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Resumo: Nanocristais de celulose (NCC) isolados a partir da polpa Kraft de Eucalyptus urograndis foram usados para 
preparar nanocompósitos empregando-se matriz de carboximetilcelulose (CMC). Os nanocristais foram isolados pela 
hidrólise com solução de H2SO4 64%, por 20 minutos a 45°C. Os nanocristais foram caracterizados por difração de 
raios-X para avaliar a cristalinidade dos mesmos. A quantidade de NCC utilizados na preparação dos nanocompósitos 
variou de 0 a 15%. Os nanocompósitos foram caracterizados por ensaios térmico (TGA) e mecânico (DMA). Um 
grande efeito de reforço dos NCC sobre a matriz CMC foi observado. Com a incorporação dos NCC, a resistência à 
tração dos nanocompósitos foi significativamente melhorada em 107%, o alongamento na ruptura diminuiu em 48% e a 
resistência térmica à decomposição aumentou de forma sútil. A melhoria nas propiedades termo-mecânicas são 
atribuídas às fortes interações  entre as nanopartículas e entre a matriz de CMC. 
Palavras-chave: Nanocristais de celulose, polpa Kraft, Eucalyptus urograndis, carboximetilcelulose, nanocompósitos. 
 

Preparation and characterization of nanocomposites of the carboxymethyl cellulose reinforced 
with cellulose nanocrystals 

 
Abstract: Nanocrystals of cellulose (NCC) isolated from Eucalyptus urograndis Kraft pulp were used to prepare 
nanocomposites employing carboxymethyl cellulose (CMC) as matrix. The nanocrystals were isolated by hydrolysis 
with H2SO4 64% solution, for 20 minutes at 45 °C. The nanocrystals were characterized by X-ray diffraction to evaluate 
the crystallinity of them. The amount of NCC used in the preparation of nanocomposites varied from 0 to 15%. The 
nanocomposites were characterized by thermal (TGA) and mechanical (DMA) analysis. A large reinforcing effect of 
NCC on the CMC matrix was observed. With the incorporation of the NCC, the tensile strength of nanocomposites was 
significantly improved by 107%, the elongation at break decreased by 48% and heat resistance to decomposition 
increased subtle. The improvement in thermo-mechanical properties are attributed to strong interactions between 
nanoparticles and CMC matrix. 
Keywords: Cellulose nanocrystals, Kraft pulp, Eucalyptus urograndis, carboxymethyl cellulose, nanocomposites. 
 

Introdução 
Nos últimos anos tem surgido um grande interesse mundial no desenvolvimento de 

tecnologias “verdes” que possibilitem a utilização de produtos de menor impacto ambiental [1]. 

Neste contexto, os nanocristais de celulose (NCC), também conhecidos como “whiskers”, têm 

recebido da comunidade de materiais um alto nível de atenção, uma vez que os compósitos de 

NCC/biopolímeros podem apresentar propriedades similares, ou superiores, aos polímeros de fontes 

não renováveis e aos compósitos de fibras inorgânicas/polímeros [2]. As principais características 

que estimulam o emprego das nanopartículas de celulose, como reforço em matrizes poliméricas, 
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são a grande área interfacial e alto módulo de elasticidade. Essas propriedades associadas a uma 

distribuição homogênea dentro de uma matriz, a fortes interações e adesões com a mesma resultam 

em melhorias evidentes nas propriedades mecânicas dos nanocompósitos [3,4]. Entre outros pontos 

relevantes da utilização dos NCC ainda podemos citar seu caráter biodegradável, a baixa densidade, 

a transparência, o baixo custo e o fato de serem obtidas a partir de fontes naturais renováveis 

altamente abundantes [5]. Vários produtos de importância comercial considerável são 

desenvolvidos a partir de carboximetilcelulose (CMC). Por exemplo, espessantes na indústria 

alimentícia, matrizes para liberação controlada de fármacos na indústria farmacêutica e como 

aditivo para concreto na construção civil. A CMC é um material único em muitos aspectos: forma 

filmes transparentes, é altamente absorvente e tem potencial para apresentar excelentes 

propriedades quando combinada com cargas adequadas. Além disso, possui custo relativamente 

baixo, é renovável e não-tóxica [6,7]. Considerando a grande aplicabilidade deste biopolímero, 

neste trabalho foram desenvolvidos filmes de CMC reforçados com NCC obtidos de polpa de 

celulose Kraft de Eucalyptus urograndis. Os nanocristais foram isolados e caracterizados quanto a 

sua cristalinidade. O efeito do conteúdo de NCC sobre propriedades, tais como, resistência 

mecânica, estabilidade térmica e alongamento, foram investigadas. 
 

Experimental 

Extração dos Nanocristais de Celulose (NCC): A polpa de celulose Kraft de Eucalyptus urograndis 

branqueada, fornecida pela empresa Compacel, foi triturada com o auxílio de um liquidificador 

industrial, e posteriormente utilizada no isolamento dos nanocristais por hidrólise. A hidrólise foi 

realizada a 45°C, durante 20 min sob agitação vigorosa e constante, utilizando 20 mL de H2SO4 

64% para cada grama de celulose. Imediatamante após a hidrólise a suspensão foi diluída 10 vezes 

para interromper a reação de hidrólise, e centrifugada por 3 min a 11000 rpm para retirar o excesso 

de ácido. Posteriormente o precipitado foi dialisado contra água até pH neutro. A suspensão 

resultante da diálise foi tratada com o auxílio de um dispersor do tipo turrax (Marconi MA 102) 

durante 10 min a 14000 rpm, em seguida ultrasonificada (Sanders Soni Clean 2 PS) por 10 minutos 

e armazenada sob refrigeração. 
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Análise Gravimétrica:O rendimento da hidrólise e a concentração de celulose na suspensão final, 

29,58% e 2,368 g.L-1 respectivamente, foram calculados levando uma alíquota de volume 

conhecido, dessa suspensão em estufa à 105°C durante 12 horas. O material resultante da secagem 

da suspensão foi utilizado como amostra para a análise de DRX. 

Difração de raios-X (DRX): Os difratogramas de raio-X da fibra de celulose Kraft original e da 

NCC foram obtidos a temperatura ambiente, com intervalo de 2θ de 5 a 40° e velocidade de 

varredura de 1°/min. O aparelho utilizado foi um difratômetro Shimadzu LabX XRD-6000, 

operando a uma potência de 40 kV com 30 mA de corrente e radiação de Cu Kα (1,5406 Å). O 

índice de cristalinidade (IC) do material é determinado pela relação entre as alturas dos picos do 

espectro de raio-x, do pico cristalino em 2θ = 22-23º e da região amorfa 2θ = 18-19º, utilizando o 

método de Segal [8]. 

Preparação dos Nanocompósitos: Diferentes alíquotas da suspensão aquosa de NCC, com 

concentração conhecida, foram adicionadas a 10 mL de uma solução de CMC 3% m/v, de forma a 

obter as concentrações finais de NCC, 0, 2, 4, 6, 8, 10 e 15 % em massa, em relação à matriz de 

CMC. A mistura resultante foi homogeneizada por agitação simples e depositada sobre placas de 

petri e deixadas em repouso a tempertura ambiente até a total evaporação da água e obtenção dos 

filmes. A CMC utilizada na preparação dos filmes é carboximetilcelulose de sódio de grau 

alimentício, massa molecular 70.000-90.000 e grau de substituição 0.8 (Denvercel). 

Análise Termogravimétrica (TGA): As estabilidades térmicas dos filmes foram avaliadas com o 

auxílio de um equipamento Shimadzu DTG-60H. As condições de análise usadas foram: atmosfera 

de nitrogênio com fluxo 30 mL/min, taxa de aquecimento de 10 °C.min-1, intervalo de temperatura 

de 25 a 600 °C, massa de amostra entre 5 e 7 mg e porta amostra de alumínio. 

Análise Dinâmico-Mecânica (DMA): A força de tensão e o alongamento até a ruptura dos filmes 

foram medidos num equipamento Dynamic Mechanical Analyzer 2980 (TA Instruments) a 25°C. 

As dimensões das amostras utilizadas foram 40 mm x 6,2 mm x 0,05mm (comprimento x largura x 

espessura). Utilizou-se uma força de 0,01N como pré-carga e uma rampa de força de 8N.min-1 até a 

ruptura da amostra. O aparelho foi previamente calibrado e foram feitas um total de 5 medições 

para cada amostra a fim de garantir a reprodutibilidade dos resultados.  
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Resultados e Discussão 

Nanocristais de celulose, também conhecido como whiskers, são os domínios cristalinos de 

fibras celulósicas isolados, principalmente, por hidrólise ácida, e são assim chamados devido a suas 

características físicas de rigidez, de espessura e de comprimento. A hidrólise com ácido sulfúrico 

envolve a introdução de grupos sulfatos na superfície dos NCC, e estes grupos sulfatos carregam a 

superfície dos NCC negativamente provocando uma estabilização aniônica por forças de repulsão, 

levando assim à obtenção de dispersões aquosas estáveis [2]. Como pode ser observado na Fig. 1a, 

as condições de hidrolise utilizadas levaram a obtenção de uma suspensão aquosa homogênea e 

estável.  

a) b) c) d)a) b) c) d)

 

Figura 1 – a) Suspensão aquosa obtida após o isolamento dos NCC; b) foto do filme de CMC 

pura; c) foto do filme de CMC com 6% de NCC; d) foto do filme de CMC com 15% de NCC. 

A incorporação de NCC na matriz de CMC não afetou a transparência nem a 

homogeneidade deste polímero, conforme pode ser verificado nas fotos da Fig. 1b, 1c e 1d. 

Verificou-se a ausência de agregados nos filmes produzidos, e pôde-se concluir que houve uma 

dispersão uniforme dos NCC na matriz polimérica. Pelos difratogramas de raio-X dos NCC e da 

celulose de polpa Kraft (não apresentados aqui), verificou-se a predominância de celulose do tipo I, 

verificada pela presença de picos em 2θ = 15° (plano 101), 17° (plano 10ī), 21°(plano 021) e 23° 

(plano 002), entretanto há traços de celulose do tipo II, principalmente nos NCC, observados por 

picos em 2θ = 12° (plano 101), 20° (plano 10ī) e 22° (plano 002) [9]. Possivelmente a presença de 

traços de celulose do tipo II está associdada a recristalização da celulose após a hidrólise, uma vez 

que o ácido sulfúrico 64% pode ser um solvente para a celulose [10]. Os índices de cristalinidade 

(IC) dos NCC e da celulose Kraft original foram estimados e verificou-se que houve uma 

1824



 

 

diminuição significativa do IC da celulose Kraft original (IC= 86%) em relação aos NCC obtidos 

(IC= 71%), e este comportamento pode ser atribuído a dissolução parcial da amostra de celulose 

durante a hidrólise e que pode ter sido reprecipitada [10]. A Fig. 2a exibe as curvas de TGA e 

mostra a perda de massa dos compósitos quando os mesmos são aquecidas. Os perfis de perda de 

massa são similares e apresentam dois eventos principais: evaporação de água a aproximadamente 

70-100 °C, e degradação térmica da carboximetilcelulose a aproximadamente 280-300 °C. 

Observou-se uma sútil melhora na resistência térmica dos nanocompósitos em relação ao filme de 

CMC puro, sendo que esta melhora pode ser atribuída a presença dos nanocristais de celulose. 
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Figura 2 – a) Curvas de TGA obtidas para os nanocompósitos em estudo; b) Gráfico das 

forças de tensão e alongamento até a ruptura dos filmes produzidos. 

 

O gráfico apresentado na Fig. 2b, apresenta os resultados dos ensaios dinâmico-mecânicos, e 

exibe o efeito do conteúdo de NCC sobre a força de tensão e sobre o alongamento até a ruptura dos 

filmes produzidos. Podemos verificar que houve um aumento na resistência à tração do biopolímero 

em até 107% e diminuição do alongamento do mesmo em até 48%, como consequência da 

incorporação dos NCC. Evidentemente o incremento de carga aumentou a rigídez do polímero, 

devido à distribuição homogênea do reforço cristalino dentro da matriz e as fortes interações dos 

NCC com a matriz polimérica, e, portanto, a mobilidade dos segmentos poliméricos foi reduzida 

aumentando assim a força de tensão e diminuindo o alongamento. 
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Conclusões 

Os resultados deste trabalho mostraram que foi possível isolar os NCC de polpa de celulose 

Kraft e incorporar os NCC em matrizes poliméricas de CMC, obtendo-se filmes homogêneos e com 

boa dispersão dos NCC na matriz polimérica. Verificou-se que os NCC são agentes de reforço 

satisfatórios para a CMC, pois os nanocompósitos produzidos obtiveram propriedades termo-

mecânicas superiores em relação ao filme de CMC. 
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