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A madeira foi seca em estufa a 105 °C por 24 horas.

Reator de explosão a vapor foi alimentado com 50 gramas da amostra.

O reator foi mantido a 120 ou 180 °C, por 90 ou 120 minutos.

Foram conduzidos testes sem reagentes, com ácido acético 80%, com 
ácido nítrico 65% e com uma mistura de ácido acético 80% e ácido nítrico 

65%. 

Amostra Tempo (min) Temperatura (°C) Reagente
Razão 

(mL/g)

1 90 180 NA NA

2 90 180 Ácido Acético 80% 20

3 90 180 Ácido Nítrico 2

4 120 120 NA NA

5 120 120 Ácido Acético 80% 20

6 120 120 Ácido Nítrico 65% 2

7 120 120
Ácido Acético 80% 

+ Ácido Nítrico 65%

20

2

Os experimentos com ácido acético e ácido nítrico a 120 °C

apresentaram um menor rendimento de hemicelulose e celulose

em relação aos experimentos conduzidos a 180 °C. Os resultados

dos experimentos conduzidos a 120 °C com a mistura ácida

indicam um elevado rendimento de celulose (≈100%).

Além disso, a lignina não foi detectada

nos referidos experimentos, embora

tenha ocorrido a preservação da

celulose do material lignocelulósico

adicionado ao reator. Portanto a

melhor condição para a obtenção de

celulose é a que faz uso da mistura

ácida com temperatura de 120 °C e

tempo de residência de 120 minutos.

Figura 1 - Produção de nanoadsorvente a partir de madeira de Pinus Elliotti como alternativa 

para a remoção de hidrocarbonetos da água.

Tabela 1 - Ensaios de explosão a vapor.

Figura 3 – Rendimentos após processo de explosão a vapor (180 ºC/90 minutos).

Figura 4 – Rendimentos após processo de explosão a vapor (120 ºC/120 minutos).

Figura 2 – Reator de explosão a vapor.

A celulose purificada será utilizada sem nenhum outro

tratamento para a produção de nanocelulose em moinho de

ultrafricção para fins de produção de aerogeis hidrofóbicos por

liofilização.

Figura 5 – Pinus Elliotti/ Pinus 

após explosão/ celulose purificada. 
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