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Resumo: A celulose é um polímero natural, não tóxico, de origem renovável e biodegradável. Com o aumento da 
atenção mundial aos problemas ambientais, a modificação química da celulose tem sido avaliada com crescente 
aplicabilidade em diversos setores industriais. A celulose pode sofrer modificações químicas através das hidroxilas 
presentes em suas moléculas. Este trabalho tem como objetivo apresentar os principais resultados obtidos na 
modificação de celulose microcristalina. A amostra pura e modificada foi caracterizada química e morfologicamente 
por espectroscopia de absorção na região do infravermelho e apresentou banda em 1551cm-1característica da 
modificação realizada, difratometria de raios-X (DRX) onde foi observado que a modificação levou a uma redução 
significativa na cristalinidade,  e determinação de raio de poro  médio  através do analisador de porosidade e área 
superficial obtendo-se os valores de 6,97Å para amostra pura e 8,62 Ǻ para a modificada. Além dessas análises foi 
determinado o grau médio de substituição encontrando o valor de 1,67. 
Palavras-chave: Celulose; modificação química; caracterização da celulose. 
 

Modification and characterization of microcristalina cellulose with succinic anhydride. 
Abstract: Cellulose is a natural polymer, non-toxic, biodegradable and renewable source. With increasing global 
attention to environmental problems, the chemical modification of cellulose has been evaluated with increasing 
applicability in various industrial sectors. The cellulose can be chemical modified through the hydroxyl present in their 
molecules. This paper aims to present the main results in the modification of microcrystalline cellulose. The sample was 
pure and modified chemically and morphologically characterized by absorption spectroscopy in the infrared (IR) and 
showed the band in the 1551cm-1característica modification made, X-ray diffraction (XRD) where it was observed that 
the change led to a reduction significant crystallinity, and determination of average pore radius through the analyzer 
porosity and surface area resulting in values of 6.97 Å for pure sample and 8.62 Ǻ for the modified. In addition to these 
tests we determined the average degree of substitution finding the value of 1.67. 
Keywords: Cellulose; chemical modification; characterization of cellulose. 
 
 
Introdução 

O grande interesse no desenvolvimento de materiais poliméricos pode ser justificado com 

base em dois fatores principais: o significativo crescimento da utilização dos polímeros, e a 

possibilidade de, por aditivação, modificar amplamente os seus desempenhos em termos de 

propriedades e características de uso [1, 2].  

O Brasil sendo possuidor de extensão territorial com possibilidade de cultivo permite a 

exploração sistemática destes recursos para aplicações diversificadas.  
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O uso dos polímeros sintéticos advindos da petroquímica trouxe muitos benefícios à 

humanidade. No entanto, o ecossistema está sofrendo impactos em consequência da sua difícil 

biodegradabilidade. Por isso, a urgência em desenvolver materiais a partir de recursos naturais 

renováveis.  

Com o aumento da atenção mundial aos problemas ambientais, a modificação química de 

macromoléculas naturais tais como a celulose tem sido avaliada com crescente aplicação em 

diversos setores industriais. A modificação da celulose com anidrido de cadeia linear produz 

subprodutos indesejáveis, porém a modificação da celulose com anidrido succínico é uma opção 

viável por não produzir tais subprodutos [3].  

Este trabalho tem como objetivo apresentar resultados experimentais de caracterização de 

celulose microcristalina modificada com anidrido succínico, realizados através de DRX, 

infravermelho, determinação de grau de substituição e raio de poro, e avaliar a influência da 

modificação na sua morfologia e propriedades físico-química e avaliar o seu possível uso na 

indústria de exploração de petróleo. 

 

Experimental 

 

Materiais 

Os materiais utilizados no desenvolvimento deste estudo foram: celulose microcristalina, 

anidrido succínico como agente modificante; hidróxido de sódio como agente desprotonizador das 

hidroxilas presentes na celulose; uréia como agente catalisador do processo de modificação da 

celulose; acido acético glacial como agente precipitante da celulosa modificada, ambos da marca 

VETEC; e água destilada como meio de reação.  

 

Processo de modificação da celulose microcristalina 

Inicialmente preparou-se uma solução contendo 121,15 g de água, 18,00 g de uréia e 10,50 g 

de hidróxido de sódio sob agitação mecânica de 600 rpm, por meio de um agitador Fisatom, modelo 

713D, durante cinco minutos para garantir a completa dissolução dos componente. Posteriormente a 

solução obtida foi resfriada, em um freezer, durante 3 horas à -10°C adicionado á mesma 7,50 g de 

celulose microcristalina, sob a mesma agitação mecânica, por 10 min. Em seguida adicionou-se 5% 

em massa de anidrido succínico e manteve-se o sistema sob agitação por um período de 6 horas. A 

solução resultante foi acidificada com ácido acético glacial até atingir um pH entre 2,5-3,0 para 

precipitar a celulose microcristalina modificada que foi separada da solução por centrifugação a 
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3500 rpm e posta em repouso por um período de seis dias para garantir a finalização do processo de 

modificação. Após esse período, a celulose modificada foi congelada e liofilizada, através de um 

liofilizador LS 3000 da Terroni, para remover toda fase líquida presente na amostra. 

 

Caracterização 

A celulose microcristalina pura e modificada foi caracterizada química e morfologicamente 

por: espectroscopia de absorção na região do infravermelho no Univarian 600-IR spectrofotometer 

pelo método ATR( Refletância total atenuada), difratometria de raios-X (DRX) em um equipamento 

maniflex da Rigaku, além dessas análises, foi determinado de raio médio de poro através do 

analisador de porosidade e área superficial e o grau de substituição dos hidrogênios das hidroxilas 

que é proposto pelo método de LU et all [3] através da equação (1): 

 

    
           

             
     (1) 

 

onde: nCOOH = nº de mols do grupo carboxílico; 

m = uma massa conhecida de celulose; 

O número 162 corresponde à massa molar da anidroglucose, composto intermediário 

formado na dissolução da celulose em solvente alcalino através da abertura dos anéis de glicose. 

O número 100, a massa molar do anidrido succínico. 

O nCOOH representa o número de mols de grupos carboxílicos obtido pela equação (2): 

 

        
(             )  (           )

 
    (2) 

 

O nCOOH =  número de mols de grupos carboxílicos; 

CNaOH = concentração de hidróxido de sódio; 

VNaOH = Volume de hidróxido de sódio; 

CHCl = Concentração de ácido clorídrico; 

VHCl = Volume de ácido clorídrico. 
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Resultados e Discussão 

 

A amostra foi caracterizada por infravermelho, difratometria de raios-X. Além dessas 

análises, foi determinado o grau de substituição dos hidrogênios das hidroxilas, por grupos 

carboxílicos proveniente do anidrido succínico por titulação e análise de porosidade. 

A comparação dos espectrogramas no infravermelho Figs.1 e 2 mostra que a celulose 

modificada apresenta banda em número de onda 1551 cm-1, que não aparece na celulose não 

modificada, essa banda, é atribuída à inserção de grupos carboxílicos na celulose; esses grupos são 

provenientes do anidrido succínico que foi o agente modificante utilizado, a banda que aparece no 

espectrograma da celulose não modificada em1392cm-1 é atribuída a ligação C-H, as bandas que 

aparecem em 3623 e 3390 cm-1 são atribuídas as hidroxilas presente tanto na celulose não 

modificada quanto na modificada haja vista que não houve substituição total das mesmas após a 

modificação [4]. A comparação dos difratogramas obtidos por DRX Figs.3 e 4 para a celulose não 

modificada e modificada mostra a mudanças na estrutura física da celulose em estudo, levando a um 

aumento na fase amorfa do material, concordando assim com o resultado obtido pela espectroscopia 

no infravermellho. 

O grau de substituição obtido foi de 1,67 e a alteração no raio de poro de 6,97Å para 8,62Å 

confirmam juntamente com as outras técnicas, a modificação na celulose microcristalina por meio 

de anidrido succínico. 

  

Figura 1 - Espectrograma da celulose não 
modificada 

Figura 2 – Espectrograma da celulose 
modificada 
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Figura 3 - DRX da celulose não modificada Figura 4 – DRX da celulose modificada 

 

Conclusões 

 

Os resultados obtidos das análises de caracterização da celulose modificada com anidrido 

succinico realizadas através de DRX e espectroscopia de infravemelho revelaram que ocorreu 

modificação na morfologia e na estrutura da celulose microcristalina; e, os resultados da medidas do 

raio médio dos poros, assim como a detecção da presença de sódio na estrutura molecular da 

celulose modificada, em virtude da ocorrência apenas de substituição parcial dos hidrogênios das 

hidroxilas presentes na celulose microcistalina estabelecem a possibilidade do uso desta no processo 

de produção de petróleo como agente espessante. 
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