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RESUMO 
 

Nanocristais de celulose têm sido amplamente estudados na área de materiais 

devido à sua elevada razão de aspecto, que está diretamente relacionada a um bom 

reforço mecânico. A obtenção desses nanocristais através de polpas branqueadas 

comercialmente, como o eucalipto, ou de celulose microcristalina tem sido bastante 

estudada. Como uma forma de encontrar novas possibilidades de extração, unindo o 

aproveitamento da grande diversidade de fibras brasileiras com uma possível 

valorização das pequenas comunidades produtivas, o presente trabalho propõe-se a 

verificar a eficiência das metodologias de branqueamento com hipoclorito de sódio e 

com peróxido de hidrogênio para a fibra de licuri. Para ambos os branqueamentos 

realizaram-se etapas prévias de lavagem e mercerização da fibra. O produto de 

cada uma das etapas foi analisado através das técnicas de: TGA, DRX, MEV e 

FTIR. O rendimento das etapas também foi determinado. 
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INTRODUÇÃO 

A fibra de licuri, originária da palmeira denominada Syagrus Coronata – 

(Martius) Beccari, pode ser encontrada na vegetação da caatinga brasileira. 

Endêmica da América do Sul e amplamente presente nos estados da Bahia e de 

Minas Gerais (1), a palmeira de licuri tem seu fruto bastante aproveitado nos setores 

alimentícios e cosméticos, enquanto a sua fibra tem aplicação mais restrita para fins 

artesanais. Mais recentemente, a fibra de licuri foi estudada como uma proposta 

alternativa para o reforço de compósitos poliméricos (2). 
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Atualmente, existe grande interesse pela utilização de fibras vegetais como 

reforço para matrizes poliméricas, visto que essas apresentam vantagens como: 

baixo custo e densidade, alta tenacidade, boas propriedades mecânicas e térmicas e 

biodegradabilidade (3,4). Outro fator que reforça essa preferência é o fato da matéria- 

prima ser extraída de fontes renováveis, recicláveis e serem consideradas como 

fonte de renda para a população rural (5). 

Uma nova alternativa para os compósitos poliméricos de fibras vegetais são os 

compósitos com nanocristais de celulose. Os nanocristais de celulose são partículas 

de celulose em forma de agulhas, com pelo menos uma dimensão igual ou inferior a 

100 nm, de natureza altamente cristalina. São produzidas através de hidrólise ácida 

ou processo enzimático. Estes processos têm o poder de remover a parte amorfa da 

celulose, libertando cristais simples e bem definidos (6). As principais características 

que estimulam seu uso como agentes de reforço de polímeros são: a sua grande 

área superficial específica, o seu elevado módulo de elasticidade, sua baixa 

densidade e biodegradabilidade (6,7). 

Compreende-se que a morfologia e as propriedades dos nanocristais de 

celulose dependem da fonte de celulose de origem, assim, de acordo com a fonte, o 

seu desempenho como agente de reforço é modificado. Logo, o desenvolvimento de 

nanocristais de celulose a partir de diferentes fontes é relevante (7). O alto percentual 

das microfibrilas de celulose presentes na fibra de licuri(3), justificam a investigação 

dessa fibra para a produção de nanocristais de celulose. 

Como a forma de isolamento das microfibrilas também é relevante, o presente 

trabalho propõe-se a verificar a eficiência das metodologias de branqueamento com 

hipoclorito de sódio e com peróxido de hidrogênio para a fibra de licuri e concluir 

acerca dessas. 

 

METODOLOGIA 

A fibra de licuri in natura foi inicialmente seca em estufa e depois triturada em 

um moinho tipo Willye. A fibra triturada foi então lavada e seca em estufa a 80ºC por 

24 horas. 

O primeiro tratamento realizado foi a lavagem da fibra com água a 50ºC por 40 

minutos, este procedimento foi executado duas vezes. A fibra lavada com água 

quente foi submetida à polpação com solução de hidróxido de sódio 5% por duas 
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horas e posteriormente lavada com água destilada, até que a solução filtrante 

atingisse um pH neutro, sendo então postas para secar à 50ºC por 24 horas. 

Dois tratamentos foram então realizados na fibra tratada com hidróxido de 

sódio: branqueamento com hipoclorito de sódio ou com peróxido de hidrogênio. Para 

o branqueamento com hipoclorito de sódio utilizou-se uma solução tampão 1:1 de 

hidróxido de sódio 5% e ácido acético 5% com hipoclorito de sódio 2,5%, a fibra 

resultante dessa etapa é lavada até a obtenção de uma solução filtrante de pH 

neutro e então seca em estufa a 50ºC por 24 horas. 

Para o branqueamento com peróxido de hidrogênio utilizou-se uma solução 1:1 

de hidróxido de sódio 5% e peróxido de hidrogênio 15%, de forma semelhante, a 

fibra resultante é lavada até pH neutro e seca em estufa por 24 horas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As fibras de licuri in natura foram submetidas à caracterização química quanto 

ao teor de celulose, lignina e hemicelulose presentes. Para isso, utilizou-se o método 

de Van Soest (8). A Tab. 1 mostra os resultados obtidos com o método. 

 
Tab. 1 – Caracterização química da fibra de licuri pelo método de Van Soest 

FDN% FDA% Hemicelulose% Celulose% Lignina% 

86,43 62,95 23,48 46,16 16,79 

 
Para o método de Van Soest, o FDN corresponde à porcentagem de fibra 

(celulose, hemicelulose e lignina) presente no material, sendo que a diferença para 

os 100% é devido a outros constituintes como gorduras, proteínas e carboidratos 

solúveis. O FDA representa o conteúdo de celulose mais o de lignina. Após o 

isolamento do FDA, o conteúdo de lignina é determinado pelo método Klason-

lignina(8). Através dos dados da Tab. 1 conclui-se que o conteúdo de celulose 

presente na fibra é significativo quando comparado aos demais constituintes, 

confirmando assim a possibilidade da utilização da fibra de licuri para obtenção dos 

nanocristais de celulose. 
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A Fig. 1 mostra as curvas termogravimétricas (TGA/DTG) das fibras de licuri. O 

primeiro evento que pode ser identificado corresponde à perda de água e de 

componentes muito voláteis entre 60 e 100ºC. Para a fibra lavada, pode ser 

identificado um pico relativo à hemicelulose em cerca de 313ºC e outro de celulose 

em cerca de 360ºC. Com a realização do tratamento com hidróxido de sódio esse 

pico diminui de intensidade e sobrepõe-se com o evento relativo à celulose 

formando um pico único com temperatura de perda de massa máxima em cerca de 

350ºC. Os tratamentos com peróxido e hipoclorito mostraram picos referentes à 

celulose com valores aproximadamente iguais a 340 e 339ºC, respectivamente. 

Essa redução da temperatura de degradação da celulose é decorrente da maior 

exposição desta com a remoção da lignina da fibra, que funciona como um 

retardante de oxidação por conta de sua resistência térmica.  

Fig. 1 – Curvas termogravimétricas das fibras de licuri 

 
Os grupos funcionais das fibras tratadas foram identificados através da técnica 

de espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR), com a 

utilização de pastilhas de KBr. Os espectros de FTIR das fibras são mostrados na 

Fig. 2. 
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Fig. 2 – Espectros de FTIR das fibras de licuri. 

 
Ao analisar o espectro percebe-se que as bandas correspondentes ao 

estiramento O-H entre 3600-3000 cm-1 e ao estiramento C-H entre 2900-2700 cm-1 

permanecem constantes mesmo após os tratamentos realizados, pois elas estão 

presentes na estrutura da celulose. Já para o estiramento C-O em cerca de 1730 

cm-1 percebe-se que ele sofreu uma redução significativa desde o tratamento com 

hidróxido de sódio; essa banda é atribuída às ligações dos grupos éster acetil e 

urônicos da hemicelulose e/ou a ligações éster dos grupos carboxilas presentes na 

hemicelulose e lignina(9), indicando assim a remoção desses constituintes. As 

diferenças no espectro para a fibra lavada e os demais tratamentos na região do 

espectro entre 1655-1455 cm-1 podem ser atribuídas à deformação assimétrica CH3 

dos grupos metoxila-O-CH3, bem como ao estiramento C=C (anel aromático) 

presentes na lignina. A diminuição/desaparecimento das bandas nessa região 

ratifica a remoção desse constituinte com os tratamentos(10,11). 

Para concluir acerca da cristalinidade das fibras foi empregada a técnica de 

difração de raios-X, e para o cálculo do índice de cristalinidade utilizou-se a 

metodologia proposta por Segal et. al.(12). Os difratogramas obtidos podem ser vistos 

na Fig. 3, enquanto a Tab. 2 sintetiza os valores do índice de cristalinidade 

encontrados. 
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           Fig. 3 – Difratogramas de raios-X. 

 
Como a cristalinidade da fibra está relacionada à quantidade de celulose 

presente nessa, era esperado que à medida que fossem removidas, a lignina e a 

hemicelulose, ocorresse um aumento do índice de cristalinidade, como observado. A 

remoção desses constituintes permite a formação de novas ligações de hidrogênio 

entre as cadeias de celulose resultando em uma maior organização dessas (11). 

A análise da morfologia das fibras foi realizada através de microscopia 

eletrônica de varredura (MEV), Fig. 4. Analisando esse resultado percebeu-se uma 

maior exposição das microfibrilas de celulose para o tratamento com hipoclorito de 

sódio. Nenhuma alteração morfológica significativa ocorreu ao comparar as fibras 

tratadas com peróxido de hidrogênio com aquelas tratadas com hidróxido de sódio, 

mas ambas mostraram uma maior limpeza na sua superfície se comparadas à fibra 

lavada. 

 

Tratamento Índice de Cristalinidade (%) 

Lavada 57,7 

NaOH 68,2 

H2O2 71,2 

NaClO 75,4 

Tab. 2 – Índice de Cristalinidade 

(a) (b) 
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Fig. 4 – MEV: (a) Lavada, (b) NaOH, (c) H2O2 e (d) NaClO. 

A eficiência do tratamento pode ser comprovada tanto pela análise da remoção 

de ceras e pequenas partículas da superfície, resultando em um aspecto mais liso 

após os tratamentos, quanto pela maior exposição e remoção da sílica (protrusões) 

presente na fibra. 

 
CONCLUSÃO 

As caracterizações realizadas revelaram a maior eficiência do tratamento com 

hipoclorito de sódio no que diz respeito ao isolamento da celulose e exposição das 

microfibrilas. Sendo assim, espera-se que nanocristais de celulose sejam mais 

facilmente produzidos por hidrólise ácida da fibra com esse tratamento. 
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LICURI FIBERS CHARACTERIZATION AFTER TREATMENT TO PRODUCE 
CELLULOSE NANOCRYSTALS 

ABSTRACT 
 

Cellulose nanocrystals have been widely studied in the materials area due to their 

high aspect ratio, which is directly related to a good performance as mechanical 

reinforcement. Obtaining this nanocrystals from commercial bleached pulps, as 

eucalyptus, or microcrystalline cellulose is well studied. Trying to find new extraction 

sources, exploring better the huge variety of Brazil’s natural fibers and giving the 

opportunity of development to small communities, the present work verifies the 

influence of two bleaching methodologies, sodium hypochlorite or hydrogen peroxide, 

on licuri fibers. Previous washing and mercerization steps were performed before 

bleaching. The product of each step was analysed by: DSC, TGA, XRD, SEM and 

FTIR. The yeld of each step was also calculated. 

 
 
 
Keywords: licuri, nanocrystals, fiber, characterization. 
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