
                                Anais do 13º Congresso Brasileiro de Polímeros – Natal, RN – 18 a 22 de outubro de 2015 

 
 

CARACTERIZAÇÃO DO NANOWHISKERS DE CELULOSE 

 
Nayra R. Nascimento

1*
(D), Ivanei F. Pinheiro

1
(D), Ana R. Morales

1
, Sergio P. Ravagnani

1
, Lucia Mei

1
 

 

1-Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, Campinas- SP, 25nareis@gmail.com 

 

 

Resumo: A celulose é o biopolímero mais abundante da terra. Os nanowhiskers de celulose podem ser extraídos da 

celulose. Estes têm atraído a atenção para seu uso em materiais nanoestruturados para diversas aplicações, tal como em 

nanocompósitos, incluindo a elevada razão de aspecto, biodegradabilidade e excelentes propriedades mecânicas. Tais 

características podem ser consideradas atrativas para o uso deste material como reforço. Este trabalho tem por objetivo 

caracterizar nanowhiskers de celulose a partir da celulose microcristalina. Para tanto, esses materiais foram 

caracterizados por Difração de raios -X (DRX) para avaliar o grau de cristalinidade, Espectroscopia de infravermelho 

(FT-IR), Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) para a morfologia dos nanowhiskers e a estabilidade térmica 

foi avaliada por Análise Termogravimétrica (TGA). 
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Characterization of cellulose nanowhiskers. 

 
Abstract: Cellulose is the most abundant polymer earth. The cellulose nanowhiskers can be extracted from the 

cellulose. These have attracted attention for its use in nanostructured materials for various applications, such as 

nanocomposites, because they have peculiar characteristics, among them, high aspect ratio, biodegradability and 

excellent mechanical properties. This work aims to characterize cellulose nanowhiskers from microcrystalline cellulose. 

Therefore, these materials were characterized by X rays diffraction (XRD) to assess the degree of crystallinity, infrared 

spectroscopy (FT-IR), transmission electron microscopy (TEM) to the morphology of nanowhiskers and thermal 

stability was evaluated by Thermogravimetric Analysis (TGA). 
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Introdução 
A celulose é o biopolímero renovável mais abundante na terra e é parte constituinte de uma grande 

variedade de espécies vivas, tais como plantas, animais e algumas bactérias [1]. Ela é o principal 

constituinte das plantas e pode ser proveniente de uma fonte química renovável [2]. Nanowhiskers 

de celulose podem ser isolados sem defeito da biomassa, tais como linho, sisal, curauá, bagaço de 

mandioca, tunicatos e de celulose microcristalina (CMC), por meio da hidrólise ácida controlada, na 

qual as microfobrilas sofrem clivagem transversal ao longo das regiões amorfas e ocorre a liberação 

dos nanowhiskers de celulose [3,4]. Na literatura constam exemplos de pesquisadores que mostram 

em seus trabalhos que nos últimos anos os nanowhiskers de celulose têm atraído muita atenção por 

serem usados como nanocarga na produção de nanocompósitos poliméricos [5,6]. Isso é devido às 

avançadas propriedades inerentes a esta nanopartícula, tais como dimensão em escala nanométrica 

(10-100nm), elevada área de superfície, baixo custo de obtenção, disponibilidade, renovabilidade, 

baixa densidade e excelentes propriedades mecânicas [7]. Além disso, os nanocristais de celulose 

têm baixa expansão térmica e alta razão de aspecto [8], apresenta característica estável, 

quimicamente inativo e fisiologicamente inerte. A comercialização da (CMC) celulose 

microcristalina oferece uma ótima oportunidade para usos variados em diferentes setores da 

indústria, tais como farmacêutica, de alimentos, bem como o alvo deste estudo referente às 

aplicações em nanocompósitos. Neste trabalho foi utilizada a celulose microcristalina comercial. 
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Foram feitas análises de MET (Microscopia Eletrônica de Transmissão) para avaliar a morfologia 

dos nanocristais, FTIR (Espectroscopia de Infravermelho) para avaliar a modificação química, DRX 

(Difração de Raios- X) para análise do grau de cristalinidade e TGA (Análise Termogravimétrica) 

para avaliar a estabilidade térmica.  

 

Experimental 
Materiais- Neste trabalho foi utilizada a celulose microcristalina comercial. Para o processo de 

hidrólise ácida foi utilizado o Ácido sulfúrico (Synth, Brasil). As etapas de obtenção dos 

nanowhiskers de celulose a partir da celulose microcristalina são: Hidrólise ácida- é o principal 

processo utilizado para isolar os nanowhiskers de celulose, seja a partir da fibra de celulose ou da 

CMC. O material celulósico é submetido à hidrólise ácida sob condições estritamente controladas 

de temperatura, agitação e tempo [7]. Neste processo, o ácido ataca a fase amorfa desintegrando-a. 

Assim, os nanowhiskers são isolados sem defeitos. A utilização do ácido sulfúrico como agente de 

hidrólise, faz com que ele reaja com superfície dos grupos hidroxila da celulose produzindo uma 

superfície carregada de ésteres de sulfato que promovem a dispersão dos nanowhiskers de celulose 

na água [9]. Para tanto, foi utilizada uma solução de ácido sulfúrico 55% (v/v). A relação 

ácido/celulose foi 10 mL da solução de ácido sulfúrico para 1 g de celulose microcristalina. Foi 

adicionado a solução medida no béquer sob agitação constante à 45° C[10]. A celulose 

microcristalina é colocada aos poucos para evitar aglomeração e consequente perda de material. 

Após 30 minutos sob agitação constante, água destilada gelada é colocada para cessar a reação. 

Centrifugação- esta etapa irá colocar os nanowhiskers em suspensão. A suspensão resultante da 

hidrólise ácida é posteriormente diluída com água e lavada com sucessivas centrifugações. Como 

ainda há ácido sulfúrico na solução, o sobrenadante que aparece após cada centrifugação de duração 

de 5 minutos cada deverá ser retirado e substituído por água destilada. Este procedimento de troca 

deve ser feito até quando a solução que está no tubo de ensaio fica com aparência turva, o que 

indica que os nanowhiskers estão em suspensão. Diálise- nesta etapa a suspensão resultante é 

colocada na membrana de diálise que é porosa e por processo de osmose o ácido remanescente sairá 

de um meio mais concentrado para um menos concentrado para que assim ocorra o equilíbrio e para 

que predomine na membrana somente os nanowhiskers. Com isso, ocorre a remoção de moléculas 

de ácido livres no conteúdo disperso. Após 24 h do começo da diálise, é necessário trocar a água do 

recipiente de vidro com água destilada onde as membranas estão submersas até que o pH neutro 

seja atingido [11]. A água em excesso é descartada e a solução com nanowhiskers passa para a 

etapa seguinte.  Liofilização- Esta última etapa consiste em retirar toda a água, restando apenas os 

nanowhiskers em pó. A partir daqui, eles estarão prontos para serem incorporados na matriz para 

que se obtenha o nanocompósito. Caracterizações- FTIR (Espectroscopia de Infravermelho) via 

espectroscopia no infravermelho (Thermo Scientific, Nicolet 6700, USA). Os espectros de 

infravermelho foram obtidos no modo ATR (Refletância Total Atenuada), com o acessório SMART 

OMNI-SAMPLER operando em uma faixa de 4000-675 cm
-1

, resolução de 4 cm
-1

 e 32 scan. DRX 

(Difração de Raios- X) o nanowhisker foi caracterizado por difração de raios-X (Philips, X'Pert-

MPD), operando com CuK  (λ=1,54060 A), voltagem de 40 kV, e corrente de 40pA, no intervalo 

de 2θ entre 5 e 50º . O índice de cristalinidade (Ic) foi calculado de acordo com a Eq.1 [12].  O 

valor do índice de cristalinidade obtido para o nanowhisker de celulose foi de 78,30. 
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Ic    x 100    (1) 

 

Onde: 

I1 = Intensidade do mínimo de difração, relacionada à parte amorfa (2θ = 18,8°)  

I2 = Intensidade do máximo de difração, relacionada à parte cristalina (2θ = 22,4°). 
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MET (Microscopia Eletrônica de Transmissão) o microscópio eletrônico de transmissão foi 

utilizado para avaliação da morfologia do nanowhiskers de celulose por meio de um Microscópio 

Eletrônico de Transmissão (JEOL JEM 2100). Para tanto, uma gota da suspensão de nanocristal 

diluída foi deixada secar numa grade de cobre revestida de carbono (400 mesh). A fim de melhorar 

o contraste, na grade foi lançada uma solução de acetato de uranilo a 2% em peso, durante 30 

segundos. O procedimento experimental foi realizado no Laboratório Nacional de Nanotecnologia 

(LNNano). TGA (Análise Termogravimétrica) os nanowhiskers de celulose foram avaliados em 

analisador termogravimétrico (TA Instruments, 2950). As análises foram feitas em atmosfera inerte 

(N2) e em ar sintético, em faixa de temperatura de 25 a 600°C, com uma razão de aquecimento de 

10ºC/min. 

 

Resultados e Discussão 

A Fig. 1 apresenta os resultados da análise do FTIR, onde os picos de maior intensidade podem ser 

observados nos valores de comprimentos de onda de 3435 cm
-1

 que indica o pico da hidroxila O-H, 

1620 cm
-1

 que indica a ligação dupla C=C, 1385 cm
-1

 que indica a ligação C-H e 1063 cm
-1 

que 

condiz com a ligação C-O. Estes picos são atribuídos à celulose, indicando, portanto, os 

nanowhiskers foram isolados. 
 

 
Figura 1. Espectroscopia do Infravermelho para o nanowhisker de celulose. 

 

A Fig. 2 mostra os resultados da Difração de Raios- X. Pode ser observado pico no valor 

aproximado de 22,42 que indica a presença da cristalinidade que é característica dessa 

nanopartícula. Este pico se aproxima ao valor de 22,7 encontrado na literatura [3]. Isso significa que 

o nanowhisker  foi isolado da celulose e que o processo de hidrólise ácida não alterou a sua 

estrutura durante o tratamento. 

 
 

Figura 2. Difração de Raios X do nanowhisker de celulose. 
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A Fig. 3 mostra a imagem da Microscopia Eletrônica de Transmissão que como o esperado, 

apresenta aglomeração de partículas e consequente empilhamento umas nas outras. O fenômeno de 

aglomeração dos nanowhisker de celulose é devido principalmente ao seu tamanho muito reduzido 

e por sua área de superfície ser muito grande. Além disso, o grupo hidroxila da superfície do 

nanowhisker propicia a formação de ligação de hidrogênio que facilita um reencontro. A escala é de 

100 nm. A imagem mostra as características morfológicas dos nanowhisker de celulose. As imagens 

das suspensões secas apresentam agregados das partículas em forma de agulha.  
 

 
Figura 3. Microscopia Eletrônica de Transmissão do nanowhiskers de celulose. Escala: 100 nm. 

 

A Fig. 4 apresenta os resultados da Análise Termogravimétrica. A curva apresenta uma pequena 

queda inicial entre 60 e 90°C. Isso é decorrente da evaporação da água da amostra com os 

nanowhiskers de celulose. A temperatura de decomposição inicia em torno de 210°C, estes valores 

são relevantes quando se pretende incorporar esses materiais em matrizes poliméricas por extrusão, 

devido a maioria dos polímeros comumente usados em compósitos fundirem a temperaturas mais 

baixas. Os nanowhiskers de celulose foram considerados como eficientes vias de fônons, levando à 

sua melhor condutividade térmica. A melhor condutividade térmica dos nanowhisker de celulose 

pode ser atribuído ao menor espalhamento de fônon no feixe das cadeias de celulose cristalizadas 

nos nanowhiskers de celulose do que nas cadeias aleatórias amorfas em pó de celulose. Isso é 

condizente com a decomposição do estado sólido dos nanowhiskers de celulose. 
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Figura 4. Análise Termogravimétrica. 

 

Conclusões 

A partir da análise por FTIR, DRX e TEM foi possível observar que os nanowhiskers de celulose 

foram isolados. A Análise em TGA mostrou que o início da decomposição dos nanowhiskers 

ocorreu a partir de 210°C, tal nível de temperatura possibilita um processamento do nanocompósito 

a alta temperatura sem que o material danifique. Para tanto, as análises confirmaram o êxito na 

obtenção das nanopartículas. 

 

Agradecimentos 
Os autores agradecem à CAPES, UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas), BIOMAT 

(Laboratório de Biomateriais), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas 

(FAPEAM) pelo auxílio no desenvolvimento deste trabalho e ao Laboratório Nacional de Luz 

Síncrontron (LNLS). 

 

Referências Bibliográficas 
1. M. M. S. Lima; R. Borsali  Macromol. Rapid Commun. 2004, 25, 771–787. 

2. H. Ma; B. Zhou; H. Li; Y. Li; S. Ou Carbohydrate Polymer 2011, 84, 383-389. 

3. M.F. Rosa; E.S. Medeiros; J.A. Malmonge; K.S. Gregorski; D.F. Woodb; L.H.C. Mattoso; G. 

Glenn; W.J. Orts; S.H. Imamb Carbohydrate Polymers 2010, 81, 83-92. 

4. S. J. Eichhorn Soft Matter 2011, 7, 303-315. 

5. M. A. S. A. Samir; F. Alloin; M. Paillet; A. Dufresne Macomolecules 2004, 37, 4313-4316. 

6. M. C. B. Figueirêdo; M. F. Rosa; C. M. L. Ugaya; M. S. M. S. Filho; A. C. C. S. Braid; L. F. L. 

Melo Journal of Cleaner Production 2012, 25, 130-139. 

7. Y. Habibi; L. A. Lucia; O. J. Rojas Chem. Rev. 2010, 110, 3479-3500. 

8. R. J. Moon; A. Martini; J. Nairn; J. Simonsen; J. Youngblood Chem. Soc. Rev. 2011, 40, 3941-

3994. 

9. J. F. Revol; H. Bradford; J. Giasson; R. H. Marchessault; D. G. Gray Int. J. Biol. Macromol. 

1992, 14, 170. 

10. P. Lu; Y. Hsieh Carboydrate Polymers 2010, 82, 329-336. 

11. H. Kargarzadeh; I. Ahmad; I. Abdullah; A. Dufresne; S. Y. Zainudin; R. M. Sheltami Cellulose 

2012, 19, 855-866. 

12. A. R. Martin; M. A. Martins; L. H. C. Mattoso;  O. R. R. F. Silva Polímeros: Ciência e 

Tecnologia 2009, 19, 40-46. 

 


