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A celulose é um dos mais abundantes e renováveis polímeros 
orgânicos a partir de biomassa na biosfera. A celulose é o 
material estrutural das células fibrosas com altos níveis de 
resistência e rigidez por unidade de peso, e tem uma cadeia 
polimérica e um grau de polimerização de cerca de 10,000. 
Considerando a fragilidade dos filmes poliméricos a necessidade 
de reforçar essas membranas devem melhorar as propriedades 
mecânicas e seletividade das membranas. O objetivo do presente 
trabalho é utilizar nanocristais de celulose como reforço em 
membranas poliméricas. Além, de caracterizá-las, quanto ao 
tamanho de poro, micro ou nanométrico, a partir da 
permeação/retenção para posteriores ensaios de purificação de 
águas ou separação de gases e quanto ao ângulo de contato.  

O MEV analisou a morfologia das membranas e as 
dimensões dos cristais obtidos após a hidrólise ácida da 
polpa de celulose de eucalipto obtida  pelo processo Kraft 
(figura 1). 

Os resultados do fluxo de gases são mostrados abaixo, para as 
membranas com inversão em água e com inversão de 5 
segundos em etanol, nos gases CH4  e CO2 com pressão 
variando de 1 a 6 bar. 

A incorporação da microcelulose pela matriz polimérica (PSf) 
não apresentou boa adesão, porém possibilitou melhoras com a 
adição dos nanocristais mesmo com uma etapa de hidrólise, e 
separação de gases CO2/CH4 diferenciadas com a morfologia de 
precipitação água ou etanol.  A inversão de fases com etanol 
proporcionou  uma estrutura das membranas de Psf com  maior 
hidrofilia.  
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Figura 1 – Micrografias das fibras obtidas através da hidrólise ácida da 
celulose do eucalipto : a) Cristais de celulose( 50x);  b) Cristais de celulose  
( 1000x)  ; c) Cristais de celulose( 3000x). 

Figura 2: fluxo de gases nas membranas de PSf  pura com inversão  
em água e etanol. 
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