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Resumo: Nesse trabalho foram obtidos nanocristais de celulose a partir de madeira balsa. Para isso, fibras de madeira 
balsa foram submetidas a reações de hidrólise para digestão de lignina e hemicelulose e obtenção da celulose em escala 
nanométrica. Os nanocristais de celulose obtidos apresentaram comprimento e espessura médios de 176 nm e 7 nm 
respectivamente. Espectroscopia de infravermelho e difratometria de raios-x comprovaram que a técnica utilizada para 
extração dos nanocristais conseguiu digerir praticamente toda a lignina e a hemicelulose da fibra e preservar a celulose 
ainda com razão de aspecto e cristalinidade satisfatórios para futura aplicação em nanocompósitos poliméricos. 
Termogravimetria mostrou que a temperatura de início de degradação térmica dos nanocristais de celulose (226°C) foi 
superior à temperatura da fibra de balsa (215°C), o que possibilita sua aplicação em processos de moldagem com 
inúmeros polímeros a partir do estado fundido.  
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Extraction and Characterization of Cellulose Nanowhiskers from Balsa wood 
Abstract: In this study cellulose nanowhiskers were obtained from balsa wood. For this purpose, fibers of balsa wood 
were subjected to hydrolysis reactions for lignin and hemicellulose digestion and acquisition of nano-scale cellulose. 
Cellulose nanocrystals obtained had medium length and thickness of 176 nm and 7 nm respectively. Infrared 
spectroscopy and x-ray diffraction showed that the process used for extracting nanowhiskers could digest nearly all the 
lignin and hemicellulose from the balsa fiber and still preserve the aspect ratio and crystallinity, satisfactory enough for 
future application in polymer nanocomposites. Thermogravimetry showed that the onset temperature of thermal 
degradation of cellulose nanocrystals (226 ° C) was higher than the temperature of the balsa fiber (215 ° C), allowing its 
use in molding processes with many polymers from the molten state.
Keywords: Balsa Wood, cellulose, nanowhiskers.  
 
Introdução 

Os nanocristais ou nanowhiskers de celulose (NWC) 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, como os tunicados [1,2]. A 

cristalinidade e as dimensões destes cristalitos dependem da origem das fibras de celulose assim 

como do procedimento utilizado para obtenção das mesmas. Quanto maior a relação entre 

comprimento e espessura das nanopartículas (razão de aspecto), maior é a sua capacidade de 

reforço. Entre as vantagens para a utilização de NWC pode-se salientar a sua baixa densidade, seu 

caráter renovável e sua biodegradabilidade, além de boas propriedades mecânicas. O módulo 

elástico teórico de nanowhiskers de celulose é de 167,5GPa [3], sendo considerada uma escolha 
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lógica para o reforço de termoplásticos. No presente trabalho optou-se por extrair NWC a partir da 

madeira balsa, por ser essa uma árvore de crescimento rápido e abundante na região Amazônica, 

sendo uma árvore bastante utilizada como pioneira no replantio de áreas degradadas. Um estudo 

mostrou que em uma plantação em um pasto degradado perto de Manaus a madeira balsa cresceu 14 

metros em 14 meses [4]. Através de seu rápido crescimento, a sombra gerada pela copa da árvore de 

balsa fornece condições propícias para o desenvolvimento de outras espécies mais nobres de 

crescimento demorado, favorecendo o processo de reflorestamento e de manejo sustentável [5].  A 

madeira balsa (Ochroma pyramidalis) é a mais leve madeira de uso comercial que existe, podendo 

pesar em média 48 kg/m³, o que equivale, por exemplo, a um terço do peso da cortiça.  

 

Experimental 

Extração dos nanocristais de celulose 

Inicialmente foi feita a moagem das ripas de madeira balsa, gentilmente cedidas pela 

empresa Orion Madeira Balsa, em um moinho de martelo marca Cremasco, modelo DPC-4 até 

obtenção de pó, que foi então submetido ao processo de extração dos nanowhiskers de celulose 

(NWC). Após uma lavagem com água, o pó de madeira balsa foi submetido à etapa de 

mercerização, na qual foi feito tratamento com solução aquosa de NaOH a 2% m/m, na temperatura 

de 90°C, sob agitação mecânica por 3 h. Esse procedimento foi repetido 3 vezes visando purificar a 

celulose através da remoção de outros constituintes presentes na fibra. Na etapa de branqueamento 

as fibras foram tratadas com uma solução constituída por partes iguais de solução tampão de acetato 

e solução aquosa de clorito de sódio (1,7% m/m). Esse procedimento foi repetido duas vezes. Para a 

extração dos nanocristais de celulose foi utilizada uma solução aquosa de ácido sulfúrico (65% 

m/m) e agitação vigorosa constante por 75 min a 50 °C. Após esse período a suspensão foi 

centrifugada repetidas vezes a 3500 rpm por 10 min em uma centrífuga Heraeus Megafuge 2.0 e o 

sobrenadante descartado até que começasse a apresentar aspecto turvo, o que indica a presença dos 

NWC em suspensão. A suspensão turva foi então levada para diálise em água até pH neutro. Após a 

neutralização pela diálise, a suspensão de nanocristais foi submetida ao processo de secagem em 

liofilizador de marca Edwards. 

 

Caracterização dos nanocristais de celulose 

Análise de microscopia eletrônica de transmissão (MET) foi feita em microscópio Philips 

CM 120 com voltagem de aceleração de 120 kV. Para essa análise, uma gota de suspensão aquosa 

com 0,01 % m/m de nanocristais de celulose foi depositada sobre um porta-amostra (tela de cobre 
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com filme de carbono) e corada com solução aquosa de 2% m/m de acetato de uranila. O 

comprimento e a espessura dos NWC foram então medidos através do programa Image Pro-Plus 

4.5.  Espectroscopia de absorção de infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) foi feita em 

Espectrômetro modelo Nicolet 6700 da ThermoScientific, em uma faixa de comprimento de onda 

de 700 a 4000 cm-1, com 32 varreduras e resolução de 4 cm-1. Para isso as amostras de fibra de balsa 

e de NWC foram moídas com nitrogênio líquido em almofariz de ágata e posteriormente secas por 

24 h a 50°C. Em seguida foram misturadas ao KBr previamente seco por 24 h a 115°C, na 

proporção de 1% m/m, e prensadas no porta-amostra do Infravermelho.Curvas de termogravimetria 

(TGA) foram obtidas através de equipamento da TA Instruments, modelo Q50, na faixa de 28°C a 

800°C, com taxa de aquecimento de 20°C. min-1, em atmosfera de nitrogênio. Difratometria de 

raios-x foi feita nas amostras liofilizadas de NWC e no pó de madeira balsa em difratômetro da 

Siemens operando com 40 kV e 40 mA. A varredura foi feita com 2θ de 4° a 40° a 2°.min-1. 

 

Resultados e Discussão 

Na Fig. 1 está apresentada a micrografia do nanocristal de celulose extraído a partir da 

madeira balsa, assim como as distribuições de comprimentos e espessuras dos NWC. As 

micrografias e medidas comprovaram a obtenção de cristais de celulose na escala nanométrica, 

sendo que a espessura média (D) obtida foi de 7 nm e o comprimento médio (L) obtido foi de 176 

nm. Esses valores resultam em uma razão de aspecto de 25. Aplicando esses valores na Eq. 1 dada 

pela teoria de percolação [6,7]: 

DL
=

/
7,0 Vφ   (1) 

 e considerando a densidade do NWC como sendo de 1,6 g/cm3 [8] e a densidade das 

matrizes poliméricas convencionais como estando entre 1 e 2 g/cm3, seria possível atingir a 

formação de uma rede percolada com teores de NWC da ordem de 2 a 5% em massa, caso se 

consiga a dispersão e distribuição ideal desses nanocristais na matriz polimérica. Esses valores 

corroboram positivamente com a aplicação dos NWC de balsa em matrizes poliméricas, que será a 

próxima etapa desse trabalho a ser desenvolvida. 

Os espectros de infravermelho da fibra e do NWC de balsa estão apresentados na Fig. 2a. A 

Tab.1 apresenta as atribuições das principais frequências de vibração. A presença de lignina pode 

ser identificada principalmente pelo aparecimento de picos de absorção referentes à ligação C=C de 

anel aromático, que ocorrem na faixa entre 1460 e 1600 cm-1 [9]. Já a presença de hemicelulose 

pode ser identificada principalmente através do aparecimento do pico relativo à ligação C=O do 
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ácido carboxílico, que ocorre próximo a 1730 cm-1[9]. No espectro de infravermelho referente à 

amostra de NWC de balsa é possível observar o não aparecimento desses picos, comprovando a 

eficiência do processo de extração da lignina e da hemicelulose. 
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                         (a)                                                  (b)                                               (c) 

Figura 1: MET dos NWC obtidos a partir da balsa (a) e histogramas de distribuição de comprimentos (b) e 

de espessuras (c) dos NWC de balsa. 

 

Tabela 1: Frequências de vibração dos espectros de infravermelho [9,10,11]. 

Comprimento 

de onda (cm-1) 

Tipo de Vibração Comprimento de 

onda (cm-1) 

Tipo de Vibração 

3373 O-H (estiramento) 1378 C-H (deformação) 

2920 C-H (estiramento) 1323 C-H (deformação) 

1736 C=O (estiramento) 1247 C-O (estiramento), ligado 

a fenol 

1646 H-O-H (deformação devido a 

H2O) 

1159 C-O (estiramento), 

referente a álcool 

1597 C=C aromático (estiramento) 1115 C-O (estiramento), 

referente a álcool 

1506 C=C aromático (estiramento) 1054 C-O (estiramento), 

referente a álcool 

1462 C=C aromático (estiramento) 899 C-H (deformação) 

1426 C-H (deformação)   

 

Foram feitas análises de raios-X da fibra de balsa bruta moída e do nanocristal de celulose 

extraído da balsa, apresentadas abaixo na Fig. 2b, sendo que ambos apresentaram picos de difração 

característicos da celulose tipo I em torno de 15° (001), 22,5°(002) e 34° (040) [12,13]. A 

deconvolução dos picos permitiu a obtenção do grau de cristalinidade através da razão entre a área 

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

3885



correspondente aos picos cristalinos e a área total. A fibra de balsa bruta apresentou um índice de 

cristalinidade de 42% enquanto que o NWC apresentou cristalinidade de 62%.  
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Figura 2: Espectro de Infravermelho (a) e Difratograma de raios-X (b) da fibra e do NWC de balsa. 

 

Curvas obtidas por termogravimetria, apresentadas na Fig 3, indicaram uma maior 

temperatura de início de degradação térmica dos NWC (226°C) do que da fibra de balsa (215°C). 

Isso é provavelmente decorrente da ausência de hemicelulose nos NWC, uma vez que a 

hemicelulose é o componente de menor resistência térmica da fibra, apresentando degradação entre 

200 e 260°C [14]. A primeira perda de massa (em torno de 6% para ambas as amostras) ocorrida 

entre 28 e 100°C refere-se à evaporação de água e voláteis. O resíduo obtido foi de 19% para a fibra 

de balsa e de 30% para o NWC. 
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Figura 3: Curvas de TGA: perda de massa (a) e sua derivada (b) em função da temperatura. 
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Conclusões 

Os resultados apresentados comprovam ser a madeira de balsa uma possível fonte de 

obtenção de nanocristais de celulose que podem ser incorporados a matrizes poliméricas na 

confecção de nanocompósitos. Os NWC extraídos da balsa apresentaram comprimento e espessura 

de 176 nm e 7 nm, respectivamente, cristalinidade de 62% e temperatura de início de degradação 

térmica de 226°C. 
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