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Resumo: A modificação química da celulose leva a produção de derivados com propriedades diferentes daquelas 

observadas para a celulose original como, por exemplo, o aumento da solubilidade em solventes mais tradicionais. 

Neste trabalho foram sintetizados quatro derivados da celulose: celulose microcristalina, acetato de celulose, a 

metilcelulose e a carboximetilcelulose usando-se a celulose bacteriana como fonte. Estes foram caracterizados do ponto 

de vista das modificações químicas e estruturais através da análise do grau de substituição (GS), espectroscopia na 

região do infravermelho (FTIR) e Espectroscopia de ressonância magnética nuclear RMN
 
- 

13
C. A massa molar e o grau 

de polimerização (GP) foram avaliados por viscosimetria. A caracterização quanto à morfologia dos materiais e as 

propriedades térmicas foram realizadas com as técnicas de difração de raios-X (DRX), imagens de microscopia 

eletrônica de varredura (MEV), Calorimetria exploratória diferencial (DSC) e Análise termogravimétrica (TG). 

Palavras-chave: celulose bacteriana, acetato de celulose, celulose microcristalina, carboximetilcelulose e 

metilcelulose. 

 
Synthesis and characterization of cellulose derivatives obtained from bacterial cellulose 

Abstract: The chemical modification of cellulose leads to production of derivatives with different properties 
from those observed for the original cellulose, for example, increased solubility in more traditional solvents. 
In this work we synthesized four derivatives of cellulose: microcrystalline cellulose, cellulose acetate, 
methylcellulose and carboxymethylcellulose using bacterial cellulose as a source. These were characterized 
in terms of chemical and structural changes by examining the degree of substitution (DS), infrared 
spectroscopy (FTIR) and nuclear magnetic resonance spectroscopy - NMR 

13
C. The molecular weight and 

degree of polymerization (DP) were evaluated by viscometry. The characterization of the morphology of 
materials and thermal properties were performed with the techniques of X-ray diffraction (XRD), electron 
microscopy images (SEM), differential scanning calorimetry (DSC) and thermogravimetric analysis (TGA). 
Keywords: bacterial cellulose, cellulose acetate, microcrystalline cellulose, carboxymethylcellulose and 
methylcellulose.  

 

 
Introdução 

A celulose é uma das substâncias orgânicas mais abundantes existentes no planeta terra, sendo as 

fibras vegetais sua principal fonte. Entretanto a celulose não é encontrada apenas em organismos 

vegetais. Em adição às plantas, diferentes tipos de microorganismos como: Vallonia (alga), 

Saprolegnia e Dictystelium discoideum (fungos) e Acetobacter, Agrobacterium, Aerobacter, 

Pseudomonas e Sarcina (bactérias) produzem a celulose. Portanto, devido a sua ocorrência em 

diferentes matrizes, bem como sua estrutura uniforme e elevado peso molecular, tendo propriedades 

únicas como sua poli funcionalidade, multi-quiralidade, hidrofílicidade e biocompatibilidade, fazem 

com que a celulose seja de grande importância para a pesquisa de base e também para aplicações 

industriais [1]. Neste projeto estamos interessados na celulose produzida pela bactéria Acetobacter 
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xylinum. Estes microorganismos são capazes de produzir celulose, na forma de películas na 

interface ar/líquido do meio de cultura estático, sendo também chamada de biocelulose ou celulose 

bacteriana (CB) [2]. Um dos aspectos que justifica o estudo do emprego da celulose bacteriana 

como fonte para produção de derivados celulósicos é seu elevado grau de pureza, cerca de 99,0%, 

sem a necessidade de tratamentos químicos agressivos que são realizados nos processos de 

polpação da celulose vegetal. Derivados celulósicos apresentam propriedades distintas da celulose 

original. . O quanto o polímero produzido se afasta das propriedades da celulose original depende 

do processo de modificação química e de fatores como o grau de substituição e a uniformidade de 

distribuição dos grupos substituintes na cadeia celulósica. Dentre os vários derivados importantes 

da celulose neste trabalho destacamos o éster acetato de celulose (AC) e os éteres metilcelulose 

(MC) e carboximetilcelulose (CMC). Neste trabalho também modificamos a celulose bacteriana em 

celulose microcristalina (MCC).  

 

Experimental 

Preparação dos derivados celulósicos 

Membranas de celulose bacteriana foram fornecidas pela Fibrocel Produtos Biotecnológicos LTDA, 

Ibiporã, Brasil. O grau de polimerização (GP) da celulose bacteriana foi determinado via medidas 

de viscosidade intrínseca usando-se um viscosímetro de Ostwald de acordo com a norma técnica 

Brasileira NBR7730 [3] obtendo-se um valor de aproximadamente 2800. A síntese dos derivados 

foi realizada com a celulose bacteriana seca.  

Acetilação da celulose bacteriana: O AC foi produzido por reação de acetilação homogênea como 

descrito por Sassi & Chanzy [4], sendo usada a celulose bacteriana como matéria-prima, ácido 

acético como solvente, anidrido acético como agente acetilante e ácido sulfúrico como catalisador. 

Durante a reação a celulose é modificada e um produto solúvel. O acetato de celulose é obtido pela 

precipitação com a adição de água na mistura, após foi separado por filtração e lavado com água e 

seco em estufa a 60ºC por 24 horas. 

Preparação da celulose microcristalina: Para a realização da síntese da MCC, ácidos minerais (HCl, 

H2SO4 e HNO3) são comumente usados [5]. As fibras de celulose foram hidrolisadas em H2SO4 2.5 

mol L
-1

 em sistema de refluxo por 120 minutos de acordo com Paralikar et al., 1988 [6]; A polpa 

hidrolisada foi completamente lavada com água destilada até pH entre 5.0 e 6.0, foi molhada com 

etanol e seca em estufa a 37°C até peso constante. 

Metilação da celulose bacteriana: A metilação da celulose bacteriana foi realizada de acordo com o 

método descrito por Mansur et al., [7] e adaptado por Vieira et al., [8], através do procedimento que 
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se segue: celulose bacteriana (2.0 gramas) foi mercerizada usando uma solução de NaOH a 50 % 

(m/v) durante 1 hora a temperatura ambiente. O excesso de NaOH vai ser removido e acetona (18 

mL) é adicionado como solvente. Foram adicionados seis milímetros de DMS gota a gota e a reação 

prossegue a 50ºC por 3 horas, sendo ocasionalmente agitada. Ao final da reação, o material é 

neutralizado com uma solução de ácido acético a 10% (v/v), filtrada e lavada com acetona. Após a 

metilcelulose foi seca em estufa a 37ºC por 24 horas. 

Carboximetilação da celulose bacteriana: Foram utilizados cinco gramas de celulose bacteriana em 

100 mL de etanol e/ou isopropanol sobre vigorosa agitação, após foi adicionado 20 mL de uma 

solução aquosa de NaOH 40% (m/v) gota a gota durante 10 minutos a temperatura ambiente. A 

agitação continua por uma hora. Após esse período seis gramas de monocloroacetato de sódio 

dissolvidos em 20 ml de etanol foram adicionados gota a gota. Essa mistura será colocada em 

banho-maria a 55ºC por 3,5 horas sobre agitação. A mistura será filtrada e suspendida em 300 mL 

em metanol aquoso e neutralizado com ácido acético 90%. O produto é lavado três vezes com 300 

mL etanol aquoso a 70% (v/v) para eliminar impurezas como o glicolato de sódio que é um 

subproduto da reação. A CMC foi seca em estufa a aproximadamente 60ºC por 24 horas. 

 

Análises 

Para a determinação do grau de substituição (GS) do Acetato de celulose foi usado uma reação de 

saponificação. O calculo do GS da carboximetilcelulose será realizado através da técnica de RMN 

1
H e para o calculo do GS da metilcelulose será empregado o procedimento descrito por VIEIRA et 

al., 2007 [8]. Espectros FTIR foram obtidos das amostras secas em um Espectrofotômetro de 

Infravermelho de marca Perkin Elmer Spectrum 1000 Fourier Transform (FTIR). Os espectros 

FTIR foram usados para a caracterização dos grupos funcionais dos derivados obtidos. Os testes 

padrões de difração de raios-X foram obtidos usando-se um difratometro Kristalloflex Simens com 

filtro de Ni e radiação CuKα de 4° até 70°. Estes difratogramas têm como objetivo identificar 

mudanças estruturais nas fases cristalinas e amorfas após o processamento da celulose bacteriana 

nos derivados estudados. Curvas TG foram obtidas a temperatura ambiente através de um 

equipamento SDT da TA Instruments. 

 

Resultados e Discussão 

Através de medidas de viscosidade foram calculados o GP para a CB e para a MCC utilizando-se a 

determinação da viscosidade em uma solução de cuproetilenodiamina. Para a CB obteve-se um 

valor 2800 aproximadamente. Através de hidrólises catalisadas por ácido ou pela celulase, a 

2761



                                Anais do 11º Congresso Brasileiro de Polímeros – Campos do Jordão, SP – 16 a 20 de outubro de 2011. 

celulose pode ser quantitativamente decomposta em unidades de D-glucose. A degradação parcial 

das cadeias produz celulose pulverizada, substrato da celulose do tipo microcristalina com valores 

de GP entre 150 a 300 [9]. Para a celulose microcristalina produzida neste trabalho utilizando-se a 

CB obteve-se um valor de GP de 250, que esta dentro da faixa mencionada acima. Para o acetato de 

celulose foi utilizada a acetona como solvente nas medidas de viscosidade obtendo-se uma massa 

viscosimétrica específica de 47000 aproximadamente. Os dados estão de acordo com os dados 

apresentados na literatura [10].  Através da reação de saponificação foi obtido um valor de 

porcentagem de grau de acetilação (%GA) de 43,1±1,51 que representa um grau de substituição de 

2,80±0,17 (triacetato de celulose). Os espectros FTIR da celulose bacteriana e dos respectivos 

derivados são apresentados na Fig. 1. Diversas bandas caracterizam o polímero celulose, mais as 

principais são as de 3500 cm
-1 

que caracteriza uma banda larga de estiramento O-H, 2900 cm
-1

 de 

estiramento C-H de alcanos e estiramento assimétrico CH2, 2700 cm
-1

 de estiramento simétrico 

CH2, 1600 cm
-1

 deformação O-H que podem ser observadas na Figura 1 (CB). A formação do 

derivado metilcelulose é caracterizada pelo aumento da banda em 2900 cm
-1

 de estiramento CH de 

alcanos. 
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Figura 1: FT-IR da celulose bacteriana (CB), da metilcelulose (MC), da carboximetilcelulose (CMC) e do 

acetato de celulose bacteriano (AC). 
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Os derivados AC e CMC são caracterizados pelo surgimento de uma banda entre 1600-1750 cm
-1

 

que corresponde ao estiramento do grupo carbonila (C=O). O derivado MCC não apresenta 

modificação do espectro de FTIR sendo caracterizado por uma grande diminuição do GP (de 2800 

para 250) e também pelas imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV) que estão 

apresentadas na Fig. 2. 

 

 

Figura 2: Imagens MEV da celulose bacteriana (A) e da celulose microcristalina sintetizada no laboratório. 

 
De acordo com a imagem MEV da celulose microcristalina, pode ser inferido que, com a hidrólise 

ácida foram obtidas partículas similarmente como as produzidas de outras fontes de materiais 

lignocelulósicos [11]. 

Após a síntese dos derivados começou-se a estudar a preparação e caracterização de membranas 

dopadas com Eu
3+

e Er
3+

 como possível aplicação para os derivados sintetizados. A Fig. 3 mostra 

um filme de acetato de celulose dopado com o complexo de európio [Eu(tta)3(H2O)2]. 

 

 

Figura 3: A figura mostra a emissão da cor vermelha do filme de AC dopado com complexo 

[Eu(TTA)3(H2O)2] quando irradiado com uma lâmpada ultravioleta a 360nm. 

 
O complexo [Eu(tta)3(H2O)2] é de interesse porque emite luz na região do visível quando excitado 

no ultravioleta. 
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Conclusões 

A celulose bacteriana se mostrou uma matriz alternativa muito interessante para a produção dos 

derivados celulósicos estudados, mostrando grande semelhança entre os derivados celulósicos 

comerciais, e, visto que, devido à crescente preocupação em relação aos aspectos ambientais e 

econômicos da economia mundial por procurar fontes alternativas de matérias – primas, 

particularmente fontes renováveis, estes estudos são de grande importância para a sociedade. 
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