravimétrica (TGA), foi observado que algumas condições 

levaram à obtenção de celulose com temperaturas de degradação próximas e até superiores a da fibra de celulose sem 

tratamento. Os índices de cristalinidade (IC) obtidos após a modificação das fibras (difratometria de raios X) 

apresentaram-se maiores que o da fibra pura. Nos tratamentos com elevadas concentrações de ácido os IC foram mais 

elevados.  

 

Palavras-chave: Planejamento de experimentos, fibra vegetal, celulose, nanocelulose. 

 
Process optimization for obtaining nanocellulose from curaua fiber 

Abstract: This study focuses on the methodology for optimization to obtain nanocellulose from vegetal fibers. An 

experimental planning was carried out for the treatment of curaua fibers and parameters were estimated, having the 

concentration of H2SO4, hydrolysis time, reaction temperature and time of sonication applied as independent variables 

for further statistical analysis. According to the estimated parameters, the statistically significant effects were 

determined for the process of obtaining nanocellulose. According to the results obtained from the thermogravimetric 

analysis (TGA) it was observed that certain conditions led to cellulose with degradation temperatures near or even 

above that of untreated cellulose fibers. The crystallinity index (IC) obtained after fiber treatment (X-ray diffraction) 

were higher than that of the pure fiber. Treatments with high acid concentrations led to higher IC. 
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Introdução  

Em compósitos poliméricos, as fibras de celulose possuem excelente potencial como reforço, 

diminuindo consideravelmente o custo de produção do compósito e aumentando muito suas 

propriedades mecânicas em condições adequadas de processamento [1]. Entretanto, a principal 

desvantagem é a pobre compatibilização com a matriz de PP, e aumentar a afinidade entre os 

componentes deste compósito se torna um grande desafio [2,3]. 

A hidrólise ácida é um processo bem conhecido e usado para remover componentes amorfos das 

fibras naturais [4]. Deste modo, torna-se possível isolar a celulose dessas fibras, o que é desejável 
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quando se quer usá-las como reforço em compósitos poliméricos, pois esta fração das fibras 

naturais é a responsável pelas propriedades mecânicas requeridas. 

No trabalho realizado por Morán e colaboradores [5], a hidrólise ácida foi usada após outro 

tratamento químico, com NaOH ou NaClO2, visando à extração de celulose de fibras de sisal. De 

acordo com os autores, esse tratamento é capaz de separar as fases amorfa e cristalina da fibra, 

provocando a redução de seu diâmetro. Esta redução se deve à obtenção de nanocristais de celulose, 

o que promove maior dispersão de microfibras de celulose em matrizes termoplásticas. 

No trabalho realizado por Renneckar [6], cita-se a importância das modificações químicas em fibras 

celulósicas usadas como reforço em termoplásticos. De acordo com este estudo, através da hidrólise 

são introduzidos grupos sulfato provenientes da esterificação das hidroxilas, introduzindo cargas 

negativas na superfície do cristal de celulose, criando assim uma dupla camada eletrônica de 

repulsão entre as microfibras. Entretanto, a hidrólise, e, portanto, a esterificação ocorre de modo 

heterogêneo, atingindo apenas as regiões da fibra mais acessíveis após o inchamento em solvente, 

de modo que as regiões de domínio cristalino permanecem inalteradas [7]. 

Empregou-se o planejamento estatístico de experimentos no presente trabalho para se obter 

informações mais abrangentes acerca das variáveis a serem estudadas durante o processo de 

hidrólise ácida da fibra de curauá, de maneira sistematizada e com uma quantidade mínima de 

experimentos. Foi realizado um planejamento empregando faixas de concentração de H2SO4, tempo 

de hidrólise, temperatura de reação e tempo de sonificação. 

 

Experimental  

O planejamento experimental relativo à hidrólise ácida da fibra de celulose foi realizado para as 

amostras obtidas após o tratamento alcalino. Para a realização da hidrólise ácida, água deionizada 

foi adicionada à celulose proveniente da moagem. A suspensão água/celulose foi então tratada a    

10 °C sob agitação, quando foi adicionado ácido sulfúrico gota a gota até a desejada concentração 

ácida ser alcançada. Ainda sob agitação, a solução foi aquecida por um determinado tempo. A 

suspensão foi então filtrada e lavada com água deionizada. O ciclo de lavagem foi repetido até que 

o pH da água ficasse constante. As amostras foram então sonificadas em banho gelado. Por último, 

as amostras foram secas em estufa a 60 °C e bomba a vácuo até massa constante. 

Os fatores escolhidos foram concentração de H2SO4, tempo de hidrólise, temperatura de hidrólise e 

tempo de sonificação (após a hidrólise ácida). Os níveis e as concentrações escolhidas para cada 

fator do planejamento de experimentos estão apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1: Níveis dos fatores do planejamento de experimento 

 

 

 

 

Foi realizado um planejamento estatístico onde os experimentos foram distribuídos aleatoriamente 

sobre a região experimental e utilizou-se o plano fatorial com todas as combinações possíveis. Os 

resultados das variáveis de resposta foram colocados na matriz gerada pelo programa Statistica 7.0. 

Os pontos centrais são utilizados e assumidos como valores médios de todas as variáveis, sendo 

empregado para tentar evitar o risco da perda da relação não linear, no meio do planejamento, e 

para a determinação do intervalo de confiança por meio das repetições submetidas. Para a 

determinação do número de experimentos usou-se a Eq. 1 e, neste caso, todas as variáveis possuem 

o mesmo número de níveis. 

 

NE = L
NV

 + R                     (1)  

 

onde: L = número de níveis (2); NV = número de variáveis; R = número de réplicas no ponto 

central. 

Os resultados das variáveis do planejamento foram obtidos a partir das análises de termogravimetria 

(Tonset) e difratometria de raios X, onde se obteve o índice de cristalinidade (IC) através da Eq. 2.  

       

 

I(002) é a intensidade do pico próximo a 26°, que representa a fase cristalina do material, e I(am) é 

a intensidade do pico próximo a 18°, que representa o material amorfo presente nas fibras 

celulósicas. 

Resultados e Discussão  

Terminados todos os experimentos do plano estatístico do estudo, os resultados das variáveis 

respostas foram colocados na matriz gerada pelo programa Statistica 7.0. Uma série de análises 

preliminares foi realizada: estimativa dos efeitos das variáveis, gráfico de Pareto, equação empírica 

e superfície de resposta. 

Planejamento Experimental 

Nível Conc. 

Ácido (%) 

Tempo de 

Hidrólise (min) 

Temperatura  

(° C) 

Sonificação  

(min) 

Inferior 10 60 40 30 

Superior 50 240 80 120 

100 
 

  
 

( I(002) – I(am) ) 
 

  
 

( I(002) ) 
 

  
 

Ic 

 

  
 

= 
 

  
 

x 
 

  
 

(2) 
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Na Tabela 2 são apresentados os resultados obtidos a partir das análises de termogravimetria (Tonset) 

e difratometria de raios X (IC). Observa-se que algumas condições levaram à obtenção de Tonset 

superior a Tonset da fibra de celulose sem tratamento (305° C). A partir dos resultados da Tabela 2, 

foi realizado o tratamento estatístico. 

 

Tabela 2: Resultados obtidos no planejamento de experimentos 

 

 

Variáveis independentes: Conc=concentração de H2SO4; Tempo=tempo de hodrolise; Temp=temperatura de 

hidrólise; Sonif=tempo de sonificação (realizada após hidrolise ácida). Variáveis dependentes: Tonset (ºC) = 

Tdegradação e IC (%)= índice de cristalinidade. 

 

 

Pode ser observado na Fig. 1, através dos gráficos de superfície do planejamento tendo como fator 

resposta Tonset, que todas as variáveis independentes (tempo de hidrólise, concentração e 

temperatura) devem ser utilizadas no ponto mínimo (-) para obtenção das maiores temperaturas de 

degradação. 

 

Pode ser observado, através da Fig. 2, o gráfico de superfície do planejamento tendo como fator 

resposta o índice de cristalinidade. É possível notar que em concentrações máximas e no maior 

tempo de hidrólise, ocorre um aumento no índice de cristalinidade e, por outro lado, em 

concentrações mínimas e no menor tempo, se observa o inverso. 

 Conc Tempo Temp Sonif Tonset IC 

01 -1,00000 -1,00000 -1,00000 -1,00000 333 79 

02 1,00000 -1,00000 -1,00000 -1,00000 282 84 

03 -1,00000 1,00000 -1,00000 -1,00000 324 79 

04 1,00000 1,00000 -1,00000 -1,00000 279 91 

05 -1,00000 -1,00000 1,00000 -1,00000 310 76 

06 1,00000 -1,00000 1,00000 -1,00000 277 83 

07 -1,00000 1,00000 1,00000 -1,00000 320 85 

08 1,00000 1,00000 1,00000 -1,00000 179 93 

09 -1,00000 -1,00000 -1,00000 1,00000 329 76 

10 1,00000 -1,00000 -1,00000 1,00000 282 82 

11 -1,00000 1,00000 -1,00000 1,00000 338 76 

12 1,00000 1,00000 -1,00000 1,00000 274 94 

13 -1,00000 -1,00000 1,00000 1,00000 332 79 

14 1,00000 -1,00000 1,00000 1,00000 267 86 

15 -1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 319 81 

16 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 182 90 

17 (C) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 301 79 

18 (C) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 304 78 

19 (C) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 302 79 
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Figura 1- Gráfico de superfície do planejamento tendo como fator resposta a Tonset em relação às variáveis 

independentes: (A) Tempo versus Concentração e (B) Temperatura versus Tempo 

 

 

Figura 2- Gráfico de superfície do planejamento tendo como fator resposta o índice de cristalinidade em 

relação às variáveis independentes (Tempo versus Concentração) 

As Eqs. 3 e 4 são referentes aos modelos empíricos e seus coeficientes de correlação (R
2
), cujos 

valores foram utilizados para verificar a adequação dos modelos obtidos. Os valores de R
2
 foram 

bastante elevados para o sistema. Deve-se enfatizar que os valores das variáveis estudadas são 

escalonados (+1, -1). A Tabela 3 mostra os resultados da modelagem referentes ao planejamento 

experimental com as variáveis resposta sendo Tonset ou IC. 

Tonset= a1+a2*Conc+a3*Tempo+a4*Temp+a5*Conc*Tempo+a6*Tempo*Temp                           (3) 

IC = a1+ a2*Conc+ a3*Tempo                                                                                                       (4) 

 

A B 
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Tabela 3- Resultados da modelagem referentes ao planejamento com variáveis respostas Tonset e IC 

Tonset                                                                 R
2
=0,93871  

 a1 a2 a3 a4 a5 a6 

Estimate 290,6667 -36,4375 -12,3125 -15,9375 -11,9375 -10,9375 

Std.Err. 4,4645 4,7353 4,7353 4,7353 4,7353 4,7353 

IC                                                                   R
2
= 0,89864 

 a1 a2 a3 

Estimate 82,8333 4,499964 2,749985 

Std.Err. 0,6704 0,711042 0,711042 

 0,0000 0,000019 0,001707 

 

Conclusões  

Ponderando os resultados baseados no planejamento de experimentos tendo a Tonset como fator 

resposta (variável dependente), pode-se concluir que a fibra (n° 01), tratada nas condições de menor 

(-) concentração de H2SO4, menor (-) tempo e (-) temperatura de hidrólise e menor (-) tempo de 

sonificação, apesar de não possuir um elevado índice de cristalinidade, alcançou maior Tonset, de 

acordo com os gráficos de superfície. Com estes resultados aplicados na equação do modelo, 

observa-se que a interação entre os fatores diminui a Tonset. Através deste planejamento também foi 

observado que altos índices de cristalinidade promovem em geral uma diminuição da temperatura 

de degradação da fibra, que ocorre quando altas concentrações de ácido são utilizadas. 
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