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Resumo: Os principais objetivos deste trabalho foram produzir whiskers de celulose por hidrólise ácida, a partir de 
fibras de algodão, como também modificar a superfície destes whiskers com 3-isocianatopropiltrietoxisilano. As 
estruturas de whiskers de celulose foram caracterizadas por difração de raios X e espectroscopia infravermelho com 
transformada de Fourier e suas morfologias foram investigadas por microscopia eletrônica de varredura de transmissão. 
Devido à natureza hidrofílica da celulose nativa, a formação de nanocompósitos de whiskers de celulose limita-se a 
polímeros solúveis em água. O método utilizado para a modificação da  superfície dos whiskers permitiu obter 
nanofibras com características superficiais mais adequadas para permitir a adesão na interface nanofibra/matriz, o que 
poderá resultar em um melhor  desempenho destas nanofibras como elementos de reforço de matrizes poliméricas 
hidrofóbicas. 
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Abstract:  
The main objectives of this work were to produce cellulose whiskers (from cotton fibers) by acid hydrolysis and 
subsequently modify the surface of these whiskers with 3-isocianatopropiltrietoxisilano. Cellulose whiskers structures 
were characterized by X-ray diffraction and Fourier transform infrared and their morphologies were investigated by 
scanning and transmission electron microscopy. Due to the hydrophilic nature of native cellulose, the formation of 
cellulose whisker nanocomposites is limited to water-soluble polymers. The applied methodology for surface 
modification of the whiskers allowed to obtain nanofibers with surface features more appropriate to allow the adhesion 
at fiber-matrix interface, which may result in a better performance of these fibers as reinforcing agents of hydrophobic 
polymer matrices. 
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Introdução  

O interesse em desenvolver reforços com fibras naturais baseia-se na sua natureza renovável e vasta 

disponibilidade de matéria prima, como também em suas características biodegradáveis. 

Recentemente, foi observado que celulose altamente cristalina apresenta um potencial para 

incrementar as propriedades de compósitos poliméricos [1,2]. A celulose é o polímero renovável 

mais abundante na Terra, sendo sua estrutura predominante em plantas e animais, podendo ainda ser 

sintetizada por algumas bactérias. A parede das plantas é composta por agregados de microfibrilas 

imersas em uma matriz de hemicelulose e lignina. Cada microfibrila pode ser considerada como 
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uma cadeia de cristais de celulose ligados por domínios de celulose amorfa. As regiões amorfas são 

suscetíveis ao ataque ácido, de forma que íons hidrônio podem penetrar nessas regiões, entre as 

cadeias de celulose, promovendo a clivagem hidrolítica das ligações glicosídicas e isolando 

estruturas cristalinas no formato de agulhas [3], comumente designadas como whiskers de celulose. 

Estas estruturas apresentam alta rigidez, resistência mecânica e baixa densidade. As dimensões dos 

whiskers de celulose são dependentes das condições de preparo e da fonte de celulose [4]. Após a 

hidrólise, as partículas de celulose de diferentes fontes têm diâmetro na faixa de 5 a 20 nm e 

comprimento variando entre 100 nm a vários micrômetros, respectivamente [5]. A aplicação de 

whiskers de celulose como reforço é relativamente nova e ainda existem alguns obstáculos à sua 

utilização. O longo tempo necessário para obtenção dos whiskers associado com baixos 

rendimentos fazem com que estes materiais ainda não estejam disponíveis comercialmente. Além 

disso, a natureza hidrofílica da celulose nativa geralmente limita a formação de nanocompósitos de 

whiskers de celulose a polímeros solúveis em água. Em matrizes hidrofóbicas, os whiskers 

geralmente se aglomeram, devido à incompatibilidade entre as fases, o que gera baixa adesão 

interfacial e consequentemente as propriedades dos materiais não são otimizadas. Esforços para 

promover a modificação da superfície dos whiskers são relatados na literatura, incluindo o uso de 

surfactantes [6], agentes de acoplamento [7] e acetilação da superfície dos whiskers de celulose [8]. 

O tratamento químico da superfície da fibra é frequentemente necessário para melhorar a aderência 

na interface fibra-matriz, o que aumenta o desempenho destas fibras como elementos de reforço de 

matrizes poliméricas. 

Nesse trabalho, whiskers de algodão foram obtidos por meio de hidrólise ácida, em uma condição 

previamente otimizada, e caracterizados. Os whiskers obtidos foram também modificados 

superficialmente com 3-isocianatopropiltrietoxisilano (IPTS), com o objetivo aumentar sua 

compatibilidade com matrizes poliméricas.   

 

Experimental  

Obtenção dos whiskers de celulose 

Inicialmente, as fibras de algodão foram tratadas por 2 h em solução aquosa de NaOH 10% m/m. 

Posteriormente, 1,0 g de celulose foi adicionada a 10g de solução aquosa de ácido sulfúrico 65% 

m/m.  A temperatura e o tempo de hidrólise foram variados, obtendo-se como condição otimizada, 

55C e 30 min. A hidrólise ácida foi interrompida adicionando-se cerca de 100 mL de água 

deionizada gelada. O excesso de ácido sulfúrico foi removido por vários ciclos de centrifugação de 
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15 min a 12000 rpm. A cada ciclo o sobrenadante foi substituído por água deionizada até obtenção 

de uma dispersão turva, condição em que os whiskers ficavam suspensos. Após o processo de 

centrifugação, as suspensões de whiskers foram dialisadas em água até que o pH estivesse próximo 

de 7. Em seguida, as suspensões foram submetidas a banho de ultrassom e então foram liofilizadas, 

obtendo-se whiskers na forma de pó. 

Modificação de superfície dos whiskers 

Para a modificação da superfície, os whisker foram dispersos em THF por meio de banho de 

ultrassom e a dispersão foi mantida sob fluxo de nitrogênio por 15 min. Adicionou-se então 3-

isocianatopropiltrietoxisilano (IPTS) (5% em massa em relação à massa de whiskers), e o 

catalisador dibutil-dilaureato de estanho (DBTDL) (50% em massa em relação ao IPTS). A reação 

foi mantida sob agitação mecânica por 8h. Decorrido esse tempo, foi adicionada água (1:3 mol em 

relação ao IPTS) à dispersão de whiskers, seguido de secagem em rotaevaporador até total 

eliminação do solvente. O produto obtido é referido como whisker modificado. 

Técnicas de caracterização 

As caracterizações morfológicas das suspensões dos whiskers foram realizadas em um microscópio 

eletrônico de transmissão (TEM) Carl Zeiss CEM 902, operando a 80 kV. Para estas análises, as suspensões 

de whiskers foram gotejadas sobre grades de cobre com filmes de parlódio estabilizadas por uma fina 

camada de carbono e, após secagem, os whiskers foram corados com solução de acetato de uranila (2%) por 

3 min.Os whiskers  liofilizados foram analisados em um microscópio eletrônico de varredura de emissão de 

campo (FESEM) JSM-6340  da Jeol Ltd., operando com voltagem de aceleração de 3,0 kV.Para a análise 

estrutural dos whiskers, foram utilizadas as técnicas de difração de raios X ( em um equipamento Shimadzu, 

modelo XRD6000, operando com radiação Cu-Kα ( = 1,54060 Å), tensão de 40 kV e corrente de 30 mA) e 

espectroscopia no infravermelho (ATR-IR Bomem MB B100, operando a uma resolução de 4 cm-1 na região 

entre 400 e 4000 cm-1). 

 

Resultados e Discussão  

A hidrólise ácida da celulose promove a quebra das ligações nas regiões interfibrilares, isto é, nas 

regiões amorfas em que a cinética de hidrólise é favorecida. Neste trabalho, as nanoestruturas 

cristalinas de celulose apresentaram uma larga distribuição de tamanho com espessura média de 

20,4  0,1nm e razão de aspecto de 14,5. As Figs.1 (a) e 1 (b) mostram as micrografias  de FESEM 

da fibra de algodão não hidrolisada e de TEM dos whiskers obtidos a partir das fibras de algodão, 

respectivamente. 
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Figura 1: (a) Imagem de FESEM da fibra de algodão e (b) imagem de FESEM dos whiskers de celulose 

obtidos a partir da hidrólise ácida de fibras de algodão. 

A Fig. 2 ilustra a morfologia de agregados dos whiskers liofilizados obtida por FESEM. Após o 

processo de liofilização, observa-se que os whiskers se aglomeraram em estruturas compactas, 

provavelmente estabilizadas por ligações de hidrogênio [Fig. 2 (a)]. Essa característica dos 

whiskers pode comprometer a efetiva dispersão destas nanocargas em matrizes hidrofóbicas. Por 

meio da modificação com IPTS, espera-se reduzir as fortes interações superficiais entre os 

whiskers e assim permitir sua dispersão e compatibilidade com matrizes hidrofóbicas. A Fig.2 (b) 

mostra a morfologia de whiskers após sua modificação com IPTS, cujo intuito é obter um material 

com maior compatibilidade com matrizes hidrofóbicas, o que também reduz as fortes interações 

superficiais entre os whiskers e a formação de agregados, como mostra a Fig. 2 (b).      

            

Figura 2: Micrografias de FESEM dos whiskers de celulose liofilizados (a) whiskers não modificados 

e (b) modificados com IPTS. 

Para comprovar a eficiência dos processos de modificação de superfície, foram realizadas análises de FTIR. 

A celulose natural apresenta bandas características em 3340 cm-1 (estiramento do grupo O-H), em 

2893 cm-1 (estiramento do grupo C-H) e em 1107 e 1160 cm-1 (estiramento do grupo C-O-C 

referente à estrutura do sacarídeo) [9]. Comparando-se os espectros obtidos para os whiskers e o 

espectro obtido para a celulose nativa (não hidrolisada), é possível observar a diminuição de 

intensidade das bandas na região de 1600 cm-1 referentes às estruturas da hemicelulose (estiramento 

de grupos laterais C=O) [10]. Comparando-se os espectros dos whiskers não modificados com os 
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que foram modificados com IPTS, nota-se o desaparecimento da banda na região de 2270 cm-1, 

característica do grupo cianato (estiramento do grupo N=C=O) e o aparecimento da banda em 960 

cm-1 (estiramento simétrico Si-O-C), bem como uma considerável redução na banda de absorção 

referente ao grupo hidroxila (em torno de 3500cm-1). Estes resultados mostram que a modificação 

da superfície dos whiskers ocorreu com sucesso.  Por fim, os whiskers foram caracterizados por 

difração de raios X e os espectros obtidos encontram-se na Fig.4. A celulose I apresenta picos 

característicos em 15º, 17º, 23º e 35º [11]. O aumento na intensidade dos picos de difração da 

amostra de whiskers sugere que houve um aumento de cristalinidade, causado pela remoção do 

conteúdo amorfo. 
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Figura 3: Espectros de infravermelho de (a) whiskers, (b) whiskers modificados e (c) IPTS.  
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Figura 4: Difratograma obtido para (a) algodão, (b) algodão tratado com NaOH e (c) whiskers de algodão.       
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Conclusões  

Neste trabalho, a partir da hidrolise ácida da fibra de algodão, foram obtidos whiskers de celulose 

com espessura média de 20,4  0,1 nm e razão de aspecto de 14,5. A modificação superfícial dos 

whiskers com IPTS foi confirmada por FTIR. Os whiskers modificados podem apresentar 

características mais adequadas para a obtenção de nanocompósitos poliméricos. 
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