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A partir da celulose é possível obter nanocelulose. Através de métodos químicos é 

possível obter nanowhiskers ou nanocristais. Nanowhiskers ou nanocristais de celulose 

são estruturas formadas pelos domínios cristalinos da celulose e o método mais simples 

para a produção é a hidrólise ácida.  Para formação de nanocristais mantém-se as regiões 

cristalinas intactas quando as regiões amorfas são removidas. Outro processo, 

exclusivamente químico, para a produção de nanocelulose é a oxidação das fibras de 

celulose através do reagente T.E.M.P.O. (2,2,6,6 -tetrametilpiperidina -1–oxil). O 

princípio básico deste mecanismo consiste em oxidar seletivamente o carbono (C6) dos 

álcoois da celulose em meio aquoso, induzindo a formar grupos funcionais carboxílicos e 

grupo aldeídos com carga iônica. Desta forma são criadas repulsões eletroestáticas fortes 

entre as fibrilas, levando a que se separem. Com base nisto, esta proposta tem por 

objetivo avaliar a extração de nanowhiskers de celulose pelo método de T.E.M.P.O de 

fibras de curauá e fibras de celulose oriundas de madeira de pinus.  

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é obter nanowhiskers a partir da fibra natural de curauá e pinus 

por oxidação mediada via T.E.M.P.O (2,2,6,6 -tetrametilpiperidina -1–oxil). 

A partir das análises de termogravimetria foi possível concluir que a amostra FPMt 

possui maior resistência térmica quando comparada com as outras amostras, pois a 

massa residual no final do ensaio foi maior que nas outras amostras. A partir das 

análises de FTIR foi possível observar, além dos picos característicos da celulose, a 

amostra FPMt apresentou os picos característicos dos produtos de oxidação que o 

reagente T.E.M.P.O. produz. Foi possível concluir que a oxidação mediada via 

T.E.M.P.O. foi  mais efetiva para as amostra de pinus do que nas amostra com fibra de 

curauá. 
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Obtenção de nanowhiskers a partir de fibras de 

curauá e de pinus via T.E.M.P.O. 

Figura 1 – Fluxograma do processamento do material compósito 
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INTRODUÇÃO 

METODOLOGIA 

MATERIAIS 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

0,20 g NaBr 

0,020 g T.E.M.P.O. 

18 mL NaClO 12% 

5 mL etanol 

pH: 10 -10,5 

20 min agitação  

FC 
FP 

Moagem FC e FP 
0,5%(m/v) 

7 horas 

FCM 
FPM 

Lavagem com água 

deionizada e por 

centrifugações sucessivas 

até pH neutro 

3000 rpm por 10 minutro 

Sonificação 

30 minutos 

Centrifugação 

4000 rpm por 30 min 

150 °C 

 2h  

suspensão aquosa 

de cristais de 

celulose. 

PM  

(g/mol) 

CAS Fórmula 

Química 

Empresa/ 

Fabricante 

Álcool etílico P.A 46,07 64-17-5 C2H6O Dinâmica 

Brometo de sódio P.A 102,89 764-15-6 NaBr Synth 

Hipoclorito de sódio P.A 74,50 7681-52-9 NaClO Dinâmica 

Hidróxido de sódio P.A 40 1310-73-2 NaOH Dinâmica 

T.E.M.P.O. P.A 141,25 768-66-1 C9H19N Sygma 

Fibra de curauá - - - - 

Fibra de Pinus - - - - 

Tabela 1 – Materiais utilizados no trabalho. 

CARACTERIZAÇÃO TG 
Estabilidade térmica 

FTIR 
Mudança na 

estrutura química 
+ = 

Legenda das amostras: 
FCM – Fibra de curauá moída – FPM – Fibra de Pinus moída; 

FCMt- Fibras de curauá moída + T.E.M.P.O – FPMt- Fibras de pinus moída + T.E.M.P.O 

Figura 2 – Espectros de FTIR das amostras FCM, FCMt, FPM e FPMt 

Observou-se na Figura 2 as três bandas características da celulose, sendo essas:  3343 cm-

1, 2885 cm-1 e 1025 cm-1, equivalentes as bandas, respectivamente: estiramento da ligação 

dos grupos hidroxilas (O-H), estiramento da ligação C-H da celulose e estiramento das 

ligações dos grupos C-O e O-H dos polissacarídeos da celulose. A banda em 1511 cm-1, 

está associada á lignina e se apresenta com maior intensidade na amostras FCM, FCMt e 

FPM. As bandas 1601 e 1410 cm-1 foram evidenciadas na amostra FPMt e indicam que os 

grupos hidroxila na posição C6 das moléculas de celulose foram convertidas em 

carboxilato de sódio. 

Figura 3 - Análise Termogravimétrica das amostras FCM, FCMt, FPM e FPMt 

Observou-se na Figura 3 que todas as amostras apresentam basicamente dois 

eventos de perda de massa. O primeiro evento ocorre entre 50-100°C e está 

associado á evaporação da água ainda existente nas amostras. O segundo ocorre 

variando de 347-378°C pode ser atribuído a despolimerização térmica da celulose. 

Notou-se que a amostra FPMt obteve maior massa residual, cerca de 30%, 

demonstrando que essa amostra possui maior resistência térmica.  
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