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RESUMO 

A pesquisa científica da área polimérica tem apresentado uma tendência crescente de 

investigação dos nanocompósitos. Esse maior espaço tem sido angariado por conta da natureza e 

possíveis aplicações, ainda não completamente explorados e identificados, dos materiais em 

dimensão nanométrica. Dentre os principais materiais utilizados como carga para as matrizes 

poliméricas encontram-se as nanoargilas, os nanotubos de carbono e as nanowhiskers de celulose. 

Esses últimos têm sido largamente estudados devido ao potencial de utilização como reforço 

nessas matrizes. Outros fatores, tais como a diversidade de fontes, o baixo custo de obtenção da 

matéria-prima (muitas vezes resíduos da agroindústria) e a abundância estimulam fortemente uma 

utilização mais nobre desse material. Entretanto, o processo de extração dessas nanowhiskers de 

celulose, a partir de fontes lignocelulósicas, demanda uma quantidade significativa de energia e 

de reagentes químicos, que constituirão resíduos do processo. Objetivando verificar a importância 

real de cada etapa de tratamento das fibras vegetais, o presente trabalho propõe a produção de 

nanowhiskers de celulose a partir de diferentes etapas de tratamento da fibra de licuri e verifica a 

influência da incorporação dessas em uma matriz termoplástica de amido com glicerol.  Foi 

realizada a caracterização da fibra de licuri, o fracionamento e caracterização dos seus 

constituintes básicos, a produção e caracterização das nanowhiskers de celulose e a incorporação 

dessas na matriz polimérica e caracterização. As técnicas utilizadas foram: TGA, DSC, DRX, 

FTIR, MEV, MET e ensaios mecânicos. Através das análises térmicas, MEV e ensaios mecânicos 

concluiu-se que a fibra de licuri tem propriedades semelhantes a muitas fibras naturais utilizadas 

como fonte de nanowhiskers de celulose e, portanto, sua escolha é adequada para tal fim.As 

nanowhiskers de celulose puderam ser obtidas para todos os tratamentos realizados, como 

comprovado pelo MET, entretanto algumas variações na estabilidade térmica e razão de aspecto 

dessas puderam ser notadas devido à permanência de outros constituintes da fibra vegetal. Os 

compósitos apresentaram propriedades mecânicas e de barreira satisfatórias e foi concluído que o 

tratamento agressivo da fibra não implica em melhorias dessas propriedades, sugerindo que 

tratamentos menos intensos podem ser aplicados, o que proporciona menor impacto ambiental e 

maior eficiência energética. 

 

Palavras-chave: Nanocompósitos, Nanowhiskers de celulose, Extração, Fracionamento, 

Caracterização.  
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ABSTRACT 

Scientific research in the polymeric field is showing a growing trend in investigating 

nanocomposites. This broadened interest is due the nature and possible applications, not 

completely exploited and identified, of materials in nanoscale. Among the main materials used as 

fillers to polymeric matrices are nanoclays, carbon nanotubes and cellulose nanowhiskers. The 

latter are being largely studied due to their reinforcement potential in those matrices. Another 

factors, as source diversity, low cost of raw materials (usually agro-industrial wastes) and 

abundance strongly stimulate a nobler usage of this material. However, extraction of cellulose 

nanowhiskers from lignocellulosic sources requires a significant amount of energy and chemical 

reactants, that will compose the process waste. Aiming to verify the real importance of each 

treatment step of vegetal fibers, the present work propose the production of cellulose 

nanowhiskers from different treatment steps of licuri fibers and verifies the influence of their 

incorporation in a thermoplastic matrix of starch and glycerol. In this work, licuri fibers where 

characterized, their basic components were fractioned and characterized, cellulose nanowhiskers 

were produced and characterize then incorporated in the polymeric matrix, followed by 

characterization. The techniques performed were: TGA, DSC, XDR, FTIR, SEM, TEM and 

mechanical tests. Through thermal analysis, SEM and stress test, it was possible to conclude that 

licuri fibers have similar properties to many natural fibers used as source of cellulose 

nanowhiskers, thus it is assertive its choice to this propose. Cellulose nanowhiskers could be 

obtained from all treatments performed, as proved by TEM images, however some variations in 

thermal stability and aspect ratio could be noticed due the remaining of other components from 

the vegetal fiber. Satisfactory barrier and mechanical properties were obtained for the composites 

and it was concluded that aggressive treatment of the fiber does not imply in an improvement of 

these properties. This suggests that less intense treatments can be applied, which provide less 

environmental impact and more energy efficiency. 

 

Keywords: Nanocomposites, Cellulose Nanowhiskers, Extraction, Fractioning, 

Characterization. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Uma das grandes tendências tecnológicas da pesquisa atual é o campo dos nanomateriais. 

Estudos relacionados a esse tema têm sido realizados nas mais diversas áreas de pesquisa, entre 

elas a médica, a farmacêutica, a energética e a de embalagens. Ainda dentro de cada área de 

pesquisa existe a preocupação acerca de como se dará a interação entre esses novos materiais e as 

atuais demandas sociais, impactos ambientais e impactos na saúde populacional. O fato de os 

nanomateriais ainda necessitarem de uma vasta caracterização de suas propriedades, possíveis 

aplicações e disposições finais revela o quanto essa tecnologia ainda encontra-se em processo de 

maturação e mostra a grande possibilidade de exploração existente nesse campo de pesquisa. 

Outra tendência comum a quase todas as áreas é a substituição das matrizes convencionais 

(energéticas, minerais, poliméricas, etc), provenientes de fontes não renováveis ou altamente 

poluidoras, por aquelas mais ambientalmente corretas, mais disponíveis e de menor custo. Nesse 

contexto, as fontes vegetais e os resíduos agroindustriais tem ganhado bastante espaço como 

possíveis substituintes dos produtos e/ou processos já estabelecidos. Apesar dos desafios 

oriundos da grande variabilidade e dificuldade de reprodutibilidade imposta pelos materiais 

orgânicos, existe a crença e o reconhecimento destes como as matrizes do futuro e por isso vários 

grupos de pesquisa tem voltado seus trabalhos para eles (BRIOUDE et al., 2007; FLAUZINO 

NETO et al., 2013; GUIMARÃES et al., 2007; MIRANDA et al., 2012; OLIVEIRA et al., 2010; 

SILVA, 2013). 

Associando as duas tendências mostradas anteriormente, as nanowhiskers de celulose 

surgem como material promissor. Elas são nanopartículas de celulose de alto grau de 

cristalinidade obtidas através das mais diferentes fontes lignocelulósicas, tunicatos ou bactérias. 

Sua produção dá-se, geralmente, por hidrólise ácida das regiões amorfas contidas na celulose. A 

hidrólise não atinge, significativamente, as regiões cristalinas devido à cinética menos favorável 

para estas últimas (SATYAMURTHY et al., 2011; SILVA et al., 2009). Além de seu elevado 

grau de cristalinidade, as nanowhiskers de celulose apresentam uma boa razão de aspecto o que 

propicia seu uso como reforço em matrizes poliméricas para a produção de nanocompósitos. 

Devido a diferentes procedências e condições de processos de isolamento, embora constituídos 

por moléculas de celulose as nanowhiskers podem apresentar particularidades nas suas 
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características dimensionais e superficiais e, consequentemente, no seu desempenho como 

partícula de reforço em nanocompósitos. (SILVA et al., 2009). 

Nanompósitos de nanowhiskers de celulose têm sido amplamente estudados. A maior 

parte das matrizes poliméricas utilizadas são bioplásticos, ou seja, são provenientes de fontes 

renováveis podendo ser compostados e reciclados e seu processo produtivo pode ser mais 

eficiente, em termos energéticos, que os provenientes de fontes de petróleo. Entre as possíveis 

matrizes poliméricas destacam-se o PLA (Poli(ácido láctico)) (HONG et al., 2013; HOSSAIN et 

al., 2012; LIU et al., 2012), PHBV (Poli(3-hidroxibutirato-3-co-hidroxivalerato)) (JIANG et al., 

2008; TEN et al., 2013) e amido (SILVA et al., 2012). A promoção da adesão e dispersão das 

nanowhiskers nas matrizes poliméricas geralmente é dada através do uso se surfactantes ou 

plastificantes quando o processo de extrusão é realizado. (JONOOBI et al., 2010). Para o caso de 

o processo de produção ser através de casting, que consiste na evaporação do solvente utilizado 

para a dispersão, água ou algum outro solvente polar é utilizado devido ao caráter polar das 

nanowhiskers de celulose (SILVA et al., 2012). 

Dentre as possíveis fontes para obtenção de nanowhiskers de celulose destacam-se as 

fibras lignocelulósicas. Devido à grande extensão do território e variedade de espécimes 

existentes, o Brasil possui um grande potencial para a produção de fibras vegetais. A sua 

abundância, biodegradabilidade, não toxicidade, baixa densidade, baixa abrasividade, boas 

propriedades mecânicas e baixo custo tornam esses materiais muito atrativos (TOMCZAK et al., 

2007). As fibras de plantas existem de formas bastante variadas, tais como: fios (algodão, por 

exemplo), feixes de fibras (juta, rami), fibras duras (sisal, coco) entre outras (EICHHORN, 2001). 

As fibras de licuri apresentam grande potencial para estudo, pois apenas poucos trabalhos foram 

encontrados na literatura acerca da obtenção de nanowhiskers (SILVA, 2013) ou incorporação 

das fibras, da folha e do coquinho, na produção de compósitos poliméricos (LEÃO, 2011; 

MIRANDA et al., 2012; THOMAS, 2011). 

Seguindo os rumos da nanotecnologia atual e pensando na possibilidade de agregar maior 

potencial econômico e tecnológico a materiais naturais, o presente trabalho dispõe-se a produzir 

nanocompósitos poliméricos de amido plastificado reforçados com nanowhiskers de celulose da 

folha da palmeira de licuri. A organização da dissertação propõe o entendimento gradual do 

conteúdo estudado e das análises realizadas. Dessa forma, a seção de resultados inicia com a 

análise das proporções dos constituintes da fibra vegetal (licuri) e posterior caracterização desses, 
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após isolamento. Em seguida, a própria fibra e os tratamentos nela realizados são discutidos. As 

nanowhiskers de celulose compõem o terceiro bloco analisado e por último serão debatidos os 

nanocompósitos produzidos com essas. Pretende-se, assim, que ao chegar-se no objeto central de 

estudo, os nanocompósitos poliméricos, o leitor tenha compreendido as características térmicas, 

espectroscópicas, morfológicas e/ou estruturais dos materiais precursores. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Extrair e caracterizar nanowhiskers de celulose da fibra de licuri e verificar sua aplicação 

em nanocompósitos poliméricos biodegradáveis através da avaliação de suas propriedades 

térmicas, mecânicas e morfológicas. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar a composição da fibra e separar seus principais constituintes. 

2. Tratar e caracterizar as fibras de licuri e seus principais constituintes. 

3. Preparar e caracterizar nanowhiskers de celulose obtidas das fibras de licuri lavadas, 

tratadas com hidróxido de sódio, peróxido de hidrogênio ou hipoclorito de sódio. 

4. Preparar e caracterizar nanocompósitos com as whiskers de celulose. 

5. Publicar artigos em periódicos e revistas especializadas e submeter trabalhos a 

congressos, simpósios, entre outros. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 FIBRAS LIGNOCELULÓSICAS 

O apelo mercadológico e socioambiental por matérias-primas menos ambientalmente 

agressivas e renováveis fez com que as fibras vegetais lignocelulósicas se tornassem um dos 

principais componentes para utilização nos mais diversos campos científicos. Suas potenciais 

aplicações no setor automobilístico, como substituinte das fibras sintéticas provenientes do 

petróleo, e a grande possibilidade de melhoria das propriedades das fibras lignocelulósicas 

através das condições de cultivo e engenharia genética fazem destas um material bastante 

pesquisado internacionalmente (SATYANARAYANA et al., 2007). 

Como um resultado da fotossíntese alguns componentes são gerados para o 

armazenamento de biomassa nas plantas ou com funções estruturais. Para o caso das fibras 

vegetais, três componentes se destacam, são eles: a celulose, a hemicelulose e a lignina. Esses 

três componentes estão organizados na forma de um compósito na fibra lignocelulósica, no qual a 

celulose está dispersa em uma matriz formada por lignina e hemicelulose (SILVA et al., 2009). A 

Figura 1 mostra a estrutura das fibras vegetais e a composição química dos três constituintes 

mencionados. 

A lignina é um material hidrofóbico com estrutura tridimensional, altamente ramificada, 

sendo classificada como um polifenol, o qual é constituído por um arranjo irregular de várias 

unidades de fenilpropano que pode conter grupos hidroxila e metoxila como substituintes no 

grupo fenil. (SILVA et al., 2009). As três estruturas que formam a base da lignina são: a p-

hidroxifenila derivada do álcool p-cumarílico, a guaiacila derivada do álcool coniferílico e a 

siringila derivada do álcool sinapílico (VICTOR, 2014). Os álcoois citados são mostrados na 

Figura 2. Ela é o segundo polímero mais abundante nas fibras lignocelulósicas, atrás apenas da 

celulose, sendo responsável por cerca de 20% de todo o carbono que é incorporado pela 

fotossíntese de plantas terrestres. (MARTINS et al., 2011).  A lignina não possui unidade de 

repetição definidas, sendo bastante complexa e recalcitrante. As ligações éteres entre as unidades 

fenólicas estão altamente presentes na lignina e contribuem para a rede tridimensional complexa 

formada por ela e consequentemente para sua característica amorfa (MARTINS et al., 2011). A 

associação entre a lignina e a hemicelulose ocorre através de ligações covalentes e não 

covalentes. Essa interação forma uma rede densa e organizada que envolve a celulose e liga-se a 

ela por pontes de hidrogênio. (WESTBYE et al., 2007). 
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Figura 1 - Anatomia da fibra lignocelulósica (MARTINS et al., 2011). 

 

A hemicelulose é constituída de polissacarídeos de carboidratos de cinco carbonos (xilose 

e arabinose), de seis carbonos (galactose, glucose e manose), do ácido 4-O-metil glucurônico e de 

resíduos de ácido galactorônico polimerizados (SILVA et al., 2009). As principais diferenças 

entre a hemicelulose e a celulose se referem à composição, à linearidade e ao grau de 

polimerização (MORÁN et al., 2008). A hemicelulose exibe uma quantidade considerável de 

cadeias laterais ramificadas, o que ocasiona sua estrutura amorfa. Ela dá forma à matriz de 

suporte das microfibras de celulose, é hidrofílica, solúvel em soluções alcalinas e altamente 

hidrolisável em meio ácido (SILVA, 2013). 



7 

 

 

Figura 2 – Estruturas primárias da lignina (VICTOR, 2014). 

 

A celulose é o biopolímero mais abundante na natureza, sendo um polissacarídeo linear 

com unidades repetitivas constituídas de glicose ligadas em β-1,4. As unidades de glicose 

encontram-se sempre rotacionadas em 180º com relação às suas vizinhas e a unidade de repetição 

formada através dessas ligações é conhecida como celobiose, Figura 3. Cada cadeia de celulose 

possui uma assimetria química direcional com relação ao término da cadeia, sendo uma 

extremidade redutora e outra não redutora. Os grupos hidroxila presentes na unidade repetitiva da 

celulose estabelecem interações do tipo ligações de hidrogênio intra e intermolecular. Essas 

ligações de hidrogênio permitem a criação de estruturas cristalinas tridimensionais altamente 

ordenadas. (HABIBI et al., 2010; KHALIL et al., 2012; SILVA et al., 2009). 

 

 

Figura 3 - Estrutura química da celulose (celobiose) (REBOUILLAT& PLA, 2013). 

 

A celulose cristalina é insolúvel em água e na maioria dos solventes orgânicos (SILVA et 

al., 2009). Entretanto, a celulose possui regiões cristalinas e amorfas sendo que a água interage 

bem, por ligações de hidrogênio, com a região amorfa e é excluída de forma praticamente 

completa da região cristalina (PRINCI et al., 2005). Essa diferença entre a propriedade 

higroscópica de cada tipo de celulose permite sua utilização em diferentes campos de pesquisa e a 
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modificação química da celulose, com objetivo de alterar a sua solubilidade em água, consiste em 

processo já estabelecido e bastante utilizado, principalmente na indústria alimentícia. 

As propriedades mecânicas de fibras naturais dependem do seu tipo de celulose, porque 

cada tipo de celulose tem sua geometria própria e as condições geométricas determinam as suas 

propriedades mecânicas (MIRANDA, 2011). Existem seis estruturas cristalinas da celulose. Duas 

das principais são a celulose I e a celulose II. A celulose I é correspondente àquela encontrada na 

natureza, sem nenhuma modificação química, sendo a forma nativa da celulose. A celulose II é 

obtida através da mercerização (tratamento com hidróxido de sódio) ou regeneração 

(solubilização e posterior precipitação com adição de água) da celulose I (CORRÊA, 2010). A 

celulose I pode ser encontrada na natureza em duas diferentes conformações: Iα e Iβ, podendo a 

primeira ser transformada na segunda através de tratamento térmico (PEREIRA, 2010). 

Dependendo do processo de extração pode-se isolar diferentes tipos de materiais 

celulósicos: celulose microcristalina, celulose microfibrilada, celulose nanofibrilada ou os cristais 

de nanocelulose. A celulose microcristalina constitui de celulose parcialmente despolimerizada e 

purificada, a microfibrilada é obtida quando as fibras de celulose são submetidas a elevadas 

forças mecânicas de cisalhamento, a nanofibrilida é produzida quando técnicas especiais de 

fibrilação são incorporadas no processo de refino da madeira ou polpas de plantas e, por último, 

os cristais de celulose são geralmente obtidos pela hidrólise ácida da madeira ou de polpas 

(REBOUILLAT& PLA, 2013). 

 

3.2 FIBRA DE LICURI 

A palmeira da espécie Syagrus coronata, pertence à família Arecaceae, subfamília 

Arecoídeae, tribo Cocoeae, subtribo Butiineae. Pode ser encontrada do norte de Minas gerais ao 

sul de Pernambuco, passando pelos estados da Bahia, Sergipe e Alagoas. A Figura 4 mostra essa 

distribuição geográfica. Popularmente conhecido como ouricuri, nicuri, alicuri ou licuri, é uma 

espécie predominante da caatinga, embora também possa estar presente em matas semidecíduas e 

áreas de transição com a restinga e o cerrado (SILVA, 2010). A espécie possui tronco ereto, 6-10 

m de altura e até 20 cm de diâmetro, profundamente anelado, com maior safra nos meses de 

março, junho e julho, embora e floresça e frutifique o ano inteiro (SILVA, 2010; SILVA, 2013). 
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Figura 4 – Distribuição geográfica do licuri. Fonte: Sítio Um pé de quê?, acesso em 2014 

 

A palmeira de licuri é uma das mais abundantes na região semi-árida do nordeste 

brasileiro. Seu potencial já é conhecido e explorado, de forma extrativista, na fabricação de 

objetos artesanais e na dieta da população local (OLIVEIRA et al., 2010). O nível de dependência 

das comunidades do agreste, bem como a conscientização da população local acerca da 

importância desse tipo de palmeira é relatado por Rufino et al.(2008). O licuri é essencial na 

cultura do agreste, pois seus frutos e sementes são comestíveis e formam a base alimentar de 

muitas aves silvestres. Suas folhas também são muito utilizadas para confecção de artesanatos. 

Na literatura é encontrada pouca relação entre as propriedades de suas fibras, mas sabe-se 

experimentalmente de sua grande resistência pela utilização das mesmas na confecção de redes 

de pesca (SILVA, 2013). 

As fibras de licuri são obtidas das folhas da palmeira, Figura 5, e são flexíveis o suficiente 

para serem tecidas.  Por conta dessa propriedade já existe na literatura ao menos um trabalho 

relacionado a compósitos de tecidos unidirecionais das fibras de licuri com matrizes poliméricas. 

As propriedades dos compósitos assim produzidos foram comparáveis aos obtidos com outras 

fibras naturais (LEÃO et al., 2011). Daltro (2011) mostrou o processo de hibridização entre a 

fibra de vidro e as fibras vegetais de licuri na concepção de um laminado compósito, enquanto 

Guimarães (2013) avaliou a influência da fibra em compósitos de matriz cimentícia. 
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Figura 5 – Palmeira e folha de licuri. Fonte: Sítio Um pé de quê?, acesso em 2014. 

 

3.3 NANOWHISKERS DE CELULOSE 

Por possuírem várias propriedades atrativas, atualmente, as nanowhiskers de celulose, 

também conhecidas como: nanofibras de celulose, nanocristais de celulose, nanocelulose, entre 

outros; são consideradas como uma nova classe de nanomateriais para ser investigada. Elas 

apresentam uma estrutura semelhante a agulhas ou bastões alongados e sua definição é quase 

sempre dada através do seu processo de produção e de suas dimensões. Sendo assim, 

nanowhiskers de celulose são a forma fibrosa produzida através de um processo de hidrólise 

ácida de material celulósico. Entretanto, outros processos, tais como tratamento mecânico e 

hidrólise enzimática também podem ser utilizados e dessa forma a definição de nanowhiskers de 

celulose como a parte cristalina da celulose, com ao menos uma dimensão nanométrica, isolada 

através de algum tratamento torna-se mais adequada (EICHHORN, 2010; LUDUEÑA et al., 

2013; REBOUILLAT & PLA, 2013). 

Nanowhiskers de celulose reportadas na literatura apresentam largura entre 3 a 70 nm e 

comprimento entre 35 e 1000 nm, de acordo com a fonte da qual foram obtidas (HABIBI et al., 

2010). A existência de ao menos uma dimensão inferior a 100 nm, a alta cristalinidade e o 

formato agulhado caracteriza as nanowhiskers. O uso de nanowhiskers como reforço em matrizes 

poliméricas é estimulado pelo seu alto módulo de elasticidade, suas elevadas área superficial 

específica e razão de aspecto (FLAUZINO NETO et al., 2013). 
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Para o caso da hidrólise ácida, o ataque ácido dá-se na região amorfa da celulose que é 

removida pela penetração de íons hidrônio que rompem as ligações glicosídicas e liberam os 

cristais nanométricos (PANDEY et al., 2012; SATYAMURTHY et al., 2011). Alguns parâmetros 

necessitam ser bem estabelecidos, tais como: a natureza do ácido, a concentração deste, a razão 

entre a celulose e o ácido e o tempo de reação. Quanto à natureza do ácido, existe certa variedade 

deles reportada na literatura, sendo os mais utilizados o ácido sulfúrico e o ácido clorídrico (FAN 

et al., 2012; REBOUILLAT& PLA, 2013). Apesar de o ácido sulfúrico promover uma melhor 

dispersão das nanowhiskers na solução, devido à atribuição de cargas negativas a estas, ele 

também influencia a estabilidade térmica da nanocelulose diminuindo-a, pois facilita a formação 

de cinzas agindo como um catalisador em reações de desidratação. Alguns autores realizam a 

titulação da solução de nanowhiskers obtidas através da hidrólise por ácido sulfúrico com 

hidróxido de sódio para diminuir o número de grupos ácidos, através da substituição do H
+
 por 

íons Na
+
, e tentar diminuir o impacto causado na estabilidade térmica (LU et al., 2013; ROMAN 

& WINTER, 2004; WANG et al., 2007). Não somente a presença dos grupos sulfato influencia a 

estabilidade das nanowhiskers de celulose, mas também a sua dispersão nas partículas altera essa 

estabilidade. Se superficial, os sítios catalisados pelos íons sulfato são menos presentes e a 

estabilidade não é tão afetada. Se mais interna, a penetração desses grupos diminuirá de forma 

mais significativa a estabilidade térmica do material produzido (TEIXEIRA et al., 2011). 

Outro fator que tem sido investigado como responsável pela redução da estabilidade 

térmica das nanowhiskers de celulose é a forma de secagem da solução. Comumente são 

empregadas a secagem em estufa de circulação ou a liofilização. O último processo tem 

produzido nanowhiskers mais estáveis termicamente, mas com menor índice de cristalinidade 

(RÄMÄNEN et al., 2012; VORONOVA et al., 2012). A concentração do ácido utilizada não 

varia muito de 65% wt., enquanto a temperatura varia desde a ambiente até 70ºC e o tempo desde 

trinta minutos até uma noite, de acordo com a temperatura (BELBEKHOUCHE et al., 2011; 

FAN et al., 2012; HABIBI et al., 2010). 

Através de hidrólise controlada com ácido sulfúrico, Sèbe et al. (2012) obtiveram 

nanowhiskers de celulose com estruturas cristalinas do tipo da celulose II com diferentes planos 

cristalográficos e estrutura morfológica daquelas com estrutura da celulose I, já bastante 

reportadas. Sendo que estas foram menores e com formato menos agulhado, ou seja, mais 

abauladas nas extremidades. Lu et al. (2010) também verificaram a morfologia das nanowhiskers 
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de celulose produzidas por hidrólise ácida de papel de filtro de celulose de algodão. Eles 

verificaram a formação de três estruturas diferentes: o formato típico agulhado, esférico e de rede 

porosa. Os três formatos podem ser vistos na Figura 6. O formato esférico foi atribuído a uma 

autoagregação das nanowhiskers de celulose agulhadas de pequeno comprimento através de 

pontes de hidrogênio, mas a possível influência do processo de transformação da celulose em 

papel de filtro não foi descartada. Algumas hipóteses para explicar as redes porosas geradas 

foram levantadas, uma delas é a de que elas tenham sido geradas pela alta irradiação do feixe de 

elétrons durante a microscopia ótica de transmissão, visto que apesar de terem demonstrado 

possuir tamanho micrométrico, não foi possível sua observação pela microscopia ótica de 

varredura. 

 

 

Figura 6 – Nanowhiskers de celulose de diferentes formatos (Lu et al., 2010). 

3.4 AMIDO E SEUS COMPÓSITOS 

O amido é uma macromolécula composta por unidades de anidroglicose conectadas 

através de ligações do tipo α-1,4 nas cadeias de amilose, que ocasionalmente são ramificadas por 

ligações do tipo α-1,6 (MOAD, 2011). A Figura 7 mostra as ligações mencionadas. 
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Figura 7 – Ligações α-1,4 e α-1,6 presentes na estrutura do amido (MOAD, 2011). 

 

As duas possíveis formas de polímeros presentes no amido diferem entre si pela 

quantidade de ramificações e pela massa molecular. A presença de muitas ligações do tipo α-1,6 

caracteriza uma estrutura conhecida como amilopectina, que é altamente ramificada, e possui 

massa molecular geralmente maior que 10
7
. Enquanto a outra estrutura, com poucas ligações α-

1,6 é conhecida como amilose e possui uma massa molecular entre 10
5
 e 10

6
 (MOAD, 2011). 

A produção mundial de amido em 2012 foi 75 milhões de toneladas, com uma previsão de 

crescimento para 85 milhões de toneladas até 2015. As principais fontes botânicas desse amido 

produzido são o milho, a mandioca, o trigo e a batata, respectivamente (WATERSCHOOT et al., 

2015). Os usos industriais do amido ultrapassam os da indústria alimentícia, sendo ele também 

utilizado na indústria de adesivos, na agroquímica, na cosmética, de detergentes, na médica, na 

exploração de petróleo, na de papel, na farmacêutica, de plásticos, entre outras (ELLIS et al., 

1998). 

Dentre os usos do amido na indústria, a sua utilização como carga em plásticos derivados 

de petroquímicos é uma realidade de longa data. Um dos principais problemas encontrados para 

essa incorporação encontra-se na natureza hidrofílica do amido, enquanto esses plásticos 

geralmente são hidrofóbicos, fato que reduz a interação entre os componentes no compósito 

formado. Entretanto, o apelo ambiental desses materiais incentiva sua produção, sendo esses 

plásticos muitas vezes intitulados biodegradáveis. Mas, apesar da maior facilidade de degradação 

que o amido propicia à matriz com sua incorporação, pois ao ser exposto a microorganismos o 
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compósito quebra-se em pedaços menores por conta da degradação do amido, a denominação 

como biodegradáveis desses materiais é bastante discutível (ELLIS et al., 1998). 

Objetivando uma mudança da dependência do petróleo, a pesquisa atual apresenta uma 

tendência por plásticos não derivados do petróleo e verdadeiramente biodegradáveis. Dentre as 

possíveis soluções encontradas destacam-se o PLA e os PHAs. Entretanto, esses plásticos 

apresentam um custo de produção relativamente alto, e a formação de blendas com amido tem 

surgido como uma oportunidade de diminuir esse custo de produção (LI & HUNEAULT, 

2011;SHOGREN et al., 2003; ZHANG & SUN, 2004). Zhang e Sun (2004) investigaram o efeito 

da utilização do anidrido maleico como compatibilizante para uma blenda extrudada de PLA com 

amido na proporção de 55/45, e conseguiram obter um material com propriedades mecânicas 

semelhantes às observadas para o PLA puro. Li e Hunealt (2011) compararam o efeito do amido 

plastificado com glicerol ou sorbitol incorporados em PLA, eles observaram que o amido 

plastificado com sorbitol obteve uma maior dispersão na matriz, oferecendo melhores 

propriedades mecânicas à blenda. 

Outra tendência para os plásticos contendo amido encontra-se na utilização do amido 

como matriz plastificada, na qual muitas vezes são incorporadas cargas objetivando as melhorias 

mecânicas, térmicas ou de propriedades barreiras. Esses plásticos conhecidos como amido 

termoplástico (TPS – do inglês Thermoplastic Starch) são elaborados através da plasticização do 

amido com moléculas capazes de fazer ligações de hidrogênio, geralmente água, glicerol, sorbitol 

e açucares (MONTOYA et al., 2014). Entretanto, o desempenho do TPS é limitado pela baixa 

performance mecânica e higroscopicidade (TEIXEIRA, 2007). Dentre as possíveis cargas 

utilizadas no amido termoplástico destacam-se as fibras vegetais, as nanoargilas e as 

nanowhiskers de celulose. As fibras e nanowhiskers de celulose têm sido amplamente estudadas 

como possíveis modificadores das propriedades do TPS devido à semelhança química existente 

entre esses materiais (TEIXEIRA, 2007). Guimarães (2010) realizou a produção de compósitos 

de amido plastificado com glicerol PA e glicerina, reforçados com fibras de banana e de cana-de-

açúcar. Nesse trabalho mostrou-se possível a obtenção de compósitos dessas fibras por 

moldagem por compressão, obtendo melhores valores do módulo de Young quando comparados 

com a matriz pura.Já Slavutsky e Bertuzzi (2014) incorporaram nanowhiskers de celulose em 

filme de TPS com glicerol e observou uma redução nas propriedades de barreira dos filmes 

produzidos, bem como da resistência à água. 
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3.5 NANOCOMPÓSITOS DE WHISKERS DE CELULOSE 

Os nanocompósitos são materiais compósitos que, tipicamente, contêm uma pequena 

adição de algum tipo de nanopartícula. Para o caso da utilização dessas nanopartículas como 

reforço, uma boa interação entre a matriz e a fase dispersa é necessária, sendo que esse constitui 

um dos maiores desafios enfrentado pelo desenvolvimento de novos nanocompósitos 

(LAGARON& LOPEZ-RUBIO, 2011). As propriedades desses materiais dependem, portanto, de 

características químicas e físicas de cada fase, bem como das interações entre elas. A morfologia, 

a fração volumétrica (ou mássica) da fase dispersa e as condições de processamento também são 

fatores relevantes para as propriedades finais dos nanocompósitos (MOREIRA, 2010). As 

vantagens dos nanocompósitos quando comparados com os compósitos convencionais são suas 

propriedades térmicas, mecânicas e de barreira superiores com menores níveis de reforço, bem 

como sua melhor reciclabilidade, transparência e baixo peso (KHALIL et al., 2012). 

Acredita-se que nanowhiskers de celulose possuem resistência mecânica correspondente à 

força de ligação entre átomos vizinhos, por isso elas possuem melhores propriedades mecânicas 

que a maioria dos materiais utilizados como reforço em compósitos (PETERSSON et al., 2007). 

Devido sua natureza hidrofílica, nanowhiskers de celulose são mais bem dispersas em matrizes 

hidrossolúveis e devido a forças repulsivas existe uma agregação das nanowhiskers e pobre 

contato interfacial quando dispersas em matrizes hidrofóbicas. De forma a superar esse obstáculo, 

processos como grafitização polimérica, uso de surfactantes, tratamento com silano, acetilação, 

entre outros, podem ser realizados (BRAUN et al., 2013). 

A distribuição homogênea das nanowhiskers em matrizes poliméricas é dificultada por 

conta da aglomeração daquelas devido às ligações de hidrogênio formadas entre os cristais. Essa 

aglomeração é mais crítica quando o pó de nanowhiskers, produzido por liofilização ou secagem, 

é processado por extrusão, sendo atenuado para o processo por casting ou por bombeamento da 

solução de nanowhiskers durante a extrusão (JIANG et al., 2008). 

Raquez et al. (2012) investigaram a incorporação de nanowhiskers de rami em PLA. Após 

sua produção, as nanowhiskers foram submetidas a uma organosilanização como tentativa de 

uma melhor compatibilização entre sua característica polar e a matriz apolar. Dessa forma, foi 

possível obter uma dispersão das nanowhiskers na matriz polimérica sem a necessidade da 

utilização de um solvente durante a extrusão do material. Ten et al. (2013), variaram a anisotropia 

da dispersão das nanowhiskers em uma matriz de PHBV através do alinhamento destas por 
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eletrodos postos durante a etapa de casting da solução. O aumento da concentração de 

nanowhiskers na matriz reduziu a eficiência do campo elétrico, por conta do aumento 

consideravelmente da viscosidade da solução e diminuição da mobilidade das nanowhiskers. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 MATERIAIS 

4.1.1 FIBRAS DE LICURI 

As fibras de licuri utilizadas no presente trabalho foram coletadas na região de Capim-

Grosso no estado da Bahia. As fibras foram postas para secar ao sol por três semanas e depois 

armazenadas em sacos de tecido de nylon. 

4.1.2 HIDRÓXIDO DE SÓDIO 

O hidróxido de sódio utilizado, na forma de lentilhas, foi da marca VETEC. Suas 

propriedades físico-químicas encontram-se na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Propriedades físico-químicas do hidróxido de sódio. 

Estado Físico Líquido 

Cor Entre branco e incolor 

pH 13 (Solução aquosa 0,5%) 

Ponto de Ebulição 1388 ºC 

Ponto de Fusão 323 ºC 

Densidade Relativa 2,13 (25 ºC) 

Solubilidade 1,110 g/L 

 

4.1.3 PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 

O peróxido de hidrogênio utilizado, com teor igual a 29,0%, foi da marca SYNTH. Suas 

propriedades físico-químicas encontram-se na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Propriedades físico-químicas do peróxido de hidrogênio. 

Estado Físico Líquido 

Cor Incolor 

pH 3,3 

Ponto de Ebulição 108 ºC 

Ponto de Fusão -25 ºC 

Pressão de Vapor 3,3 kPa 

Densidade Relativa 1.11 (20 ºC) 

Solubilidade Miscível com água 
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4.1.4 ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL 

O ácido acético glacial empregado nesse trabalho foi da marca SYNTH. Algumas 

propriedades do ácido acético glacial são listadas na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Propriedades físico-químicas do ácido acético glacial. 

Estado Físico Líquido 

Cor Incolor 

pH 2,4 (Solução aquosa 1,0 M) 

Ponto de Ebulição 117 ºC 

Ponto de Fusão 16,6 ºC 

Pressão de Vapor 2,1 kPa (25ºC) 

Densidade Relativa 1.05 (20 ºC) 

Solubilidade Miscível com água 

 

4.1.5 HIPOCLORITO DE SÓDIO 

O hipoclorito de sódio utilizado foi da marca DINÂMICA, o teor desse foi entre 5 e 6%. 

Algumas propriedades físico-químicas do hipoclorito de sódio, na concentração utilizada no 

trabalho, encontram-se listadas na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Propriedades físico-químicas do hipoclorito de sódio. 

Estado Físico Líquido 

Cor Incolor a levemente amarelo 

pH 9-10 

Ponto de Ebulição 40 ºC 

Ponto de Fusão -6 ºC 

Densidade Relativa 1,07-1,14 

Solubilidade Solúvel 

 

4.1.6 ÁCIDO SULFÚRICO 

O ácido sulfúrico empregado nesse trabalho foi da marca VETEC, 95-99% PA. Algumas 

propriedades físico-químicas do ácido sulfúrico são listadas na Tabela 5. 
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Tabela 5 – Propriedades físico-químicas do ácido sulfúrico. 

Estado Físico Líquido 

Cor Incolor 

pH 0,3 (Solução aquosa 1,0 N) 

Ponto de Ebulição 337 ºC 

Ponto de Fusão 3 ºC 

Densidade Relativa 1,84 (20 ºC) 

Solubilidade Miscível com água 

 

4.1.7 GLICEROL 

O glicerol utilizado na síntese dos filmes de amido termoplástico foi da marca VETEC. 

Algumas propriedades do glicerol são mostradas na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Propriedades físico-químicas do glicerol. 

Estado Físico Líquido 

Cor Incolor 

Ponto de Ebulição 290 ºC 

Ponto de Fusão 20 ºC 

Pressão de Vapor < 0,01 kPa (25ºC) 

Densidade Relativa 1.26 (20 ºC) 

Solubilidade Miscível com água 

 

4.1.8 AMIDO 

O amido de milho utilizado foi do tipo Amilogill 2100 - Cargill. Doado pela Cargill 

Agrícola S.A. (Porto Ferreira, Brasil). 

 

4.2 MÉTODOS DE PREPARAÇÃO 

4.2.1 FRACIONAMENTO DOS CONSTITUINTES DA FIBRA PARA 

CARACTERIZAÇÃO 

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 com água fria e seca em estufa a 80ºC por 

24 horas. Para a remoção de alguns extrativos solúveis em água foi realizado uma lavagem da 

fibra com água a 50ºC por 40 minutos, sendo este procedimento executado duas vezes. 



20 

 

Para isolar a celulose e hemicelulose da fibra utilizou-se a metodologia proposta pelo 

método Tappi T-203 cm-99. Para este método, devem ser utilizadas as polpas previamente 

branqueadas, não sendo ele aplicável à fibra in natura. Dessa forma, fez-se necessária a 

deslignificação da fibra através de mercerização com solução de hidróxido de sódio 5% por duas 

horas. Posteriormente a fibra foi lavada com água destilada, até que a solução filtrante adquire-se 

um pH neutro, sendo então postas para secar à 50ºC por 24 horas. Para branquea-la 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 foi lavada até a obtenção de uma solução filtrante de pH 

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

A fibra branqueada com hipoclorito pôde então ser submetida a uma solução de hidróxido 

de sódio 17,5% para a separação da celulose, que não é solúvel em meio básico, da hemicelulose, 

solúvel nesse pH. Assim, o licor foi separado da parte insolúvel através de filtração. Essa última, 

após lavagem, foi seca e analisada como a fração de celulose presente na fibra. A hemicelulose 

foi precipitada do licor através da mistura deste com uma solução de etanol 95% contendo 10% 

(v/v) de ácido acético glacial. As frações assim separadas foram filtradas em cadinho de vidro 

sinterizado e secas em estufa a 60ºC. 

Para isolar a lignina utilizou-se o método lignina Klason, como descrito no procedimento 

Tappi T-222. Para isso, adicionou-se a 1,0 grama da fibra seca, a 105ºC, 15 mL de ácido 

sulfúrico 72% e agitou-se com um bastão de vidro até que as fibras estivessem completamente 

molhadas. As amostras foram hidrolisadas por duas horas nessas condições, sendo agitadas a 

cada 15 minutos para garantir a mistura completa. Após esse tempo o hidrolisado foi então 

transferido para um balão de fundo chato e foram acrescentadas 560 mL de água destilada, de 

forma que a concentração do ácido atingisse 3%. O balão de fundo chato foi posto sobre uma 

placa de aquecimento e acoplado a um condensador. O sistema foi aquecido por quatro horas e 

após esfriar a solução foi filtrada em cadinhos de vidro sinterizado. 

 

4.2.2 TRATAMENTOS DA FIBRA DE LICURI 

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 
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polpação com solução de hidróxido de sódio 5% (m/v) por duas 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% (m/v) 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. 

A Tabela 7 sintetiza os códigos utilizados para as fibras resultantes dos diversos 

tratamentos. 

 

Tabela 7 – Códigos das fibras tratadas 

Tratamento da Fibra Código 

Lavada Licuri-Lavado 

Hidróxido de sódio Licuri-NaOH 

Peróxido de hidrogênio Licuri-H2O2 

Hipoclorito de sódio Licuri-NaClO 

 

4.2.3 OBTENÇÃO DAS NANOWHISKERS DE CELULOSE 

Cada fibra tratada foi utilizada para a produção das nanowhiskers de celulose, ou seja, 

quatro tipos de diferentes nanowhikers foram obtidos, pelas mesmas condições, com a variação 

apenas dos tratamentos, sendo eles: a partir da fibra lavada, da fibra tratada com hidróxido de 

sódio, da fibra tratada com hipoclorito de sódio e da fibra tratada com peróxido de hidrogênio. 

As fibras tratadas foram submetidas à hidrólise ácida com ácido sulfúrico 55% a 50ºC por 

50 minutos. A razão de fibras para solução de ácido utilizada foi de 1 g para 20 mL. O produto da 

hidrólise foi centrifugado e lavado com água destilada, sucessivamente, até a ocorrência de 

turbidez na solução sobrenadante. A partir desse ponto, foi iniciada a coleta desse sobrenadante 

(suspensão de nanowhiskers de celulose), que foi submetido à diálise até atingir um pH próximo 
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de 7. A Tabela 8 sintetiza os códigos para as amostras de nanowhiskers de celulose produzidas a 

partir de cada tratamento. 

 

Tabela 8 – Código das nanowhiskers de celulose produzidas 

Tratamento da Fibra Código 

Lavada. NWC 

Hidróxido de sódio. NWC-NaOH 

Peróxido de hidrogênio. NWC-H2O2 

Hipoclorito de Sódio. NWC-NaClO 

 

4.2.4 PREPARAÇÃO DOS NANOCOMPÓSITOS 

Os nanocompósitos produzidos tiveram como matriz um filme de amido plastificado com 

glicerol, no qual as nanowhiskers foram incorporadas com a intenção de agir como reforço e 

melhorar as propriedades de barreira. Os filmes de amido foram produzidos pelo processo 

casting, utilizando-se uma massa constante de glicerol (5,0 g) e de água (185,0 g). A massa seca 

(amido + nanowhiskers de celulose) também foi mantida constante e igual a 10,0 g para todos os 

filmes produzidos. Portanto, variou-se apenas a proporção de nanowhiskers de celulose (0,5% ou 

1,0%) e amido. A mistura dessas matérias-primas foi continuamente agitada em um banho com 

água a 90ºC, de forma que a temperatura da mistura era mantida constante em 80 ºC. A 

gelatinazação do amido foi a variável utilizada para avaliar o momento em que o filme deveria 

ser depositado sobre a bandeja. Nas condições mencionadas esse processo ocorria em cerca de 

uma hora e meia, mas sofria variações de acordo com a adição das nanowhiskers de celulose. A 

Figura 8 auxilia no entendimento do processo descrito. A Tabela 9 codifica cada filme produzido. 
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Figura 8 – Fluxograma da preparação dos nanocompósitos 

 

Tabela 9 – Código dos Filmes 

Tratamento da Fibra Proporção de Nanowhiskers no Amido Código 

Sem adição de nanowhiskers. - FA 

Lavada. 0,5% FAL05 

Lavada. 1,0% FAL1 

Hidróxido de Sódio. 0,5% FAH05 

Hidróxido de Sódio. 1,0% FAH1 

Peróxido de Hidrogênio. 0,5% FAP05 

Peróxido de Hidrogênio. 1,0% FAP1 

Hipoclorito de Sódio. 0,5% FAHP05 

Hipoclorito de Sódio. 1,0% FAHP1 
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4.3 MÉTODOS DE CARACTERIZAÇÃO 

4.3.1 DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

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 com água fria e seca em estufa a 80ºC por 

24 horas. Para a remoção de alguns extrativos solúveis em água foi realizado uma lavagem da 

fibra com água a 50ºC por 40 minutos, sendo este procedimento executado duas vezes. As fibras 

foram então secas a 105ºC para a análise da composição química. 

Duas metodologias foram aplicadas para determinação da composição química das fibras, 

foram elas: a metodologia proposta pelos métodos Tappi T-203 cm-99 e T-222 e o método de 

Van Soest. 

 

4.3.1.1 MÉTODO TAPPI 

4.3.1.1.1 DETERMINAÇÃO DA HOLOCELULOSE 

Inicialmente, foi determinada a porcentagem de holocelulose na fibra. A holocelulose 

representa a combinação da celulose e hemicelulose presentes nas fibras lignocelulósicas 

(ROWELL et al., 2000). A holocelulose pode ser determinada através de processo de 

branqueamento da fibra de celulose. Para isso pesou-se 3,0 g (m1) da fibra in natura secas e 

transferiu-se para um béquer de 400 mL contendo 120 mL de água destilada. Foram então 

adicionados 1,0 mL de ácido acético glacial e 2,5 g de clorito de sódio. Esse sistema foi vedado 

com uma tampa de teflon com passagem para haste de um agitador mecânico, que mantinha o 

sistema sob agitação constate. O sistema foi aquecido a 70ºC e após uma hora foi adicionada 

mais 1,0 mL de ácido acético glacial e 2,5 g de clorito de sódio. O sistema permaneceu sob as 

mesmas condições por mais uma hora e então efetuou-se uma terceira adição dos mesmos 

reagentes. Depois de resfriada, a solução foi filtrada em cadinho de vidro sinterizado, 

previamente tarado (m2), e posto para secar em estufa a 105ºC por 24 horas. A massa do sistema 

cadinho mais holocelulose (m3) foi então registrado, depois que foi retirado da estufa e aguardou-

se que atingisse a temperatura ambiente em dessecador contendo sílica gel. A porcentagem de 

holocelulose pôde então ser calculada através da relação expressa na Equação 1. 
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Onde: m1 é a massa da fibra seca; m2 é a massa do cadinho de vidro sinterizado seco e 

limpo e m3 é a massa do conjunto cadinho mais holocelulose. 

 

4.3.1.1.2 DETERMINAÇÃO DA CELULOSE E HEMICELULOSE 

Para análise da porcentagem de celulose e hemicelulose da fibra utilizou-se a metodologia 

proposta pelo método Tappi T-203 cm-99. Para este método, devem ser utilizadas as polpas 

previamente branqueadas, não sendo ele aplicável à fibra in natura. 1,5 g (m4) da fibra 

branqueada com clorito de sódio foram submetidas a 75,0 mL de uma solução de hidróxido de 

sódio 17,5% para a separação da celulose, que não é solúvel em meio básico, da hemicelulose, 

solúvel nesse pH. Com o auxílio de um bastão de vidro, as fibras foram submergidas no líquido e 

maceradas. Quando a polpa já estava completamente dispersa adicionou-se mais 25,0 mL da 

solução de hidróxido de sódio 17,5%, utilizando-a para lavar o próprio bastão. Após 30 minutos, 

adicionou-se água destilada e agitou-se novamente o sistema com o bastão. Depois de mais 30 

minutos a solução foi filtrada em um cadinho de vidro sinterizado (m5), previamente tarado. O 

sistema (cadinho + celulose) foi posto para secar a 105ºC por 24 horas. Esse sistema foi então 

pesado (m6), após atingir a temperatura ambiente em dessecador contendo sílica gel. A 

porcentagem de celulose presente foi então determinada segundo a Equação 2. 

 

                                                                   
     

  
                                                          

 

Onde: m4 é a massa da holocelulose seca; m5 é a massa do cadinho de vidro sinterizado 

seco e limpo e m6 é a massa do conjunto cadinho mais celulose. 

A porcentagem de hemicelulose presente na fibra foi calculada como a diferença entre a 

porcentagem de holocelulose e celulose, Equação 3. 
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4.3.1.1.3 DETERMINAÇÃO DA LIGNINA 

Para isolar a lignina utilizou-se o método lignina Klason, como descrito no procedimento 

Tappi T-222. Para isso, adicionou-se a 1,0 g (m7) da fibra seca, a 105ºC, 15 mL de ácido 

sulfúrico 72% e agitou-se com um bastão de vidro até que as fibras estivessem completamente 

molhadas. As amostras foram hidrolisadas por duas horas nessas condições, sendo agitadas a 

cada 15 minutos para garantir a mistura completa. Após esse tempo o hidrolisado foi então 

transferido para um balão de fundo chato e foram acrescentadas 560 mL de água destilada, de 

forma que a concentração do ácido atingisse 3%. O balão de fundo chato foi posto sobre uma 

placa de aquecimento e acoplado a um condensador. O sistema foi aquecido por quatro horas e 

após esfriar a solução foi filtrada em cadinhos de vidro sinterizado, previamente tarados. Após 

filtragem, os cadinhos foram secos em estufa a 105ºC por 24 horas e suas massas foram 

registradas (m8). Eles foram então submetidos a aquecimento em uma mufla, com rampa de 

temperatura de 10ºC/min, até um patamar constante de 575ºC mantido por três horas. Após 

esfriar, o cadinho foi novamente pesado (m9). A fração de lignina contida na fibra foi 

determinada através da relação: 

 

                                                                  
     

  
                                                          

 

Onde: m7 é a massa da fibra seca; m8 é a massa do cadinho de vidro sinterizado contendo 

a lignina e m9 é a massa do cadinho após deixar a mufla. 

 

4.3.1.2 MÉTODO VAN SOEST 

Neste método a separação dos constituintes das fibras é executada através de reagentes 

específicos, denominados detergentes. O primeiro detergente adicionado, conhecido como 

detergente neutro, tem por função solubilizar o conteúdo celular: proteínas, carboidratos, 

gorduras, pectina e outros constituintes. A parte insolúvel nesse detergente, composta 

principalmente por lignina, celulose e hemicelulose é denominada Fibra em Detergente Neutro 

(FDN). Através da adição de um segundo detergente, chamado de detergente ácido, solubiliza-se 

o restante do conteúdo celular, os minerais solúveis e a hemicelulose. A fração insolúvel a esse 
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tratamento é denominada Fibra em Detergente Ácido (FDA), sendo praticamente constituída de 

celulose e lignina. Por fim, a separação da lignina e celulose presentes na FDA foi realizada por 

meio da metodologia já mencionada da lignina Klason (SILVA & QUEIROZ, 2006). 

 

4.3.2 DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE DAS FIBRAS DE LICURI 

A determinação da densidade da fibra de licuri foi obtida através do auxílio do picnômetro 

a gás hélio da marca MICROMERITICS®, modelo Ultrapycnometer 1000. A densidade foi 

determinada com o objetivo de auxiliar no cálculo da área das fibras para os ensaios de tração. 

Para isso, pesou-se filamentos das fibras de 5,0 cm de comprimento e calculou-se a área da seção 

transversal através da densidade, do comprimento e da massa do filamento. 

 

4.3.3 ENSAIOS DE TRAÇÃO DA FIBRA DE LICURI 

As propriedades mecânicas da fibra de licuri foram avaliadas em uma máquina universal 

de ensaios Emic (Modelo DL2000), operada segundo as especificações da norma ASTM D3379-

75. As fibras foram cortadas em 5,0 cm e coladas em moldes de papel, no momento do ensaio 

esse molde teve suas laterais cortadas. A velocidade do ensaio foi de 3,0 mm.min
-1 

e uma célula 

de carga de 50 N foi utilizada. Foram utilizados 15 corpos de prova para o tratamento estatístico. 

 

4.3.4 ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO COM TRANSFORMADA DE 

FOURIER (FTIR) 

A técnica de espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) foi 

utilizada para análise dos grupos funcionais contidos nos materiais. Para isso, utilizou-se um 

equipamento Bomem Espectrômetro, modelo ABB Bomem MB-Series, 2 cm
-1

 de resolução e 16 

scans/min.com comprimento de onda variando de 4000 a 400 cm
-1

. As amostras foram diluídas 

em KBr, na forma de pastilhas, para obtenção dos espectros. 

 

4.3.5 DIFRATOMETRIA DE RAIOS-X (DRX) 

Os difratogramas foram obtidos em um difratômetro de raios-X marca Shimadzu, modelo 

XRD-6000, operando com radiação CuKα (=1,548 Å), com tensão de 30 kV e corrente de 20 
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mA, utilizando-se amostras sob a forma de pó para as fibras e nanowhiskers e filme para os 

nanocompósitos. Os ensaios foram realizados à temperatura ambiente e com ângulo 2θ entre 5 e 

80º (2º.min
-1

). 

Os difratogramas fibras e das nanowhiskers de celulose foram utilizados para concluir 

acerca da cristalinidade dessas. Para o cálculo do índice de cristalinidade (Ic) desses materiais 

utilizou-se a metodologia proposta por Segal et. al. (1959), mostrada na Equação 5. 

 

                                                                     
            

      
                                                           

 

Em que:        é a intensidade correspondente ao material cristalino e       é a 

intensidade correspondente ao halo amorfo, como mostrado na Figura 9. 

 

 

Figura 9 – Identificação dos picos referentes aos materiais de celulose e das intensidades medidas 

para o índice de cristalinidade (PARK et al., 2010). 

 

Para a determinação da cristalinidade dos filmes foi utilizada a metodologia proposta por 

Hulleman et al. (1999), sendo o índice de cristalinidade (Xc) calculado conforme mostrado na 

Equação 6. 

                                                                                
  

     
                                                               

 

A Figura 10 ilustra como determinar os valores de intensidade Hc e Ha a partir dos 

difratogramas. 
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Figura 10 – Identificação das intensidades medidas para o índice de cristalinidade de filmes de 

amido plastificado (HULLEMAN et al., 1999). 

 

4.3.6 ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA (TGA) 

O comportamento termogravimétrico dos materiais foi avaliado utilizando-se uma 

termobalança marca Shimadzu, modelo TGA-50H, com faixa de temperatura entre 25 e 900 ºC, 

para todos os materiais, a uma taxa de aquecimento de 20 ºC/min, sob fluxo de nitrogênio de 50 

mL/min. 

 

4.3.7 CALORIMETRIA EXPLORATÓRIA DIFERENCIAL (DSC) 

O comportamento térmico de todos os materiais foi determinado pela técnica de 

calorimetria exploratória diferencial através de calorímetro DSC, marca SEIKO, modelo XSTAR 

DSC 6220, com temperaturas entre 25 a 590 ºC, a uma taxa de aquecimento de 10 ºC/min, sob 

fluxo de 50 mL/min nitrogênio.  

 

4.3.8 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

A análise morfológica da superfície das fibras foi realizada por microscopia eletrônica de 

varredura utilizando um microscópio marca JEOL, modelo JSM – 6610LV, com aceleração de 

voltagem de 7 kV. 
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4.3.9 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO 

Microscopia eletrônica de transmissão foi realizada com o objetivo de comprovar a 

produção das nanowhiskers de celulose e para avaliação das respectivas razões de aspecto. Para 

isso utilizou-se um microscópio JEOL JEM-1230 com uma aceleração de 80-kV. As suspensões 

de nanowhiskers diluídas foram gotejadas em grades de cobre (400-mesh) cobertas com filme 

formvar. As amostras foram então contrastadas com uma solução de acetato de uranila 2%. Para a 

avaliação das razões de aspecto utilizou o software ImageJ de processamento e análise de 

imagens em Java. A análise de microscopia eletrônica de transmissão foi realizada na 

Fiocruz/BA. 

 

4.3.10 PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA DOS NANOCOMPÓSITOS 

A permeabilidade ao vapor de água (PVA) das amostras foi determinada em triplicata 

pelo método gravimétrico, com base na norma da ASTM E96-00. As amostras de filmes foram 

fixadas em células de permeação de vidro, com abertura circular, de 40 mm de diâmetro, 

correspondente à área do filme exposta para troca, vedada hermeticamente, e contendo sílica gel 

no seu interior (0% UR), em ambiente climatizado a 25°C. As células de permeação foram 

colocadas dentro de dessecadores contendo água destilada (100% de UR; P = 3,167 KPa a 25 

°C). O ambiente foi equilibrado durante 48 h antes da análise, que procedeu em intervalos de 30 

minutos durante 7 horas. As determinações foram feitas em triplicatas. 

Para calcular a taxa de permeabilidade ao vapor de água (TPVA) e a permeabilidade ao 

vapor de água (PVA) foram utilizadas as Equações 7 e 8. 

 

                                                             
 

   
                                                              

  

                                            
      

  
                                                                 

 

Onde: 

w = ganho de massa da célula. 

t = tempo da marcação. 

A = área exposta do filme. 
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ε = espessura do filme. 

ΔP = diferença de pressão entre os dois lados do filme. 

 

4.3.11 MEDIDA DA ESPESSURA DOS NANOCOMPÓSITOS 

Os filmes tiveram sua espessura avaliada através da média de seis medições, em posições 

aleatórias, feitas com o auxílio de um paquímetro digital Mitutoyo código 500-144B. 

 

4.3.12 ENSAIOS DE TRAÇÃO DOS NANOCOMPÓSITOS 

Os filmes foram pré-acondicionados em dessecador com umidade relativa de 60%, a 

25ºC, por 48 horas previamente ao ensaio de tração. Esses ensaios foram realizados em uma 

máquina universal de ensaios da marca EMIC, modelo DL2000/700, com carga máxima de 

20KN, seguindo a norma ASTM D-882, com velocidade de 12,5 mm min
-1

. Os corpos de provas 

possuíam 50 mm de comprimento e 25 mm de largura. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 FRACIONAMENTO DOS CONSTITUINTES DA FIBRA 

5.1.1 COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

A determinação da composição química das fibras vegetais constitui um primeiro, e 

essencial, passo para a caracterização dessas. Através da composição química da fibra pode-se 

inferir sobre os seus comportamentos mecânicos, resistência térmica e possíveis aplicações 

tecnológicas e comerciais. 

O presente trabalho propõe-se a extrair a parte cristalina da celulose contida na fibra de 

licuri. Portanto, o conhecimento da quantidade de celulose presente nessaé fundamental para 

garantir que a fibra escolhida poderá atingir o objetivo desejado. Para isso, optou-se por duas 

diferentes caracterizações, possibilitando assim a comparação entre técnicas, bem como a afiança 

dos resultados obtidos. 

A primeira metodologia selecionada é aquela correspondente aos procedimentos Tappi, 

descritos anteriormente, sendo essa metodologia mais comumente encontrada nos artigos 

científicos da área de materiais lignocelulósicos e indústria de papel (ALEMDAR& SAIN, 2008; 

SLUITER et al., 2010). A Tabela 10 mostra os valores obtidos para a composição química da 

fibra de licuri obtida pelo método Tappi. 

 

Tabela 10 – Composição química pelo método Tappi 

Holocelulose (%) Celulose (%) Hemicelulose (%) Lignina (%) 

85,5  5,9 58,5  4,5 27,0  1,4 22,3   1,2 

 

Outra metodologia escolhida foi o Método Van Soest, mais largamente utilizado em 

artigos científicos da agropecuária (VAN SOEST et al., 1991).A composição química da fibra de 

licuri obtida através do método de Van Soest é mostrada na Tabela 11. 

 

Tabela 11 – Composição química pelo método Van Soest 

FDN (%) FDA (%) Celulose (%) Hemicelulose (%) Lignina (%) 

86,43  2,6 62,95 1,9 46,16  3,1 23,48  1,7 16,79  1,5 
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A análise desses resultados permite a conclusão de que as duas metodologias não são 

necessariamente equivalentes, pois existe uma diferença considerável dos valores encontrados. O 

valor mais discrepante é o referente à celulose, com uma diferença entre as médias maior que 

10%. Essa diferença encontra-se nas próprias peculiaridades de cada metodologia. 

As metodologias de determinação da composição química para o presente trabalho não 

foram escolhidas de forma aleatória, mas sim como uma possível forma de comparação entre os 

escassos resultados de composição química já publicados acerca da fibra em estudo (LEÃO, 

2008; OLIVEIRA, 2010; THOMAS, 2011). 

Em sua dissertação de mestrado, Leão (2008) baseia-se nos métodos Tappi para a 

caracterização da composição química, variando apenas a metodologia para isolamento da 

celulose, que é extraída da fibra sem extrativos (ABTCP - Tappi 2000) e não da fibra branqueada 

(Tappi T-203 cm-99), como no presente trabalho. Os resultados encontrados por Leão (2008) 

para a lignina (20,69%) e para a celulose (53,21%) foram muito próximos dos mostrados na 

Tabela 10, apenas o valor encontrado para a hemicelulose (11,61%) destoa do resultado obtido. 

Essa diferença pode ser atribuída à forte dependência das fibras naturais da localização 

geográfica, das condições climáticas entre outras. Ocorrendo variação até mesmo entre colheitas 

realizadas no mesmo local, mas em períodos diferentes. 

Oliveira (2010) e Thomas (2011) realizaram a determinação da composição química da 

fibra de licuri através do método Van Soest. Os valores encontrados por Thomas (2011) 

assemelham-se bastante aos encontrados pelo mesmo método neste trabalho, sendo eles: celulose 

(49,9%), hemicelulose (27,8%) e lignina (11,1%). Entretanto, Oliveira (2010) encontrou um 

maior valor de celulose (68,1%) e um menor valor para hemicelulose (8,0%), sendo o valor da 

lignina aproximadamente igual (17,8%). Essa diferença dos resultados encontra-se na forma 

como a fibra foi previamente tratada (THOMAS, 2011). Enquanto Oliveira (2010) separou a 

epiderme das folhas e a nervura central previamente à análise, os resultados de Thomas (2011) e 

os da Tabela 11 foram obtidos para a fibra ainda com a epiderme, mas sem a nervura central da 

folha. A ausência da epiderme fez com que o FDN encontrado por Oliveira (2010) fosse maior do 

que o encontrado para os outros trabalhos e consequentemente isso resultou na maior proporção 

de celulose encontrada. A ausência desse tecido também deve ter influenciado o valor encontrado 

para a hemicelulose, diminuindo a proporção desta. 
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Van Soest et al. (1991) inicia o seu artigo com ênfase na importância em se estabelecer 

padrões para os detergentes utilizados para determinação da composição de forrageiras, e também 

ratifica a importância do foco no que realmente deseja-se que seja analisado. Esse foco é 

extremamente necessário, pois, é fundamental que sejam determinados valores que possam ser 

comparados com os demais dados de uma determinada área da ciência. Portanto, a escolha de 

uma metodologia para caracterização química não deverá ser baseada somente na tentativa de se 

encontrar as proporções dos constituintes da fibra vegetal, mas também na possibilidade de 

comparação entre esses valores coletados e aqueles relatados em uma determinada área da 

ciência. Para comparação entre os valores obtidos aqui para a fibra de licuri e os reportados na 

literatura para outras fibras utilizou-se o resultado do método Tappi, visto que esse prevalece na 

maioria dos artigos da área. Os resultados comparativos podem ser vistos na Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Comparação ente composição química de fibras vegetais 

Fibra Celulose (%) Hemicelulose (%) Lignina (%) Fonte 

Licuri 58,5 27,0 22,3 - 

Sisal 75,0 4,0 14,1 [1] 

Curauá 70,3 18,3 9,3 [2] 

Algodão 76,9 4,6 0.7 [3] 

Banana 64,3  35,7  11,6 [4] 

Palha de trigo 43,2 34,1 22,0 [5] 

Casca de soja 56,4 12,5 18,0 [5] 

Mengkuang 37,3 34,4 24,0 [6] 

Fontes: [1] MARIANO, 2013; [2] CORRÊA, 2010; [3] MORAIS et al., 2013; [4] PEREIRA, 

2010; [5] ALEMDAR & SAIN, 2008; [6] SHELTAMI et al., 2012. 

 

Ao analisar a Tabela 12, percebe-se que o teor de celulose presente na fibra de licuri 

encontra-se dentro da média (60%) dos encontrados para as fibras vegetais. Todos os trabalhos 

utilizados como referência produziram nanocelulose das respectivas fibras, portanto, conclui-se 

que a composição química da fibra de licuri não é fator limitante para a extração de nanowhiskers 

de celulose. 
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5.2 CARACTERIZAÇÃO DAS FIBRAS E SEUS PRINCIPAIS 

CONSTITUINTES 

5.2.1 ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO COM TRANSFORMADA DE 

FOURIER (FTIR) 

A análise espectroscópica das frações e da fibra de licuri revelou os perfis mostrados na 

Figura 11. 

 

Figura 11  – Espectros de infravermelho da fibra lavada e suas frações 

 

Para a lignina, a absorção com máximo em 3425 cm
-1

 corresponde ao estiramento OH nos 

grupamentos ligados a anéis aromáticos e cadeias alifáticas. As absorções em 2918 cm
-1

 e 2850 

cm
-1

 correspondem às vibrações assimétricas e simétricas, respectivamente, de CH2 nas cadeias 

laterais. A absorção com máximo em 1718 cm
-1

 corresponde ao estiramento C=O dos grupos 

carboxílicos e ácido ferúlico. As vibrações de anéis aromáticos, características da lignina, 

ocorrem em 1647 cm
-1

, 1500 cm
-1

 e 1425 cm
-1

. O pico em 1463 cm
-1

 corresponde às deformações 

C-H e a vibrações no anel aromático. A absorção em 1220 cm
-1

 corresponde à respiração do anel 

guaiacila enquanto as bandas em 1115 cm
-1

 e 889 cm
-1

 e o ombro em 1196 cm
-1

 indicam uma 

estrutura típica da lignina do tipo p-hidroxi-fenilpropano, guaiacil e siringil (SHI et al., 2012; 

ZHAO et al., 2010). 
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Quanto à hemicelulose e a celulose pode-se observar um pico característico relativo ao 

estiramento C-O em 1061 cm
-1

 e outro relativo às ligações β-glucosídicas em torno de 890 cm
-1

. 

Para a celulose existe um dobleto em 1336-1317 cm
-1

 e uma banda em 1377 cm
-1

, típicos da 

celulose cristalina, correspondentes ao dobramento angular das ligações COH e HCC 

(LUDUEÑA et al., 2013). Para a hemicelulose, a multiplicidade de picos entre 1120 e 1000 cm
-1

 

é característica de arabinoxilanos altamente substituídos (JIN et al., 2009). O estiramento C-O-C, 

com absorção em cerca de 1047 cm
-1

 é devido à presença dos xilanos da hemicelulose. Os xilanos 

da hemicelulose são importantes dentro da estrutura da fibra, pois se ligam fortemente à celulose 

de forma semelhante às ligações entre as próprias cadeias dessa, assim, eles agem de forma 

análoga a um compatibilizante entre os dois constituintes (LUDUEÑA et al., 2013). 

 

5.2.2 ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA (TGA) 

A Figura 12 mostra as curvas termogravimétricas (TGA/DTG) das frações isoladas e da 

fibra de licuri lavada. A lignina apresenta uma taxa de perda de massa relativamente constante 

em todo o intervalo de temperatura, sendo que a taxa máxima de perda de massa ocorre em uma 

temperatura igual a 426ºC. Essa grande estabilidade térmica da lignina está associada ao fato 

desta ser bastante condensada e à presença de hidroxilas nos compostos guaiacílicos, siringílicos 

e hidroxifenólicos (MARTIN et al., 2010). Estes grupos tornam-se instáveis com o aumento da 

temperatura e reagem entre si, agindo como produtos de degradação intermediários, aumentando 

dessa forma o número de etapas para a degradação da lignina em uma maior faixa de temperatura 

e limitando a perda de massa (KABIR et al., 2013). A grande quantidade de resíduos sólidos 

(39,8%) após o final da pirólise a 900ºC está associada principalmente aos produtos finais de 

decomposição da lignina, que são resíduos carbonáceos formados em atmosfera inerte. 

Dois estágios de decomposição podem ser claramente percebidos através da análise da 

curva de DTG para a hemicelulose, apresentando máxima taxa de perda de massa em 232ºC e 

278ºC. Esses dois picos são característicos da decomposição da hemicelulose em açucares 

monoméricos, furanos, furfurais, aldeídos e ácido acético (PENG et al., 2011). Um terceiro 

estágio também pode ser percebido na temperatura de 500ºC, este estágio corresponde, 

provavelmente, à lignina residual do processo de branqueamento com hipoclorito de sódio. Um 

último estágio de decomposição pode ser percebido em torno de 800 ºC, correspondendo à 

decomposição dos resíduos carbonizados. 
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A celulose possui um máximo de perda de massa na temperatura de 357ºC. Ela é mais 

resistente termicamente que a hemicelulose devido ao maior número de ligações hidrogênio inter 

e intramoleculares presentes. Esse elevado número de ligações de hidrogênio é proveniente da 

maior linearidade da celulose, o que possibilita a formação de uma estrutura cristalina que requer 

uma maior quantidade de energia para ser rompida (KABIR et al., 2013). O processo de 

degradação da celulose envolve a despolimerização, desidratação e decomposição das unidades 

glicosídicas (SILVÉRIO et al., 2013). Para a fibra lavada, destacam-se os eventos 

correspondentes à hemicelulose e celulose em 315ºC e 358ºC, respectivamente. O deslocamento 

desses eventos para maiores temperaturas do que a dos constituintes isolados é por conta da 

menor exposição destes na estrutura da fibra. 

 

  

Figura 12 – Curvas termogravimétricas da fibra de licuri e suas frações 

 

5.2.3 CALORIMETRIA EXPLORATÓRIA DIFERENCIAL (DSC) 

A Figura 13 apresenta as curvas de DSC para a fibra lavada e as frações isoladas. A 

lignina apresenta um primeiro evento endotérmico relativo à perda de umidade e outro evento, 

por volta de 85,5ºC, relativo à perda de componentes voláteis, que podem estar relacionados a 

não realização de um processo de extração com solvente na fibra.  Para a faixa de temperatura 

onde foi observada maior perda de massa para a lignina, entre 300 e 500ºC, percebe-se na curva 

de DSC desse constituinte um pico exotérmico correspondente à sua decomposição. 
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Para a hemicelulose percebe-se um primeiro evento endotérmico relacionado à perda de 

umidade em torno de 100ºC; um segundo evento endotérmico relacionado à fusão dos açucares 

residuais (β-celulose), entre 160 e 190ºC; os dois eventos exotérmicos, entre 200 e 310ºC 

correspondem à própria degradação da hemicelulose enquanto um terceiro evento endotérmico 

entre 400 e 600ºC é, provavelmente, relacionado à decomposição da lignina residual, que 

representa a fração de lignina solúvel em meio ácido e, portanto, não é contabilizada na lignina 

Klason. 

Na curva de DSC para a celulose, o primeiro evento endotérmico, entre 25 e 130ºC 

corresponde à perda de umidade; o segundo evento endotérmico em torno de 345ºC corresponde 

à degradação da celulose, sendo este mesmo evento observado para a fibra lavada. Uma mudança 

na degradação da celulose de endotérmica para exotérmica após a realização de tratamento 

alcalino já foi observada na literatura (RAY et al., 2002). Assim, o evento exotérmico com fluxo 

de calor máximo em 373ºC também corresponde à degradação da celulose. Apesar de a 

degradação desse constituinte ser endotérmica a geração de produtos secundários, que sofrem 

degradação exotérmica subseqüente, resulta no perfil observado (PEREIRA et al., 2013).  

 

 

Figura 13 – DSC da fibra de licuri e suas frações 
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5.3 CARACTERIZAÇÃO DAS FIBRAS DE LICURI TRATADAS 

5.3.1 ASPECTO DAS FIBRAS DE LICURI TRATADAS 

A Figura 14 mostra os aspectos das fibras submetidas a cada tratamento. 

 

 

Figura 14 – Aspectos das fibras submetidas aos tratamentos 

 

As diferenças observadas entre os aspectos das fibras estão associadas ao efeito de cada 

tratamento. Depois de tratada com solução de hidróxido de sódio a fibra apresentou um leve 

escurecimento que, possivelmente, ocorre por conta da remoção de parte da lignina, deixando a 

lignina residual mais exposta à oxidação (SANTANA, 2014). O tratamento com peróxido de 

hidrogênio agiu sobre os grupos cromóforos da fibra bem como atuou na maior remoção de 

lignina e por isso tornou a fibra mais clara e com aspecto amarelado (ZERONIAN & 

INGLESBY, 1995). O tratamento com hipoclorito de sódio oxida, descolore e solubiliza a lignina 

na fibra e as fibras obtidas por esse processo apresentaram coloração mais branca. 

 

Licuri-Lavado Licuri-NaOH 

Licuri-H2O2 Licuri-NaClO 
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5.3.2 DENSIDADE DA FIBRA DE LICURI 

A densidade da fibra de licuri, encontrada através de picnometria de gás hélio, foi igual a 

1,3469   0,0089 g/cm³. Esse valor encontra-se próximo aos encontrados por Oliveira (2010) e 

Thomas (2011) através da mesma técnica, sendo eles 1,4649 e 1,24 g/cm³, respectivamente. 

Leão (2008) obteve um valor de massa específica muito inferior, 0,542 g/cm³, entretanto a 

técnica utilizada para essa determinação foi a imersão de uma massa constante das fibras em um 

determinado volume de água e medida da variação desse volume. Oliveira (2010) encontrou 

também a densidade para através da picnometria com água e obteve 0,8299 g/cm³. Percebe-se 

que houve uma variação considerável entre os dois valores referentes à picnometria com água, 

enquanto para todos registrados com o picnômetro de gás hélio a variação dos valores encontra-

se em uma margem aceitável de erro ou de diferenças dos materiais. Oliveira (2010, p. 114) 

ressalva que para a picnometria em meio líquido, com água ou hexano: 

 

“Um dos principais pontos críticos, em comum, é o potencial para acesso do liquido aos 

poros e ao lúmen da fibro-célula. O potencial para acesso é função do tamanho dos 

poros, do diâmetro do lúmen da fibro-célula, do tamanho da molécula do liquido, da 

viscosidade e a interatividade destes fatores. Um outro ponto crítico é a solubilização da 

fibra em meio orgânico. A ação do liquido sobre a fibra poderá gerar inúmeras causas 

que provocam variações, para mais ou para menos, de forma não previsível. O ensaio de 

picnometria mostra complexidade no desenvolvimento do experimento. Quando usando 

hexano é a volatilidade do solvente e interação com a amostra, e quando em meio 

aquoso, devido menor densidade que a água e o fenômeno do intumescimento”. 

 

Dessa forma, a picnometria a gás hélio mostra-se mais confiável para efeito comparativo 

entre os materiais lignocelulósicos visto que registra a densidade verdadeira da fibra, já que o 

hélio possui uma maior facilidade de penetrar nos poros devido ao tamanho dos seus átomos, e 

pelo fato da técnica sofrer menor influência de fatores externos, como temperatura, correntes de 

ar, entre outras. 

A Tabela 13 compara o valor da densidade da fibra de licuri com o de outras fibras 

naturais reportadas na literatura. 
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Tabela 13 – Comparação entre densidade das fibras vegetais 

Fibra Densidade (g/cm³) Fonte 

Licuri 1,35 - 

Sisal 1,26-1,33 [1] 

Curauá 0,92 [1] 

Algodão 1,51 [1] 

Banana 1,35 [1] 

Juta 1,45 [1] 

Piaçava 1,03 [2] 

Fonte: [1] SATYANARAYANA et al., 2007; [2] MIRANDA, 2011. 

 

A fibra de licuri apresenta densidade comparável à da maioria das fibras naturais, sendo 

muito próxima da fibra de banana e de sisal, inferior à da juta e algodão e um pouco superior à da 

piaçava e curauá. 

 

5.3.3 ENSAIOS DE TRAÇÃO DA FIBRA DE LICURI 

As propriedades mecânicas da fibra de licuri não se distanciaram daquelas observadas 

para a maioria das fibras naturais. Um comportamento frágil pôde ser observado, como mostrado 

na Figura 15. Os valores médios da tensão máxima, módulo de elasticidade (E) e deformação na 

ruptura encontrados foram 342,98   73,03 MPa, 18,69   2,78 GPa e 2,21  0,46 %, 

respectivamente. Para obtenção desses resultados aplicou-se o teste de Dixon para 95% de 

confiança. 

Esses valores põem a fibra de licuri em um patamar igualável ao das demais fibras 

vegetais, visto que eles são muito próximos àqueles observados para outras fibras naturais, tais 

como, o abacá, bambu e até mesmo juta. A Tabela 14 mostra os valores obtidos para a fibra de 

licuri e compara-os com o de outras fibras já reportadas na literatura. 
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Figura 15 – Curva típica da fibra de licuri durante ensaio de tração 

 

Tabela 14 – Comparação das propriedades mecânicas da fibra de licuri e outras fibras naturais 

Fibra Tensão Máxima (MPa) E (GPa) Deformação na ruptura (%) Referência 

Licuri 343 18,8
 

2,2
 

- 

Abacá 400 12 3-10 [1] 

Bambu 140-230 11-30 1,3 [1], [2] 

Banana 503-790 8-32 3,0-10,0 [2] 

Juta 393-773 25-55 14-3,1 [1], [2] 

Piaçava 170-727 6-42 0,8-1,6 [1], [2] 

Sisal 347-700 9-28 2,0-2,9 [1], [2] 

[1] – FARUK et al., 2012; [2] – SHA, 2013 

 

5.3.4 ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO COM TRANSFORMADA DE 

FOURIER (FTIR) 

Os grupos funcionais das fibras tratadas foram identificados através da técnica de 

espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR). Os espectros de FTIR das 

fibras são mostrados na Figura 16. 

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 
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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, indicando assim a remoção desses constituintes (MIRANDA, 2011). 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 (SINHA & ROUT, 2009; YANG et al., 2007). 

 

 

Figura 16 – Espectros de infravermelho das fibras de licuri tratadas 

 

5.3.5 DIFRATOMETRIA DE RAIOS-X (DRX) 

Os difratogramas obtidos, para as fibras submetidas aos diferentes tratamentos, podem ser 

vistos na Figura 17. 
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Figura 17 – Difratogramas das fibras de licuri tratadas 

 

A estrutura cristalina da celulose em seu estado natural é do tipo Celulose I. Essa estrutura 

se manteve mesmo após a realização dos tratamentos, com os picos de difração característicos em 

2θ = 15,2, 22,7 e 35º (CORRÊA, 2010; TAIPINA et al., 2012).  

A Tabela 15 sintetiza os valores do índice de cristalinidade encontrados através da 

Equação 5. 

 

Tabela 15 – Índice de cristalinidade das fibras 

Amostra Índice de cristalinidade (%) 

Licuri-Lavado 57,7 

Licuri-NaOH 68,2 

Licuri-H2O2 71,2 

Licuri-NaClO 75,4 

 

Como a cristalinidade da fibra está relacionada à quantidade de celulose presente, era 

esperado que, à medida que fosse removida 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 (SINHA& ROUT, 2009). 
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A forma de cálculo do índice de cristalinidade não deve ser negligenciada para a 

comparação entre materiais. Park et al. (2010) sugere que o índice de cristalinidade calculado 

através do método de Segal et al. (1959) seja utilizado apenas para comparação de diferenças 

relativas entre amostras, e não como uma estimativa da quantidade de material cristalino ou 

amorfo numa amostra de celulose. Isso por que: a simples comparação de picos, o fato de o 

método basear-se em apenas um pico cristalino e o fato de que o halo amorfo pode ter uma 

intensidade maior do que a medida em 2θ = 18,3º podem dar uma estimativa muito imprecisa 

desses valores.Outra técnica bastante utilizada envolve a deconvolução dos perfis de difração, e 

que apesar de dar uma estimativa mais precisa da cristalinidade do material, apresenta algumas 

limitações para materiais de celulose por conta dos picos largos observados nessa, que apesar de 

estarem relacionados à fase amorfa também sofrem influência do tamanho dos cristalitos da fase 

cristalina (PARK et al., 2010). 

É sempre válido ressaltar as diferenças entre as possíveis metodologias de tratamento de 

dados, visto que os resultados obtidos não dependem exclusivamente das possíveis fontes e 

processos, mas também das formas de tratamento de dados. Corrêa (2010) submeteu a fibra de 

curaruá a diferentes concentrações de hidróxido de sódio e o índice de cristalinidade, por 

deconvolução, observado foi de 70,31% para uma concentração de hidróxido de 10%, 

temperatura de 80 ºC e tempo de uma hora. Taipina et al. (2012) utilizou a mesma fibra, 

submetida a uma concentração de hidróxido de sódio 10%, à temperatura ambiente por duas 

horas e obteve um índice de cristalinidade, pelo método de Segal et al., igual a 83%. Apesar do 

maior tempo do tratamento utilizado por Taipina et al. (2012), é bem perceptível que a 

metodologia de cálculo de índice de cristalinidade influencia o valor observado. 

Ao comparar-se o índice de cristalinidade da fibra de licuri com os de outras fibras, 

obtidos pelo mesmo método, percebe-se que ela apresenta valores de cristalinidade 

correspondentes ao da maioria das fibras vegetais. Barreto et al. (2011) verificou um índice de 

cristalinidade de 60,5% para a fibra de sisal bruta, que após submetidas a hidróxido de sódio 5% 

(T = 60-70 ºC e t = 6 horas) tiveram esse índice aumentado para 69,2%. Sinha e Rout (2009) 

observaram um índice de cristalinidade para a fibra de juta igual a 65,8% que após tratamento 

com hidróxido de sódio 5% por duas horas aumentou para 68,81%. 

A proximidade de propriedades da fibra de licuri com as demais fibras comumente 

utilizadas para obtenção de nanowhiskers de celulose, reforçada agora com a técnica de DRX e 
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anteriormente analisada através da composição química, é fundamental para a escolha dessa fibra 

como precursora de nanowhiskers de celulose. Através da análise de DRX também pode-se 

inferir que à medida que o tratamento foi tornando-se mais agressivo um maior grau de 

isolamento da celulose foi alcançado. 

 

5.3.6 ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA (TGA) 

A Figura 18 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 voláteis 

entre 36 e 129ºC. Para a fibra lavada, pode ser identificado um pico relativo à hemicelulose em 

cerca de 313,4ºC e outro de celulose em cerca de 363,0ºC. Com a realização do tratamento com 

hidróxido de sódio esse pico diminui de intensidade e confunde-se com o evento relativo à 

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

352,9ºC. Os tratamentos com peróxido e hipoclorito mostraram picos referentes à celulose com 

valores iguais a 340,9 e 339,3ºC, 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. 

 

  

Figura 18 – Curvas termogramavimétricas das fibras tratadas 
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A Tabela 16 mostra, para cada evento, os valores de temperatura de perda de massa 

máxima (Tmáx), de onset (Tonset) e de endset (Tendset), sendo que essas duas últimas correspondem 

ao ponto de interseção da linha base extrapolada antes do início (onset), ou depois do término 

(endset), de um evento térmico com a tangente à curva produzida no intervalo de reação 

(CANEVAROLO JR., 2007). 

 

Tabela 16 – Valores obtidos da análise de TGA e DTG das fibras de licuri 

 1º evento – Perda de 

água 

2º evento – Degradação da 

hemicelulose 

3º evento – Degradação da 

celulose 

Tonset 

(ºC) 

Tendset 

(ºC) 

Tmáx 

(ºC) 

Tonset 

(ºC) 

Tendset 

(ºC) 

Tmáx 

(ºC) 

Tonset 

(ºC) 

Tendset 

(ºC) 

Tmáx 

(ºC) 

Licuri-

Lavado 
41,9 110,0 62,3 294,5* 342,7* 313,4 342,7* 397,6 363,0 

Licuri-

NaOH 
42,0 128,5 60,8 - - - 294,9 391,9 352,9 

Licuri-

H2O2 
49,8 124,8 64,0 - - - 288,6 379,4 340,9 

Licuri-

NaClO 
36,0 110,0 55,2 - - - 287,5 374,0 339,3 

*Valores encontrados através da inflexão da curva. 

 

Os valores de degradação para hemicelulose foram estimados a partir da inflexão da curva 

de TG para a amostra Licuri-Lavado, visto que não existiram patamares definidos de transição 

entre os eventos de decomposição dessa e da celulose. 

A técnica de TGA corrobora o resultado encontrado pela análise de composição química, 

visto que, para a amostra Licuri-Lavado, até 110 ºC ocorreu uma perda de massa igual a 6,9% 

relativa à umidade; a uma temperatura de 342,7 ºC observou-se uma perda de massa de 

aproximadamente 33,3%, sendo a diferença referente à quantidade de hemicelulose presente 

(26,4%) e por último observou-se que a uma temperatura de 397,6 ºC a perda de massa 

equivalente foi 69,6%, dando uma quantidade de celulose igual a 36,3%. Para esse último valor é 

importante observar que a diferença entre ele e o resultante da composição química encontra-se 

no fato de a celulose iniciar sua decomposição um antes do final da decomposição da 

hemicelulose. 

Como mencionado, a redução na temperatura do terceiro evento à medida que a 

severidade do tratamento aumentava, Tabela 16, é por conta da maior exposição da celulose. 

Amostra 

Evento 
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Outra explicação para essa redução da Tonset para o terceiro evento é que as etapas de tratamento 

realizadas tenham provocado uma maior distribuição de massas molares da celulose, provocando 

um alargamento da decomposição deste componente (MORÁN et al., 2008). 

Martin et al. (2010) verificou comportamento térmico semelhante ao do Licuri-Lavado 

para a fibra de sisal in natura. O pico referente à hemicelulose foi observado entre 220 e 328ºC e 

para a celulose entre 328 e 416ºC. Miranda (2011) submeteu as fibras do rejeito da piaçava a 

diferentes tratamentos e também verificou o efeito desses na remoção da lignina e hemicelulose 

presentes na fibra. Comportamento semelhante também foi observado por Barreto et al. (2011) ao 

realizar tratamento alcalino em fibras de sisal, com diferentes concentrações, sendo que para o 

tratamento com maior concentração uma maior diminuição do evento da hemicelulose foi 

observada. Ao avaliar a fibra de sisal branqueada com clorito de sódio, Teodoro et al. (2011) não 

mais reconheceu o evento térmico referente à hemicelulose, identificando o evento da celulose 

com início em 280 ºC. Percebe-se dessa forma que a análise termogravimétrica da fibra de licuri, 

e seus tratamentos, seguiu o padrão comum observado para a maioria das fibras vegetais 

reportadas na literatura. Outra conclusão importante dessa análise é que, mais uma vez, percebe-

se o efeito dos tratamentos realizados no isolamento da celulose. 

 

5.3.7 CALORIMETRIA EXPLORATÓRIA DIFERENCIAL (DSC) 

A técnica de calorimetria exploratória diferencial, Figura 19, confirma o que foi 

observado na análise termogravimétrica da fibra e também a mudança da degradação da celulose 

de endotérmica para exotérmica, descrita na seção de isolamento dos constituintes. O primeiro 

evento, presente em todas as amostras, é correspondente à perda de umidade por evaporação e 

encontra-se na faixa entre 25ºC e 115ºC. 

Para a fibra lavada, o evento subsequente é exotérmico em cerca de 293ºC e está 

associado à decomposição da hemicelulose presente nessa; com um pico em cerca de 362ºC, o 

evento endotérmico relacionado à degradação da celulose pode ser observado e logo em seguida 

o evento exotérmico da lignina Klason em cerca de 395ºC, bem como o evento endotérmico em 

481ºC, atribuído na seção de fracionamento dos constituintes à lignina solúvel em ácido. 

Tanto a fibra tratada com hidróxido de sódio quanto aquela tratada com peróxido de 

hidrogênio geraram curvas semelhantes. O segundo evento para essas amostras foi de 

característica endotérmica e corresponde à fusão dos açucares degradados (β-celulose) que se 
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inicia em torno de 200ºC. É importante salientar que essa maior temperatura de fusão desses 

açucares, quando comparada com aquela obtida na seção de fracionamento, encontra-se nas 

diferenças intrínsecas dos próprios processos. Sendo assim, cada processo gerou açucares 

degradados com massas molares diferentes e, portanto, com diferentes temperaturas de fusão. O 

terceiro evento em torno de 295ºC, de características exotérmicas, foi pouco acentuado e refere-

se à decomposição da hemicelulose residual não degradada ainda presente na estrutura da fibra. O 

quarto evento corresponde à degradação da celulose em torno de 347ºC, que é de natureza 

exotérmica por conta do tratamento alcalino executado. O evento exotérmico correspondente à 

lignina Klason não aparece para essas duas curvas, reforçando a eficiência do tratamento alcalino 

na remoção desse constituinte. Por fim, o pico endotérmico atribuído à lignina solúvel em ácido 

perde intensidade, mas pode ser verificado na mesma região que para a fibra lavada (~470ºC). 

Para a fibra tratada com hipoclorito de sódio, tanto os picos referentes à hemicelulose 

quanto à lignina Klason não são mais identificáveis, sendo nítidos somente: um primeiro pico 

endotérmico referente aos açucares em cerca de 331ºC, um pico exotérmico referente à 

degradação da celulose em 357ºC e outro endotérmico relacionado à lignina solúvel por volta de 

475ºC. 

 

Figura 19 – DSC das fibras tratadas 

5.3.8 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

A análise da morfologia das fibras foi realizada através de microscopia eletrônica de 

varredura (MEV), Figura 20. 
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Figura 20 – Micrografias das fibras tratadas: (a) Licuri-Lavado, (b) Licuri-NaOH, (c) Licuri-

H2O2 e (d) Licuri-NaClO. Aumento de 1100x. 

 

Analisando esse resultado percebe-se que a amostra Licuri-Lavado apresenta uma 

superfície com muitas ceras e impurezas. Também é possível observar a presença de sílica, 

grânulos de formato esférico indicados por setas vermelhas na Figura 20(a), na constituição da 

fibra de licuri. 

A realização do tratamento com hidróxido de sódio removeu parte das impurezas 

presentes na fibra revelando uma superfície muito mais homogênea. Também foi removida parte 

da sílica com esse tratamento, o que gerou pequenos vales onde antes se encontravam partículas 

de sílica, indicados por setas vermelhas na Figura 20(b). 

O tratamento com peróxido de hidrogênio gerou fibras com morfologia semelhante à 

amostra Licuri-NaOH. Entretanto, uma análise cuidadosa revela que a fibra encontra-se mais 

(a) (b) 

(c) (d) 
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fragilizada após a realização dessa etapa. Essa fragilidade é indicada pela presença de pequenas 

fissuras na superfície da fibra, indicadas por setas vermelhas na Figura 20(c), bem como pela 

maior exposição das partículas de sílica remanescentes. 

Uma maior exposição das microfibrilas de celulose ocorreu para a amostra Licuri-NaClO. 

Esse tratamento revelou-se muito eficiente no isolamento das microfibrilas, de forma que não foi 

identificada a presença da estrutura da fibra original, permitindo um bom isolamento da celulose. 

As análises de microscopia corroboram, portanto, com as demais técnicas de 

caracterização indicando a eficiência de cada etapa de tratamento para o isolamento da celulose e 

o impacto desses tratamentos na morfologia da fibra vegetal. No próximo item será analisada a 

produção das nanowhiskers de celulose a partir de cada uma das fibras tratadas e discutidos os 

resultados de suas caracterizações. 

 

5.4 CARACTERIZAÇÃO DAS NANOWHISKERS DE CELULOSE 

5.4.1 ASPECTO DAS NANOWHISKERS DE CELULOSE 

A Figura 21 mostra o aspecto das nanowhiskers de celulose produzidas. Observa-se que a 

coloração de cada suspensão está relacionada à coloração da fibra precursora. Foram obtidas 

soluções claras a partir das fibras branqueadas, uma solução marrom-amarelada a partir da fibra 

lavada e uma solução amarronzada escura para a fibra tratada com hidróxido de sódio. A 

coloração das amostras não branqueadas indica a possibilidade de presença de lignina na 

suspensão. 
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Figura 21 – Aspectos das nanowhiskers de celulose 

 

5.4.2 RENDIMENTOS 

O rendimento das nanowhiskers de celulose obtidas através de cada tratamento foi 

calculado como forma de avaliação das suas quantidades produzidas. O rendimento é um fator 

determinante para o propósito do presente estudo, visto que, se ele for muito baixo para algum 

dos tratamentos não seria justificável mantê-lo como uma das variáveis de análise. 

Para o presente estudo o rendimento das nanowhiskers de celulose foi determinado em 

duas bases distintas. Primeiramente, ele foi calculado na etapa de hidrólise ácida em relação à 

massa da fibra tratada. Essa metodologia foi escolhida para comparação com os resultados da 

literatura, geralmente calculados nessa base. Para a determinação do rendimento nessa etapa 

secou-se 10 mL de uma suspensão das nanowhiskers de celulose de volume conhecido em estufa 

a 105 ºC por 12 horas (HENRIQUE et al., 2013; SILVÉRIO et al., 2013). 

Com o objetivo de realizar uma melhor comparação entre as amostras, calculou-se o 

rendimento de cada tratamento com relação à fibra lavada. Para isso após os tratamentos realizou-

se a pesagem da fibra seca em estufa por 12 horas a 105 ºC e calculou-se a relação entre a massa 

de fibra tratada e a massa de fibra lavada. O rendimento com base na fibra lavada foi igual ao 

produto dessa relação pelo rendimento na hidrólise ácida. A Tabela 17 mostra os rendimentos e 

concentrações encontrados. 
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Tabela 17 – Rendimentos e concentrações das nanowhiskers de celulose 

Amostra 
Rendimento da 

hidrólise (%) 

Rendimento do 

tratamento (%) 

Rendimento – 

fibra lavada(%) 

Concentrações 

(g/10mL) 

NWC 7,6 100 7,6 0,015 

NWC-NaOH 11,2 69,4 7,8 0,023 

NWC-H2O2 13,5 59,1 8,0 0,027 

NWC-NaClO 16,0 46,3 7,4 0,030 

 

Como esperado, maiores valores de rendimento para a etapa de hidrólise ácida foram 

encontrados para as nanowhiskers provenientes das fibras branqueadas. Ao remover lignina da 

fibra, o processo de branqueamento aumenta a eficiência da extração, já que a lignina dificulta a 

separação da fibra no processo de hidrólise ácida (ROSA et al., 2010). Entretanto a presença de 

lignina residual pode ser benéfica para a incorporação das nanowhiskers de celulose como 

reforço polimérico. Rosa et al. (2010) investigou o efeito de dois processos de branqueamento 

com clorito de sódio, um em uma etapa e outro em quatro etapas, na produção de nanowhiskers 

de celulose das fibras da casca de coco, concluindo que o tratamento com uma etapa era mais 

apropriado, pois a lignina residual presente nas suspensões conferiu maior estabilidade térmica às 

nanowhiskers de celulose, sendo essa estabilidade fundamental para a incorporação dessas cargas 

em materiais poliméricos através de processo de extrusão. 

Silva (2013) realizou extração de nanowhiskers da fibra de licuri branqueada com clorito 

de sódio (H2SO4-64%, T = 50ºC, t = 20 min), encontrando um rendimento de 25%.  A amostra 

NWC-NaClO teve um rendimento de 16,0% na etapa de hidrólise ácida, sendo o maior obtido no 

presente trabalho. Comparando esses dois resultados, percebe-se que Silva (2013) conseguiu 

atingir um melhor rendimento que o aqui apresentado. Essa comparação sugere que a 

metodologia de extração (concentração do ácido, tempo e temperatura) e de tratamento prévio da 

fibra proposta por Silva (2013) é mais eficiente.A própria autora enuncia que: 

 

“[...] a obtenção de nanowhiskers de celulose está relacionada a diversos fatores, desde 

origem da celulose, e processo de obtenção da celulose, e etapas de pré-tratamento da 

fibra, até as condições utilizadas durante o processo de hidrólise ácida”. 

 

Como algumas dessas variáveis não foram analisadas no presente trabalho, que visa 

verificar a influência do tratamento dentro de condições únicas de extração, não é possível 

concluir sobre a otimização de processos de extração a partir delas. Entretanto, é válido ressaltar 
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sua importância nos processos de produção de nanowhiskers de celulose. Silvério et al. 

encontraram valores de rendimento para nanowhiskers de celulose de sabugo de milho (H2SO4 - 

9,17 M, T = 45 ºC)iguais a 57, 50 e 46% com tempos de extração iguais a 30, 60 e 90 minutos, 

respectivamente. Flauzino Neto et al. (2013) encontraram valores de rendimento para 

nanowhiskers de casca de soja (H2SO4–64%, T = 40 ºC) iguais a 20 e 8% para tempos de 

extração iguais a 30 e 40 minutos, respectivamente. Esses trabalhos mostram que o tempo de 

extração é fundamental para os rendimentos das nanowhiskers de celulose. 

Outra variável, geralmente não discutida que pode influenciar o rendimento, está 

relacionada ao número de ciclos de centrifugação realizados. As nanowhiskers de celulose 

começam a ser coletadas quando a suspensão torna-se túrbida e cessa quando essa turbidez não é 

mais percebida. Dessa forma, a determinação de o quão turva uma solução está para dar 

continuidade ou não ao processo de extração é bastante discricionária e pode gerar diferenças 

significativas nos valores de concentração e rendimento obtidos por cada trabalho. 

Quando comparados os rendimentos das nanowhiskers de celulose com relação à fibra 

lavada percebe-se que existe uma variação muito pequena entre eles sugerindo a viabilidade da 

extração a partir de todos os tratamentos no que diz respeito ao rendimento. O valor obtido para a 

amostra NWC-H2O2 foi maior que os demais por conta da menor perda de massa durante o 

branqueamento se comparada com a amostra NWC-NaClO e uma maior exposição das 

microfibrilas ou fragilidade da fibra, resultando em maior facilidade para isolamento das 

nanowhiskers de celulose pela ação do ácido, se comparada às amostras NWC e NWC-NaOH. 

 

5.4.3 ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO COM TRANSFORMADA DE 

FOURIER (FTIR) 

Os espectros de infravermelho para as amostras de nanowhiskers de celulose são 

mostrados na Figura 22. A banda referente ao estiramento das ligações O-H, com absorção 

máxima em cerca de 3400 cm
-1

, pode ser identificada em todos os espectros. Uma banda típica da 

celulose é a que ocorre em 1060 cm
-1

, que corresponde ao estiramento C-O (ZULUAGA et al., 

2007).O pico em 1637 cm
-1

 é referente à água adsorvida na estrutura da celulose. Também são 

característicos da celulose: o estiramento CH em 2916 cm
-1

, a deformação angular no plano das 

ligações HCH e OCH em 1425 cm
-1

, a deformação da ligação em CH 1375 cm
-1

 e a deformação 

angular fora do plano em 675 cm
-1

 (SATYARMURTHY et al., 2011). Todas essas bandas estão 
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presentes nos espectros das quatro amostras, constituindo o primeiro indício da obtenção das 

nanopartículas desejadas. 

 

 

Figura 22 – Espectros de infravermelho das nanowhiskers de celulose 

 

5.4.4 DIFRATOMETRIA DE RAIOS-X (DRX) 

A técnica de difratometria de raios-X foi realizada com o objetivo de concluir acerca da 

cristalinidade das amostras produzidas. O resultado é mostrado na Figura 23. 
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Figura 23 – Difratogramas das nanowhiskers de celulose 

 

Como esperado, é possível identificar os perfis de difração característico da celulose para 

todas as amostras. Percebe-se que para nenhuma condição de tratamento houve a alteração do 

tipo de cristalinidade do material, sendo mantida a estrutura cristalina do tipo Celulose I. 

Os índices de cristalinidade foram calculados segundo a metodologia proposta por Segal 

et al. 1959. Os resultados dos índices de cristalinidade são mostrados na Tabela 18. 

 

Tabela 18 – Índices de cristalinidade das nanowhiskers de celulose 

Amostra Índice de cristalinidade (%) 

NWC 73,8 

NWC-NaOH 80,6 

NWC-H2O2 71,6 

NWC-NaClO 79,9 

 

A partir da Tabela 18 conclui-se que, independentemente do tratamento, o índice de 

cristalinidade das nanowhiskers de celulose foi maior do que a da respectiva fibra de origem. 

Sendo que quanto mais etapas de tratamento foram realizadas na fibra de origem, menor foi a 

diferença observada entre a cristalinidade da fibra e das nanowhiskers de celulose. 

Os resultados obtidos divergem do que seria esperado, pois como mostrado nos 

difratogramas das fibras à medida que se intensificava o tratamento conseguia-se um melhor 
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isolamento da celulose. Essa divergência pode ter acontecido por conta da própria técnica ou pela 

metodologia aplicada para cálculo dos índices de cristalinidade. Quanto à técnica, Agarwal et al. 

(2013) reporta que a análise por difração de raios-X é imprecisa por conta do tamanho dos 

cristalitos de celulose e de padrões de difração muitas vezes não bem definidos e sugere como 

alternativa o uso da técnica infravermelho-próximo com FT-Raman (NIR FT-Raman). Quanto ao 

método de cálculo, como discutido anteriormente o método utilizado apresenta limitações,que 

podem ter afetado o resultado de cristalinidade verificado. 

 

5.4.5 ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA (TGA) 

A análise das curvas termogravimétricas, Figura 24, revela, para as quatro condições em 

que foram produzidas as nanowhiskers de celulose, três eventos distintos. A Tabela 19 mostra, 

para cada evento, os valores de temperatura de perda de massa máxima (Tmáx), de onset (Tonset) e 

de endset (Tendset). 

O primeiro evento é relacionado à evaporação da umidade contida nos materiais, com 

perda de massa máxima na faixa entre de 60 e 70 ºC. 

O segundo evento pode ser observado com máximo entre 268 e 306 ºC. Neste evento, 

ocorre a degradação da celulose que pode ser descrita por alguns processos concorrentes, tais 

como: despolimerização, desidratação e decomposição das unidades glicosídicas (HENRIQUE et 

al., 2013).A etapa de hidrólise ácida, utilizada para a produção das nanowhiskers de celulose, 

insere grupos sulfatos na superfície e visto que esses grupos catalisam as reações de desidratação 

da celulose (ROMAN & WINTER, 2004) ocorre a diminuição da temperatura desse evento 

quando comparado ao da celulose na fibra bruta ou tratada, como pode ser observado ao 

comparar-se as Figuras 18 e 24. 

Ao comparar as curvas da Figura 24 percebe-se que esse segundo evento estreita-se à 

medida que os tratamentos são realizados. Dessa forma, pode-se concluir que as nanowhiskers de 

celulose produzidas com as fibras mais tratadas tiveram uma maior proporção de celulose 

presente, mostrando que apesar da etapa de hidrólise ácida o perfil encontrado para as fibras, no 

qual ao se avançar os tratamentos um maior isolamento da celulose é obtido, é mantido. 

O terceiro evento também corrobora essa afirmação. Com início em cerca de 400ºC, esse 

evento encontra-se reportado na literatura (HENRIQUE et al., 2013; SILVÉRIO et al., 2013) 

como referente à oxidação e quebra dos resíduos carbonizados com formação de produtos 
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gasosos de baixa massa molar. Entretanto, pode-se perceber que ele mostrou-se mais acentuado 

para as nanowhiskers de celulose produzidas com menos etapas de tratamento da fibra. Como 

essa faixa de temperatura coincide com aquela de maior perda de massa da lignina, discutida na 

seção de fracionamento dos constituintes, pode-se concluir que as diferenças observadas entre as 

curvas para esse evento são provenientes da maior proporção desse constituinte nas nanowhiskers 

de celulose provenientes das fibras com menos tratamentos. 

 

  

Figura 24 – Curvas termogravimétricas das nanowhiskers de celulose 

 

Tabela 19 – Valores obtidos da análise de TGA e DTG das nanowhiskers de celulose 

  1º evento – Perda de 

água 

2º evento – Degradação 

da celulose 

3º evento – Resíduos 

carbonizados e/ou ligina 

Tonset 

(ºC) 

Tendset 

(ºC) 

Tmáx 

(ºC) 

Tonset 

(ºC) 

Tendset 

(ºC) 

Tmáx 

(ºC) 

Tonset 

(ºC) 

Tendset 

(ºC) 

Tmáx 

(ºC) 

NWC -

Lavado 
49,6 120,9 65,3 276,2 361,5 305,5 457,2 569,8 477,4 

NWC -

NaOH 
55,1 119,6 61,7 246,5 394,0 273,6 472,8 598,0 494,5 

NWC -

H2O2 
43,3 113,0 67,0 246,5 335,2 268,8 471,2 577,6 492,6 

NWC -

NaClO 
50,4 125,7 66,3 261,1 328,9 296,9 468,1 643,3 501,4 

 

É interessante observar que a amostra NWC mostrou uma menor perda de massa no 

intervalo entre 200 e 300ºC, faixa de temperatura na qual ocorre o processamento de muitos 
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polímeros por extrusão. Esse fato pode ser decisivo na escolha do tipo de tratamento a ser 

realizado na fibra, pois essa maior estabilidade térmica, provavelmente oferecida pela menor 

exposição da fibra e permanência da lignina nessa, pode implicar em uma menor degradação das 

nanowhiskers de celulose em um processo de extrusão. 

Os resultados obtidos, através da análise termogravimétrica, para as nanowhiskers de 

licuri estão de acordo com aqueles já reportados na literatura para nanowhiskers de celulose 

obtidas a partir de outros materiais lignocelulósicos, tais como casca de coco (ROSA et al., 

2010), sabugo de milho (SILVÉRIO et al., 2013), caroço de manga (HENRIQUE et al., 2013), 

pele de alho (REDDY & RHIM, 2014) e casca de arroz (JOHAR et al, 2012). 

 

5.4.6 CALORIMETRIA EXPLORATÓRIA DIFERENCIAL (DSC) 

As curvas de DSC obtidas para as nanowhiskers de celulose são mostradas na Figura 

25(a).Para todas as amostras, o primeiro evento endotérmico é relacionado à perda de umidade 

por parte dos materiais e acontece na faixa de temperatura entre 25 e 110ºC. 

Um segundo evento endotérmico, em torno de 150ºC, também está presente para todas as 

amostras, mas facilmente identificável naquela em que a fibra foi somente lavada. Esse evento 

pode ser atribuído à fusão dos açucares degradados que permaneceram na solução após a 

hidrólise ou até mesmo foram gerados durante esta. O fato de evento semelhante não ocorrer na 

análise termogravimétrica apóia a ideia desse processo ser de mudança de fase e não de 

degradação, com consequente perda de massa. 

O terceiro evento é referente à degradação da celulose que para todas as amostras 

aconteceu na faixa entre 255 e 315ºC. Assim como observado para as fibras tratadas, para as 

nanowhiskers de celulose esse evento também foi exotérmico. Por último, para a amostra NCW 

foi observado em cerca de 370ºC um evento exotérmico atribuído à lignina. Esse evento não 

apresentou intensidade significativa para as amostras NWC-NaOH e NWC-H2O2, sendo 

completamente ausente para a amostra NWC-NaClO. Para melhor visualização desse evento sua 

região de ocorrência foi ampliada na Figura 25(b). 
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Figura 25 – (a) DSC das nanowhiskers de celulose e (b) ampliação entre 300 e 420 ºC. 

 

5.4.7 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO (MET) 

 

A microscopia eletrônica de transmissão mostrou que as nanowhiskers de celulose 

produzidas tiveram a morfologia padrão, revelando-se de aspecto agulhado e dimensões 

nanométricas. Na Figura 26 pode-se observar as micrografias de transmissão das nanowhiskers 

produzidas para as quatro condições de tratamento. 
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Figura 26 – Micrografias das nanowhiskers de celulose: (a) NWC, (b) NWC-NaOH, (c) NWC-

H2O2 e (d) NWC-NaClO 

 

A razão de aspecto é um parâmetro crucial para avaliação do comportamento como 

reforço de uma carga em matrizes poliméricas. Para as quatro condições de nanowhiskers de 

celulose produzidas foram calculadas as razões de aspecto, Tabela 20, e elaborados histogramas, 

Figuras 27, 28 e 29, com a distribuição dos comprimentos, diâmetros e razões de aspecto 

medidos. 
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Tabela 20 – Médias de comprimento, diâmetro e razões de aspecto das nanowhiskers 

Amostra 
Comprimento médio 

(nm) 

Diâmetro médio 

(nm) 

Razão de aspecto média 

(L/D) 

NWC 347,12   69,29 11,26 2,78 31,15 1,71 

NWC-NaOH 484,28 67,34 6,14 1,46 80,65  8,14 

NWC- H2O2 313,98 60,42 6,37 1,41 49,60 2,09 

NWC-NaClO 194,92 54,03 6,12 2,17 34,19 8,37 

 

  

  

Figura 27 – Histogramas com as distribuições de comprimentodas nanowhiskers de celulose 
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Figura 28 – Histogramas com as distribuições de diâmetro das nanowhiskers de celulose 
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Figura 29 – Histogramas com as distribuições de razão de aspecto (L/D) das nanowhiskers de 

celulose 

 

A amostra NWC-NaOH apresentou o maior valor de razão de aspecto (80,65). Para ela, 

percebe-se que foram obtidas nanowhiskers de celulose com diâmetro comparável aos 

observados para as amostras provenientes das fibras branqueadas (NWC-H2O2e NWC-NaClO). 

Isso sugere que a fibra tratada com hidróxido de sódio encontrava-se fragilizada com o 

tratamento, de forma que as microfibrilas de celulose, majoritariamente presentes na camada S2 

da parede secundária da fibra (SILVA et al., 2009), puderam ser liberadas da estrutura da fibra 

durante a hidrólise ácida.Entretanto, o elevado valor de comprimento da amostra NWC-NaOH 

indica que a hidrólise ácida não foi muito efetiva em atuar nas regiões amorfas da celulose, fato 

provavelmente associado a uma influência dos demais constituintes da fibra no ataque 

ácido.Encontra-se em desenvolvimento uma norma Tappi WI3021(MARIANO, 2013)que define 

nanofibrilas de celulos como constituída pelas regiões amorfas e cristalinas da celulose, 
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apresentando diâmetros entre 5 a 30 nm e razão de aspecto maior do que 50. Se observada as 

condições da norma, a amostra NWC-NaOH seria classificada como nanofibrilas de celulose e 

não como nanowhiskers de celulose. Mas, é válido ressaltar que a norma ainda encontra-se em 

processo de discussão pela comunidade científica (Sítio: tappinano.org, acesso em 2015). 

As nanowhiskers de celulose obtidas através de hidrólise ácida têm seu tamanho 

influenciado não somente pela ação do ácido nas partes amorfas da celulose, mas também pela 

ação deste nas regiões cristalinas, sendo essa última ação não tão desejada (FLAUZINO NETO et 

al., 2013; ROSA et al., 2010; SILVÉRIO et al., 2013). Como pode ser observado na Tabela 17, as 

nanowhiskers de celulose que apresentaram a segunda maior razão de aspecto foram aquelas 

obtidas através do tratamento com peróxido de hidrogênio (NWC-H2O2). Para essa amostra, a 

análise dos histogramas revela que foram produzidas nanowhiskers de celulose com pequeno 

diâmetro e elevado comprimento, resultando nessa maior razão de aspecto. As observações da 

fibra na microscopia eletrônica de varredura indicaram que para esse tratamento havia uma 

manutenção da estrutura da fibra, sem grande exposição das microfibrilas, mas com uma 

superfície muito mais limpa que a observada para a fibra lavada. Sendo assim, atribui-se essa 

maior razão de aspecto ao fato da ação do ácido ter sido reduzida nas estruturas cristalinas, mas 

eficiente na hidrólise da fase amorfa. Ou seja: a estrutura da fibra, fragilizada pelo tratamento, 

porém ainda presente, proporcionou uma menor ação do ácido sobre as regiões cristalinas da 

celulose e assim permitiu a produção de nanowhiskers de celulose com maior comprimento. 

A amostra NWC-NaClO apresentou uma razão de aspecto inferior ao da NWC-H2O2. 

Esseresultado pode ter sido causado pelo ataque ácido nas regiões cristalinas da fibra. A análise 

microscópica da amostra Licuri-NaClO revelou uma elevada exposição das microfibrilas onde 

está concentrada a celulose, ou seja, a fibra branqueada com hipoclorito submetida à hidrólise 

ácida apresentou-se mais susceptível ao ataque do ácido nas regiões cristalinas. Dessa forma, 

foram produzidos nanowhiskers de diâmetro comparável às amostras NWC-NaOH e NWC-H2O2, 

porém com menores comprimentos. 

Para a amostraNWC, atribui-se o baixo valor da razão de aspecto à remanência dos 

componentes amorfos da fibra, lignina e hemicelulose, que dificultam o ataque ácido e funcionam 

como uma espécie de barreira à diminuição do diâmetro desta. Como pode ser observado no 

histograma de diâmetro dessa amostra, as maiores frequências ocorreram em menores intervalos 

de diâmetro corroborando a ideia de que a fibra possuía mais camadas de parede celular. 
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5.5 FILMES NANOCOMPÓSITOS 

5.5.1 ASPECTO DOS FILMES NANOCOMPÓSITOS 

A Figura 30 mostra o aspecto de cada filme produzido. Sendo a coloração dos filmes 

diretamente relacionada à coloração das nanowhiskers de celulose precursoras, bem como de sua 

proporção no nanocompósito. 

 

 

Figura 30 – Aspecto dos filmes 

 

5.5.2 ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO COM TRANSFORMADA DE 

FOURIER (FTIR) 

O amido de milho utilizado foi avaliado através da técnica de espectroscopia de 

infravermelho com transformada de Fourier. O resultado é mostrado na Figura 31. 
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Figura 31 – Espectro de infravermelho do amido de milho 

 

No espectro mostrado podem ser observadas as bandas características do amido. No 

espectro obtido identifica-se: o estiramento O-H em 3421 cm
-1

, o estiramento assimétrico C-H 

em 2920 cm
-1

, a deformação angular relacionada à presença de água em 1641 cm
-1

, em 1452 cm
-

1
a deformação -CH2, o estiramento C-O-C em 1157 e 1080 cm

-1
, a banda em 932 cm

-1
 

relacionada ao estiramento da ligação glicosídica α-1,4 e em 763 cm
-1

 a banda referente às 

vibrações do anel glicosídico (HELIODORO, 2013; TEIXEIRA, 2007). 

A Figura 32 mostra os espectros obtidos para os filmes produzidos. 
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Figura 32 – Espectro de infravermelho do filme de amido e nanocompósitos 

 

Comparando-se o espectro da amostra FA, Figura 32, com o do amido de milho, Figura 

31, observa-se que existe uma similaridade entre eles. Ou seja, não ocorrem mudanças químicas 

durante a plastificação do amido com glicerol, ocorrendo apenas mudanças nas atrações 

moleculares (RAMÍREZ, 2011). As principais bandas verificadas para a amostra FA foram: o 

estiramento O-H em 3420 cm
-1

, o estiramento assimétrico C-H em 2930 cm
-1

, a deformação 

angular referente à presença de água em 1640 cm
-1

 (TEIXEIRA, 2007). Para todos os filmes 

produzidos não foram verificadas alterações nos tipos de ligações presentes, havendo apenas 

alguns deslocamentos desses picos referentes à alteração da intensidade das forças 

intermoleculares. 
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5.5.3 DIFRATOMETRIA DE RAIOS-X (DRX) 

A análise de difração de raios-X foi realizada para o amido de milho. O resultado dessa 

análise é mostrado na Figura 33. 

 

 

Figura 33 – Difratograma do amido de milho 

 

Existem três tipos de padrões de cristalização para grânulos de amido. Esses padrões 

dependem da quantidade de água presente na estrutura do grânulo, bem como da proporção entre 

amilose e amilopectina. O amido do Tipo A apresenta picos de intensidade nos ângulos de 

difração 2θ em aproximadamente 15,3º, 17,1º, 18,2º e 23,5º. Já o amido do Tipo B em 5,6º, 14,4º, 

17,2º, 22,2º e 24º e o amido do Tipo C em 5,6º, 15,3º, 17,3º e 23,5º (HELIODORO, 2013). 

Ao observar a Figura 31 percebe-se que a morfologia do amido de milho utilizado nesse 

trabalho é do Tipo A, com ângulos de difração 2θ em 15,2º, 17,0º, 18,2º e 23,2º. Essa 

característica do amido de milho encontra-se amplamente reportada na literatura (MAGALHÃES 

& ANDRADE, 2009; THIRÉ et al., 2003). 

Os filmes de amido plastificado produzidos também foram caracterizados por difração de 

raios-X. Os difratogramas dos filmes produzidos são mostrados na Figura 34. 
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Figura 34 – Difratogramas do filme de amido e nanocompósitos 

 

Uma mudança de estrutura cristalina dos filmes pode ser evidenciada ao compara-los ao 

amido puro, revelando o desaparecimento da estrutura cristalina dos grânulos com o 

processamento (KAUSHIK et al., 2010). Para o filme FA o padrão observado aproxima-se 

daquele do Tipo B com picos ocorrendo em torno de 5,7º,17,5ºe 22,5º. Segundo Teixeira (2007) a 
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pode ser gerada ou por uma insuficiência energética para fusão completa dos grânulos raiz 

(cristalinidade residual) ou por densificação ou envelhecimento da amostra, processo relacionado 
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acredita-se que a cristalinidade do Tipo B observada está muito mais relacionada ao processo de 

densificação do que à cristalinidade residual, visto as diferenças observadas entre os 

nanocompósitos e o filme FA. 

Outro pico surge para a amostra FA em 20,3º.Esse picocorresponde auma cristalinidade 

induzida pelo processamento da amilose e é denominado VH (MAGALHÃES & ANDRADE, 

2009, TEIXEIRA et al., 2011). Segundo Teixeira (2007) esse pico surge devido à complexação 

da amilose por agentes tais como iodo, dimetil sulfóxido, lipídios e alcoóis. No presente trabalho, 

acredita-se que essa complexação ocorre com o próprio plasticizante utilizado, o glicerol. 

A cristalinidade dos nanocompósitos foi analisada para o pico padrão do Tipo B (2θ   

17º) e para o pico VH (2θ  20º) através da metodologia proposta por Hulleman et al. (1999) e 

amplamente utilizada na literatura (HELIODORO, 2013; MAGALHÃES & ANDRADE, 

2009;TEIXEIRA, 2007; TEIXEIRA et al., 2011; THIRÉ et al., 2003). Os valores de índice de 

cristalinidade encontrados são mostrados na Tabela 21. 

 

Tabela 21 – Índice de cristalinidade dos nanocompósitos 

Amostra Índice de cristalinidade (Tipo B) Índice de cristalinidade (Tipo VH) 

FA 0,24 0,33 

FAL05 0,32 0,43 

FAL1 0,34 0,34 

FAH05 0,62 0,26 

FAH1 0,82 0,25 

FAP05 0,61 0,31 

FAP1 0,74 0,20 

FAHP05 0,40 0,36 

FAHP1 0,61 0,33 

 

Pela análise da Tabela 21 percebe-se que a cristalinidade do Tipo B foi maior para todos 

os filmes nanocompósitos quando comparados com o filme FA, levando à conclusão de que a 

adição da carga na matriz influência a recristalização da amilopectina. Nenhuma alteração 

significativa da adição da carga foi percebida para a cristalinidade VH sendo as flutuações desse 

índice associadas ao próprio processamento de cada amostra. Teixeira et al. (2011) também não 

verificou influência da adição de nanowhiskers de algodão em matriz amilácea sobre essa 

cristalinidade. 
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Ao comparar os filmes produzidos a partir do mesmo tipo de nanowhiskers de celulose 

percebe-se que ocorre sempre o aumento da cristalinidade do tipo B, reforçando a hipótese de que 

as nanowhiskers de celulose aumentam a recristalização da amilopectina no filme. Os filmes 

FAL05 e FAL1 apresentaram os menores aumentos de cristalinidade, isso pode ser justificado 

pela lignina residual nas nanowhiskers precursoras que por conta de sua natureza química 

diminui a interação da carga com a amilopectina. Com um raciocínio análogo conclui-se também 

sobre a cristalinidade dos filmes FAH05 e FAH1, acredita-se que a maior cristalinidade 

observada para esse filme é devido ao maior comprimento observado para a amostra NWC-

NaOH. Ao avaliar a distribuição de tamanhos da amilopectina de amido de milho em solução, 

Fishman et al. (1995) encontraram valores variando entre 37 a 980 nm para as mais lineares e 

entre 44 a 200 nm para as mais esféricas, sendo que 72% da amilopectina presente possuía 

formato mais linear. Esses valores indicam que a probabilidade da amostra NWC-NaOH ter 

gerado um maior número de ligações amilopectina-nanowhisker-amilopectina é maior por conta 

do seu maior tamanho. 

Para os filmes FAP05 e FAP1 raciocínio semelhante ao dos filmes FAH05 e FAH1 pode 

ser realizado. A diferença entre essas amostras e os filmes FAL05 e FAL1 pode ser associada ao 

fato da superfície dessas nanowhiskers possuir natureza química mais semelhante às da 

amilopectina, já que a celulose encontra-se mais isolada para essa amostra, explicando porque 

essa maior cristalinidade. Ou seja, a interação entre a carga e a matriz está relacionada não 

somente ao comprimento da carga, mas também às semelhanças de natureza química de suas 

superfícies em contato. Conceito fundamental da ciência dos materiais compósitos. 

Para os filmes FAHP05 e FAHP1 sugere-se que seu menor comprimento não permite que 

a interação entre as moléculas de amilopectina seja tão influenciada pela carga que, dessa forma, 

não altera muito a cristalinidade da matriz. 

 

5.5.4 ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA (TGA) 

A análise termogravimétrica dos precursores do filme, amido e glicerol, pode ser 

visualizada na Figura 35. 
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Figura 35 – Curvas termogravimétricas para o amido e o glicerol 

 

Dois eventos podem ser observados para o amido. O primeiro deles, de menor 

intensidade, ocorre com perda de massa máxima em torno de 75ºC e pode ser atribuído à 

umidade presente no amido. O segundo evento, com perda de massa máxima em 330ºC, pode ser 

atribuído à própria degradação do amido. Para o glicerol, o evento único com perda de massa 

máxima em 238ºC corresponde à sua vaporização. 

As Figuras 36 e 37 mostram os termogramas do filme de amido plastificado e dos 

nanocompósitos desse filme com as nanowhiskers de celulose produzidas. 
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Figura 36 – Curvas termogravimétricas para o filme de amido e nanocompósitos (séries 

FAL e FAH) 
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Figura 37 – Curvas termogravimétricas para o filme de amido e nanocompósitos (séries 

FAP e FAHP) 

 

Como pode-se observar, o filme de amido apresentou taxa de perda de massa máxima em 

348ºC, um pequeno aumento quando comparado ao amido puro. Esse aumento pode ser atribuído 

à formação do filme de amido termoplástico, resultado da própria plastificação. 

Para todas as amostras não houve variação significativa nas propriedades 

termogravimétricas. Sendo a perda de massa máxima mantida no intervalo entre 340 e 350ºC. 

Entretanto, a adição das nanowhiskers de celulose evidenciou um evento com perda de massa 

máxima por volta de 220ºC. Esse evento reduz a Tonset dos nanocompósitos e pode ser atribuído à 

elevada afinidade entre a carga e a matriz, ambas ricas em hidroxilas. Essa afinidade reduziria o 
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quantidade de ligações amilopectina-celulose-amilopectina. Dessa forma, a participação do 

glicerol é reduzida no sistema e o excesso dele permaneceria de forma livre no filme, 

correspondendo ao fenômeno observado, denominado antiplasticização (ANGLÈS & 

DUFRESNE, 2000; KAUSHIK et al., 2010). Percebe-se que ao aumentar a proporção de 

nanowhiskers de celulose no filme esse evento torna-se mais pronunciado para a maioria das 

amostras, fato previsível, visto que com o aumento dessa proporção também aumenta-se o 

número das interações supracitadas. 

 

5.5.5 CALORIMETRIA EXPLORATÓRIA DIFERENCIAL (DSC)  

As curvas de DSC do amido de milho e glicerol são mostradas na Figura 38. 

 

  

Figura 38 – DSC do amido de milho e do glicerol 
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amilopectina em 351,2 ºC (BENINCA et al., 2008). Esses dois eventos aparecem como evento 

único na análise termogravimétrica, provavelmente pela faixa semelhante de início e término de 

cada um. Para o glicerol, é observado um fluxo endotérmico de calor que ao iniciar-se o 

aquecimento, por conta de mudanças no equilíbrio líquido-vapor desse constituinte. O fluxo 

intenso em 262,5 ºC corresponde à vaporização da amostra. 
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Os resultados obtidos na calorimetria exploratória diferencial, mostrados na Figura 39, 

corroboram aqueles obtidos nas análises de DRX e TGA. 

 

  

  

Figura 39 – DSC do filme de amido e nanocompósitos 
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cristalinidade do Tipo B dos nanocompósitos, corroborando com o que foi mostrado pela difração 

de raios-X na Tabela 21. Para o filme FAL05 esse evento ganha maior intensidade, mas 

permanece ainda bastante largo, indicando que a cristalinidade do filme ainda é baixa. Esse 

evento de fusão tem maior intensidade em uma temperatura igual a 180 ºC, um pouco menor que 

a observada para o filme FA. Mota (2009) avaliou a influência do glicerol na temperatura de 

fusão de filmes de amido plastificado e concluiu que uma menor quantidade de glicerol diminuía 

a temperatura de fusão do filme. Apesar de não ter sido variada a quantidade de glicerol no 

presente trabalho, acredita-se que o efeito de antiplasticização discutido anteriormente seja o 

responsável por essa variação da temperatura de fusão dos nanocompósitos. Dessa forma, à 

medida que o efeito de antiplasticização acentua-se ocorre uma diminuiçãoda temperatura de 

fusão dos nanocompósitos e efeito semelhante ao verificado por Mota (2009) é observado. Ao 

analisar a curva de DTG para o nanocompósito FAL1, Figura 36, percebe-se que a perda de 

massa atribuída ao glicerol foi mais acentuada do que para o nanocompósito FAL05. Sendo 

assim, o fenômeno de antiplasticização foi mais acentuado para essa amostra e esperava-se que a 

temperatura de fusão fosse menor para o FAL1 do que para o FAL05, sendo isso identificado 

pela análise de DSC. 

O mesmo raciocínio explicaria o observado para os nanocompósitos FAP05 e FAP1. 

Neles, a relação entre a temperatura de fusão observada para cada série não é limitada pela 

proporção de nanowhiskers de celulose e sim pelo efeito de antiplasticização identificado através 

do TGA. 

O aumento da temperatura de fusão do filme FAH1 quando comparado ao filme FAH05 

está associado à maior cristalinidade desse filme (SAVADEKAR et al., 2015). Entretanto, a 

redução das temperaturas de fusão desses nanocompósitos quando comparadas à do filme FA 

revela que o efeito de antiplasticização também está presente nesses materiais. Para os filmes 

FAHP05 e FAHP1 não houve variação considerável da temperatura de fusão entre as duas 

amostras, ocorrendo a redução da temperatura quando comparadas ao filme FA. A Tabela 22 

sintetiza os valores do pico de fusão para cada amostra. 

 

 

 

 



79 

 

Tabela 22 – Temperatura de fusão do filme de amido e nanocompósitos 

Amostra Temperatura de Fusão (ºC) 

FA 187,0 

FAL05 180,3 

FAL1 144,6 

FAH05 117,5 

FAH1 152,9 

FAP05 161,6 

FAP1 132,7 

FAHP05 180,7 

FAHP1 180,5 

 

Redução na temperatura de fusão com a adição de nanowhiskers de celulose em filme de 

amido de milho plastificado com glicerol foram observadas por Kaushik et al. (2010) ao trabalhar 

com proporções de 5, 10 e 15% de nanowhiskers de palha de trigo. Cordeiro (2013) também 

verificou a redução da temperatura de fusão de nanocompósitos de TPS de milho e de manga 

com glicerol e nanowhiskers de celulose do caroço de manga. 

A técnica de calorimetria exploratória diferencial complementa, portanto, os resultados de 

análise termogravimétrica e difração de raios-X. Percebe-se que os nanocompósitos sintetizados 

apresentam propriedades térmicas variáveis com o tipo de tratamento nafibra precursora e, 

portanto, a escolha do tratamento a ser realizado não deve ser negligenciada. 

 

5.5.6 PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA 

A análise de permeabilidade ao vapor de água é realizada com o objetivo de quantificar a 

difusão desse vapor através dos filmes produzidos. A Tabela 23 sintetiza os valores encontrados 

para taxa de permeabilidade ao vapor de água (TPVA) e permeabilidade ao vapor de água (PVA). 
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Tabela 23 – Valores de TPVA e PVA para os filmes produzidos 

Amostra TPVA   10
-3

(g.s
-1

.m
-2

)  Permeabilidade   10
-10

(g.s
-1

.m
-1

.Pa
-1

) 

FA 4,863  0,239
c
 2,035  0,290

bc
 

FAL05 5,445  0,105
abc

 3,156  0,349
ab

 

FAL1 5,467   0,151
abc

 2,416  0,462
bc

 

FAH05 6,064  0,600
abc

 2,846  0,262
b
 

FAH1 6,256   0,230
ab

 2,973  0,277
b
 

FAP05 5,548   0,681
abc

 1,394  0,213
c
 

FAP1 6,587   0,969
a
 4,249  0,718

a
 

FAHP05 5,099  0,282
bc

 2,041  0,187
bc

 

FAHP1 5,880  0,345
abc

 2,798  0,601
b
 

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o 

Testede Tukey ao nível de 95% de confiança. 

 

O filme FA apresentou uma permeabilidade de vapor de água igual 2,035   10
-10

g.s
-1

.m
-

1
.Pa

-1
. Esse valor indica que o filme de amido sintetizado através das condições experimentais do 

presente trabalho apresenta uma boa resistência à permeabilidade de vapor de água para o tipo de 

matriz utilizada. García et al. (2011) elaborou filmes de amido de milho plastificados com 

glicerol com a mesma composição dos elaborados nesse trabalho e encontrou um valor de 

permeabilidade de vapor de água igual a 3,8   10
-10

g.s
-1

.m
-1

.Pa
-1

, próximo do que  foi obtido mas 

um pouco maior. 

Mali et al. (2006) avaliou a influência da concentração do glicerol nas propriedades do 

amido de milho plastificado e obteve um menor resultado de permeabilidade ao vapor de 

água(5,00   10
-10

g.s
-1

.m
-1

.Pa
-1

) para uma amostra contendo 20 g de glicerol para 100 g de amido. 

Percebe-se que o valor encontrado no presente trabalho foi menos da metade do encontrado por 

Mali et. al (2006). Entretanto, é importante frisar que as propriedades dos filmes de amido 

dependem não somente de seu processamento, mas também de condições de armazenagem 

(temperatura e umidade), do processo de secagem e do tempo entre a confecção das amostras e a 

realização das análises. Nesse artigo, Mali et al. (2006) avaliou a influência do tempo de 

armazenagem dos filmes nas propriedade de permeabilidade de vapor de água observando uma 

diminuição significativa dessa propriedade após um tempo de armazenagem de 90 dias, em 

condições de umidade relativa e temperatura constantes durante esse período, quando comparado 

ao filme recém produzido. Foi observado que após esse tempo de condicionamento as amostras 

tendiam a um mesmo valor de permeabilidade, tornando-se menos dependentes da proporção de 
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glicerol utilizada, sendo isso atribuído a uma estabilidade dos filmes de amido nessas condições 

de armazenagem. 

A análise da Tabela 23 revela que para a maioria das condições houve um aumento da 

permeabilidade a vapor de água observada. Esse acréscimo na permeabilidade pode ser resultado 

de uma má distribuição das nanowhiskers de celulose no filme de amido onde a presença elevada 

de hidroxilas favorece a adsorção e dessorção de água no filme. Efeito semelhante é observado 

quando se aumenta a quantidade de glicerol no filme (MALI et al., 2006).García et al. (2011) 

verificou efeito semelhante ao produzir filmes de amido contendo 2,5% em massa de nanoamido. 

Esse efeito foi atribuído à geração de caminhos preferenciais para permeabilidade de vapor de 

água pelo nanoamido ligado ao glicerol, por criarem um sistema com alta concentração de 

hidroxilas. Devido à natureza semelhante do nanoamido e das nanowhiskers de celulose essa 

explicação pode ser utilizada para o comportamento observado no presente trabalho. 

O filme FAL05 apresentou um aumento de 55% na permeabilidade a vapor de água. Esse 

aumento pode ser atribuído à formação dos canais mencionados anteriormente ou à presença de 

lignina residual nas nanowhiskers de celulose. Essa lignina pode ter diminuido a adesão entre a 

fibra e matriz, facilitando a permeação do vapor (CORDEIRO, 2013).Entretanto, ao aumentar a 

quantidade de nanowhiskers de celulose, filme FAL1, percebe-se uma redução no valor da média 

encontrada, isso pode ser atribuído tanto a uma melhor distribuição das nanopartículas para essa 

batelada quanto a uma maior presença de lignina que por seu caráter hidrofóbico, agiria como um 

limitador à permeação de água no filme (ANGLÈS & DUFRESNE, 2000). Uma possível 

explicação também seria o aumento da cristalinidade, como mostrado na análise de DRX, do 

filme FAL1 quando comparado ao FAL05. A relação entre uma maior cristalinidade e menor 

permeabilidade a vapor de água é amplamente debatida na literatura (ANGLÈS & DUFRESNE, 

2000; MALI et al. 2006), sendo que a permeação ocorre preferencialmente pelas zonas amorfas 

do filme.  

Os resultados encontrados para o filme FAH05 e FAH1 não diferiram muito entre si, 

revelando que para as nanowhiskers produzidas através desse tratamento essas proporções não 

afetam de forma significativa essa propriedade. Ambas apresentaram um aumento de 

aproximadamente 35% na permeabilidade quando comparadas ao filme de amido termoplástico 

puro.Como essas amostras apresentaram elevada cristalinidade, acredita-se que o efeito 

predominante na permeação das moléculas de água foi aquele resultante das ligações 
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nanowhiskers-glicerol, gerando caminhos preferenciais por conta do elevado número de 

hidroxilas. 

Para o filme FAP05 houve uma redução da permeabilidade a vapor com a incorporação 

das nanowhiskers de celulose de cerca de 69%. Como analisado na seção contendo as 

micrografias das nanowhiskers de celulose, a amostra NWC-H2O2 apresentou a segunda melhor 

razão de aspecto. Moreira (2010) reporta que a intensidade do efeito nas propriedades de 

barreiras resultante da incorporação de nanocargas em matrizes poliméricas é dependente da 

razão de aspecto da fase nanométrica. Essa razão de aspecto deve ser elevada o suficiente para 

alterar o caminho de difusão da molécula penetrante. Portanto, o resultado obtido para a 

permeabilidade a vapor de água para a amostra FAP05 pode ser justificado por uma boa 

distribuição das nanowhiskers de celulose com razão de aspecto favorável à formação de 

caminhos mais longos e tortuosos para a permeação das moléculas de água. Para o filme FAP1 o 

aumento significativo da permeabilidade de vapor (109%) é resultante do efeito da distribuição 

da carga no nanocompósito e/ou das ligações nanowhiskers-glicerol formando caminhos 

preferenciais. Como essa cargapossui celulose mais livre de resíduos de lignina que as utilizadas 

nos filmes FAH05 e FAH1, um maior aumento da permeabilidade com relação também a esses 

filmes é justificável. 

Já para os filmes FAHP05 e FAHP1, o resultado observado está relacionado à menor 

razão de aspecto observada para as nanowhiskers de celulose precursoras. Percebe-se que a 

incorporação de 0,5% de nanowhiskers praticamente não afetou o valor médio de permeabilidade 

a vapor, enquanto a formação de possíveis aglomerados ou caminhos preferenciais para o FAHP1 

aumentou em 37% o valor da permeabilidade observado. 

Na literatura existem registros das duas condições presenciadas no presente trabalho: 

aumento e diminuição da permeabilidade em filmes de amido com adição de nanowhiskers de 

celulose. Mariano (2013) conseguiu que as propriedades de barreira dos filmes de amido de 

mandioca fossem melhoradas com a adição de 1, 3 e 5% de nanowhiskers de ceulose obtidas do 

branqueamento básico ou ácido do sisal. Foi observada a não linearidade entre o acréscimo da 

quantidade das nanowhiskers e a melhoria da propriedade de barreira, sendo que o filme com 1% 

de nanowhiskers foi o que apresentou a maior redução da permeabilidade a vapor de água. 

Cordeiro (2013) elaborou filmes de amido de milho e de manga incorporados com nanowhiskers 

de manga, obtendo um aumento da permeabilidade com a incorporação da carga no filme de 
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amido de manga e nenhuma variação estatisticamente significante dessa propriedade para o filme 

de amido de milho. Apesar de não ter influenciado significativamente o resultado da 

permeabilidade a vapor de água, a incorporação das nanowhiskers de celulose não implicou em 

grande perda dessa propriedade e a semelhança de resultados obtidos por todos os filmes indica 

que tratamentos mais agressivos da fibra não necessariamente geram melhores resultados, 

corroborando com as demais análises já interpretadas. 

 

5.5.7 ESPESSURA DOS NANOCOMPÓSITOS 

A espessura dos nanocompósitos foi avaliada através de 36 medições em pontos aleatórios 

do filme. As médias dos valores obtidos para cada filme são mostradas na Tabela 24. 

 

Tabela 24 – Espessura dos filmes 

Filme Espessura (mm) 

FA 0,13  0,03 

FAL05 0,15  0,01 

FAL1 0,13  0,02 

FAH05 0,11  0,03 

FAH1 0,13  0,02 

FAP05 0,12  0,01 

FAP1 0,13  0,02 

FAHP05 0,15  0,04 

FAHP1 0,12  0,03 

 

Percebe-se que não houve uma variação considerável na espessura dos filmes produzidos. 

Isso se deve ao cuidado em adicionar-se sempre a mesma massa de solução filmogênica às 

bandejas utilizadas para o processo casting, bem como a uma boa distribuição dos filmes por toda 

área da bandeja. 

 

5.5.8 RESISTÊNCIA MECÂNICA 

Ensaios de tração dos nanocompósitos produzidos foram realizados, com o intuito de 

verificar a influência da incorporação das nanowhiskers de celulose nas propriedades mecânicas 

do filme de amido de milho plastificado com glicerol. Os resultados médios dos ensaios com 10 
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corpos-de-prova são mostrados na Tabela 25. A Figura 40 mostra o perfil médio dos ensaios para 

cada filme produzido. 

 

Tabela 25 – Resultados dos ensaios de tração dos nanocompósitos 

Filme Tensão na Força Máxima (Mpa) Def. Esp. na Força Máxima (%) E (Mpa) 

FA 1,860   0,379
ab

 38,022   8,314
ab

 8,682   0,968
bc

 

FAL05 1,723   0,180
ab

 31,797   6,073
b
 9,880   1,072

ab
 

FAL1 2,087   0,243
a
 44,222   7,872

a
 9,458   1,009

bc
 

FAH05 1,925   0,170
ab

 38,407   5,497
ab

 9,017   0,754
bc

 

FAH1 2,031   0,189
a
 34,548   5,768

ab
 11,232   1,117

a
 

FAP05 1,894   0,318
ab

 41,188   10,811
ab

 8,375   0,594
c
 

FAP1 1,640   0,148
b
 33,052   5,419

ab
 9,335   0,826

bc
 

FAHP05 2,033   0,348
a
 41,256   9,232

ab
 9,325   1,365

bc
 

FAHP1 1,983   0,292
ab

 38,422   10,077
ab

 9,437   1,069
bc

 

As médias seguidas pela mesma letra, numa mesma coluna, não diferem estatisticamente 

entre si. Foi aplicado o Testede Tukey ao nível de 95% de confiança. 
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Figura 40 – Comportamento mecânico dos filmes produzidos 
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A Figura 41 mostra os resultados da tensão na ruptura para o filme de amido e os 

nanocompósitos. 

 

Figura 41 – Resistência à tração do filme de amido e nanocompósitos 

 

Analisando a Figura 41, percebe-se que uma diminuição da resistência à tração aconteceu 

para as amostras FAL05 e FAP1. Esses nanocompósitos também revelaram uma maior 

permeabilidade a vapor de água, sugerindo que a formação de aglomerados de fibras, resultante 

de uma má distribuição das nanowhiskers de celulose, deve ter acontecido. Essa aglomeração 

reduziria a distribuição de tensão no material e produziria pontos de maior tensão onde haveria 

maior facilidade para o material se romper (CORDEIRO, 2013). 

Apesar de não apresentarem uma diferença estatística significante, vale ressaltar que os 

demais nanocompósitos apresentaram um ligeiro aumento da tensão de ruptura, sugerindo uma 

melhoria nessa propriedade mecânica. O valor máximo de tensão na ruptura obtido foi o do 

nanocompósito FAL1 que com relação ao filme de amido puro apresentou um acréscimo dessa 

propriedade de aproximadamente 12%. 

A Figura 42 compara os valores de deformação específica na ruptura para o filme de 

amido e os nanocompósitos produzidos. 
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Figura 42 – Deformação específica na ruptura do filme de amido e nanocompósitos 

 

O comportamento esperado quando fosse incorporada a carga era uma redução da 

deformação específica com relação ao filme de amido puro. Esse comportamento foi observado 

para os filmes FAL05, FAH1 e FAP1. Entretanto, o acréscimo na deformação específica 

prevaleceu para os demais nanocompósitos. Esse aumento da deformação específica pode ser 

justificado por um possível aumento da absorção de água pelos filmes nanocompósitos ou pelo 

efeito de plastificação provocado pelo açúcar remanescente na suspensão de nanowhiskers de 

celulose (MARIANO, 2013; TEIXEIRA et al., 2011). Quando incorporado na matriz amilácea 

esse açúcar residual competiria com as próprias nanowhiskers de celulose, visto que a estrutura 

química de ambos são semelhantes. Por serem de cadeia curta, eles não agiriam como reforço e 

sim como plastificante para o nanocompósito. 

Anglès e Dufresne (2001) avaliaram a influência da umidade relativa nas propriedades 

mecânicas de filmes de amido de milho plastificado com glicerol e reforçados com nanowhiskers 

de celulose de tunicatos. Eles concluíram que o aumento da quantidade de nanowhiskers de 

celulose não influenciava na tensão de ruptura e módulo de elasticidade dos filmes para 

condições de umidade relativas maiores do que 43%. Percebe-se que a condição de umidade 

relativa utilizada no presente trabalho (58%) apresentou resultado semelhante ao identificado por 

esses autores. 
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A resistência à tração de filmes compósitos de amido de milho plastificado com glicerol e 

reforçados com nanowhiskers de celulose de algodão foi avaliada por Teixeira et al. (2011).  A 

incorporação das nanowhiskers de celulose resultou em melhoria da tensão para todas as 

proporções analisadas (0,5%, 1,5%, 2,5%, 3,5% e 5,0%). Os valores obtidos para essa 

propriedade variaram entre 0,14 MPa, para o TPS sem reforço, e 0,35 MPa, para 5,0% de 

nanowhiskers de celulose, bem abaixo dos valores encontrados no presente trabalho. Essas 

diferenças podem ser justificadas pelas condições de processamento e armazenamento, já citadas 

anteriormente, e pela adição de ácidos cítrico e esteárico como agentes antioxidantes. Com 

relação à deformação específica também foram verificados aumentos resultantes da incorporação 

das nanowhiskers, os motivos desses aumentos já foram discutidos anteriormente. 

Cordeiro (2013) encontrou valores próximos aos observados no presente trabalho. Para o 

amido de milho plastificado com glicerol o valor de resistência à tração foi 2,25 MPa e a 

deformação específica 23,63%. Um discreto aumento na resistência à tração, quando 

incorporadas nanowhiskers de celulose do caroço de manga, foi identificado pela autora. 
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6 CONCLUSÕES 

Neste trabalho foram feitas análises das características térmicas, espectroscópicas, 

morfológicas e mecânicas da fibra de licuri, de seus principais constituintes e dos 

nanocompósitos em matriz de amido termoplástico, preparados com a adição de nanowhiskers de 

celulose, isolados dessa fibra, com diferentes tratamentos. 

A caracterização da fibra de licuri revelou propriedades similares à maioria das fibras 

naturais utilizadas para extração das nanowhiskers de celulose, constituindo assim uma fonte 

promissora de obtenção desses materiais. Os constituintes das fibras lignocelulósicas são 

moléculas complexas e apresentam características que variam, principalmente, com a espécie da 

fibra de onde foram isolados. Por isso, a separação e análise quantitativa e qualitativa desses 

constituintes permitiram uma interpretação mais concreta das caracterizações da fibra, além de 

aumentar a possibilidade de exploração dessas frações, identificando novas aplicações com base 

nessas caracterizações. 

Os tratamentos realizados nas fibras revelaram-se eficientes na remoção de lignina e 

hemicelulose, sendo que o tratamento com hipoclorito de sódio permitiu uma maior exposição 

das microfibrilas que os demais, favorecendo o ataque do ácido durante a hidrólise para produção 

das nanowhiskers de celulose, fato depois comprovado pela razão de aspecto obtida. 

As nanowhiskers de celulose puderam ser extraídas com sucesso dos quatro tratamentos 

realizados, o que foi confirmado por microscopia eletrônica de transmissão. O rendimento de 

todas elas com relação à fibra lavada não mostrou diferença significativa, sendo a diferença 

observada passível de justificativa pelo menor número de etapas de tratamento e que, portanto, 

geram um menor passivo ambiental e energético. 

Os nanocompósitos apresentaram propriedades mecânicas e de barreira semelhantes 

indicando que tratamentos mais agressivos da fibra não necessariamente resultam em melhoras 

significativas dessas propriedades. Tratamentos mais brandos e ecologicamente mais “amigáveis” 

podem ser utilizados para alcançar resultados comparáveis, com menor impacto ambiental e 

maior eficiência energética. 
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7 PERSPECTIVAS 

1. Produção de filmes com diferentes quantidades de nanowhiskers de celulose, com 

o objetivo de complementar os resultados observados. 

2. Verificação do efeito de compatibilizantes que possam promover melhor interação 

entre as nanowhiskers de celulose provenientes das fibras de licuri com menos 

tratamentos químicos. 
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