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Resumo: Neste trabalho estão apresentados estudos da extração de whiskers de celulose de fibras de capim mombaça 
(Panicum maximum), através da hidrólise ácida realizada com H2SO4 11,22M. As fibras utilizadas nos processos de 
hidrólise foram previamente purificadas e a eficiência do processo de purificação foi avaliado pela determinação dos 
teores de lignina pelo método Klason, antes e após a purificação. A hidrólise foi realizada a 40°C durante 30 minutos. 
Os whiskers obtidos foram caracterizados por difração de raios-x (DRX) e por análise termogravimétrica (TGA). Foi 
verificado uma redução no índice de cristalinidade e também uma redução na temperatura de degradação dos whiskers 
em relação às fibras purificadas do capim mombaça.  
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Extraction and Characterization of  whiskers from Panicum grass cellulose fibers 
Abstract: In this work are presented studies of the extraction of cellulose whiskers from Panicum grass fibers (Panicum 
maximum) by acid hydrolysis performed with H2SO4 11.22 M. The fibers used in the hydrolysis process were previously 
purified and the efficiency of the purification process was evaluated by determining the lignin content by Klason 
method, before and after purification. The hydrolysis was performed at 40°C for 30 minutes. The whiskers were 
characterized by x-ray diffraction (XRD) and thermogravimetric analysis (TGA). It was verified a reduction in the 
crystallinity index and also a reduction of the degradation temperature of the whiskers in relation to the purified grass 
Panicum fibers. 
Keywords: grass panicum, cellulose, acid hydrolysis, whiskers  
 
Introdução: 

O momento atual de maior preocupação ambiental global, a crescente escassez dos recursos 

fósseis, bem como as novas regulamentações ambientais forçam a busca por materiais que sejam 

renováveis e compatíveis com o ambiente. Novos materiais estão sendo desenvolvidos a partir de 

várias fontes naturais e, entre eles a celulose é o mais abundante dos polímeros naturais e um dos 

mais utilizados [1]. Muitas inovações tecnológicas têm surgido na área da nanotecnologia, sendo 

uma delas os nanocristais de celulose. Esses nanocristais são extraídos a partir de fibras de celulose 

de diversas fontes, tais como madeiras de eucalipto e pinus, e plantas de ciclo anual como bagaço 

da cana-de-açúcar, etc. [2,3]. O processo de extração de nanocristais de celulose consiste no 

isolamento dos domínios cristalinos destas fibras, através da hidrólise seletiva das regiões amorfas 

das mesmas [4].  Os nanocristais extraídos deste biopolímero podem ser aplicados em áreas como 

indústrias automobilísticas e na química de polímeros e compósitos. O mesmo têm um grande 

potencial como agente de reforço em compósitos, podendo ser usados em plásticos sintéticos e em 
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biopolímeros, melhorando a biodegradabilidade de plásticos, assim como melhorando as 

propriedades mecânicas dos novos materiais [4]. Neste trabalho, foi estudado a hidrólise das fibras 

de celulose do capim mombaça (Panicum maximum), para obtenção de whiskers. Os nanocristais 

foram isolados e caracterizados quanto a sua cristalinidade e sua estabilidade térmica. 

 

Procedimento Experimental  

Materiais: as folhas de capim mombaça utilizadas neste trabalho são provenientes da região de 

Uberlândia e foram secas e trituradas para utilização nos experimentos. 

Purificação das fibras da folha de capim mombaça: O processo de purificação foi realizado para 

remoção da lignina que é indesejável durante o processo de hidrólise para isolamento dos whiskers. 

Inicialmente lavou-se as fibras 2 vezes em solução de NaOH 2% por 4 horas em sob refluxo e 

agitação. As fibras foram filtradas e lavadas com água destilada entre cada tratamento até a 

neutralidade. Posteriormente tratou-se as fibras com uma mistura 50/50(v/v) de clorito aquoso (1,7 

% NaClO2 em água) e tampão acetato (27g de NaOH e 75 mL de ácido acético glacial diluídos em 

1L de água), a 80ºC por 6 horas com agitação. Logo após lavou-se as fibras com água até a 

neutralidade e secou em estufa à 60°C por 24hrs.  

Caracterização da fibra da folha de capim mombaça bruta (CB) e folha de capim mombaça 

purificada (CP). 

As fibras da folha de capim mombaça, antes e após a purificação, foram caracterizadas quanto aos 

teores de lignina pelo método Klason. O método consiste na determinação do teor de lignina 

insolúvel presente na amostra resultante da hidrólise ácida dos polissacarídeos presentes nas fibras. 

Pesou-se 1g da amostra seca e transferiu-se para um almofariz com 15,0 mL de ácido sulfúrico 

72%. Macerou-se a solução cuidadosamente até se obter o máximo de desfibrilamento e deixou-se a 

reação prosseguir por 2 horas. Após esse tempo transferiu-se a mistura para um balão volumétrico 

de 1,0 litro, e completou-se até o volume de 0,56 litros com  água destilada e aqueceu-se sob 

refluxo por 4 horas. Em seguida filtrou-se a lignina insolúvel em um funil de vidro sinterizado nº 4 

previamente tarado. Secou-se o funil com a lignina insolúvel em estufa a 105±5 ºC. O teor de 

lignina insolúvel é calculado pela relação entre a massa inicial de fibras e a massa final de lignina. 
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Extração dos Whiskers: A extração dos whiskers foi feita através de uma hidrólise ácida, das fibras 

da folha de capim mombaça purificadas, com H2SO4 11,22M. A hidrólise foi realizada à 40°C, 

durante 30 min, sob agitação vigorosa e constante, utilizando 30 mL de H2SO4  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 16000 rpm, em 

seguida ultrasonificada (Sanders Soni Clean 2 PS) por 10 minutos e armazenada sob refrigeração. A 

eficiência do processo foi avaliada pelo cálculo do rendimento do material hidrolizado, pelo aspecto 

visual da solução resultante e por análises de raios-X. Também foi avaliada a estabilidade térmica 

dos whiskers frente as fibras purificadas por análise termogravimétrica (TGA). 

Cálculo de Rendimento da hidrólise: Ajustou-se o volume da solução final para um volume 

conhecido. Mediu-se um alíquota de metade do volume desta solução, e a secou a 105°C por 24 hrs. 

Obteve-se então a massa contida na metade do volume da solução e a massa final foi obtida 

multiplicando-se este valor por 2. Calculou-se então o rendimento da hidrólise pela relação entre a 

massa inicial de fibras e a massa final dos nanocristais. 

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. 

Difração de raios-X (DRX): Os difratogramas de raio-X das fibra de capim purificado (CP), bem 

como das fibras hidrolisadas para obtenção dos nanocristais de celulose, 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 [5]. 
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Resultados e Discussão  

O teor de lignina Klason obtido para o capim bruto (CB) foi de 18,60%. Para o capim purificado 

(CP), o teor de lignina Klason obtido foi de 2,12%. Pelos valores apresentados, verificou-se que o 

processo de purificação foi eficiente na remoção de lignina. 

O rendimento de whiskers obtido no processo de hidrólise foi de 18,6% e está de acordo com os 

rendimentos obtidos em processos empregados para isolamento de whiskers de fibras de celulose de 

outras fontes [6]. Como pode ser verificado na Fig. 1, a condição de hidrólise estudada levou a 

obtenção de uma suspensão aquosa homogênea e estável, característica de uma solução coloidal. 

Além de ser um indicativo de que as partículas presentes na solução estão em escala nanométrica, 

esta estabilização também está associada a introdução de grupos sulfatos na superfície dos 

nanocristais pela hidrólise com ácido sulfúrico, que carregam negativamente a superfície dos 

nanocristais provocando uma estabilização aniônica por forças de repulsão [7].  

 
Figura 1 – Suspensão aquosa de whiskers obtida após hidrólise. 

 

A Fig. 2 apresenta os difratogramas de raios-X obtidos para a celulose purificada e para os whiskers 

obtidos após a hidrólise. Através dos difratogramas foram calculados os índices de cristalinidade 

(IC) destes materiais. O IC das fibras purificadas foi de 76,8% e dos whiskers foi de 73,7%. 

Portanto, verificou-se uma leve redução no valor do IC das fibras purificadas, e este comportamento 
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pode ser atribuído a dissolução parcial de uma fração de celulose durante a hidrólise e que pode ter 

sido reprecipitada [8]. 
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Figura 2 – Difratogramas obtidos para as fibras purificadas e para os whiskers após hidrólise. 
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Figura 3 – Curvas de TGA obtidas para as fibras purificadas e para os whiskers obtidos após 

hidrólise. 

 

A Fig. 3 apresenta as curvas obtidas nos ensaios de termogravimetria realizados para as fibras 

purificadas e para os whiskers obtidos após a hidrólise. Pode-se verificar que há uma redução na 

temperatura de degradação para os whiskers em relação às fibras purificadas. Este comportamento 
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indica que os whiskers possuem menor estabilidade térmica que as fibras originais e pode ser 

atribuído a introdução de grupos sulfato na celulose que diminui a estabilidade térmica dos cristais 

de celulose [9]. 

 

Conclusões 

Podemos concluir que foi possível isolar whiskers de celulose de capim mombaça, obtendo-se uma 

dispersão aquosa estável. Porém, os whiskers obtidos apresentaram um menor índice de 

cristalinidade que as fibras de capim purificado e também uma menor establidade térmica. 
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