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RESUMO 

 

A proposta deste trabalho busca avaliar a obtenção da celulose a partir do 

bagaço de cana-de-açúcar, os meios de obtenção da nanocelulose a partir da 

celulose por ultrasonicação, bem como a análise das propriedades do 

nanocompósito EVA/nanocelulose por meio do estudo das propriedades físicas e 

químicas do nanocompósito e do EVA puro. Inicialmente foi obtida celulose a partir 

das fibras de bagaço de cana-de-açúcar por meio de métodos químicos de 

deslignificação e branqueamento. A hidrólise ácida permitiu a obtenção de 

nanoestruturas de celulose em meio aquoso e o método de sonicação em solução 

com água/DMF/etanol se mostrou eficiente para melhor controle do tamanho e 

dispersão das nanoestruturas de celulose. As nanoestruturas de celulose foram 

caracterizadas por espalhamento dinâmico de luz (DLS), microscopia eletrônica de 

transmissão (TEM), difração de Raio X (DRX), análise termogravimétrica (TGA) e 

espectroscopia vibracional de absorção no infravermelho com transformada de 

Fourier (FTIR). Os resultados mostraram tamanho inferior à 100nm, cristalinidade 

superior à 70% e decomposição térmica se iniciando por volta de 185°C para as 

partículas de nanocelulose. Na segunda parte do trabalho foram processados 

filmes flexíveis de: EVA puro, EVA com 1% de nanocelulose e EVA com 3% de 

nanocelulose. Os filmes processados foram analisados por calorimetria 

exploratória diferencial (DSC), análise termogravimétrica, ensaio mecânico de 

resistência à tração e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os dados de 

resistência à tração e módulo Young exibiram um aumento dos valores de 

resistência dos compósitos de EVA/NC em relação ao EVA puro. O compósito 

EVA/NC não apresentou partículas aglomeradas. A ausência de aglomerados no 

compósito está relacionada ao reforço mecânico conferido ao material processado. 

 

Palavras-chave: EVA, celulose, sonicação, nanocompósitos, nanocelulose.      
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ABSTRACT 

 

The aim of this work is to evaluate the production of cellulose from sugarcane 

bagasse, the means of obtaining nanocellulose from cellulose by ultrasonication, as 

well as the analysis of the properties of the nanocomposite EVA/nanocellulose by 

studying the physical properties and chemical properties of nanocomposite and 

pure EVA. Initially, cellulose was obtained from the sugarcane bagasse fibers by 

means of chemical delignification and bleaching methods. The acid hydrolysis 

allowed to obtain cellulose nanoparticles in aqueous medium and the sonication 

method in water / DMF / ethanol solution proved efficient for better control of the 

size and dispersion of the cellulose nanoparticles. Cellulose nanoparticles were 

characterized by dynamic light scattering (DLS), transmission electron microscopy 

(TEM), X-ray diffraction (XRD), thermogravimetric analysis (TGA) and infrared 

Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) ). The results showed size less than 

100nm, crystallinity greater than 70% and thermal decomposition starting at about 

185°C for the nanocellulose particles. In the second part of the work, flexible films 

of: pure EVA, EVA with 1% of nanocellulose and EVA with 3% of nanocellulose 

were processed. The processed films were analyzed by differential scanning 

calorimetry (DSC), thermogravimetric analysis, mechanical tensile strength test and 

scanning electron microscopy (SEM). The tensile strength data and Young modulus 

showed an increase in the EVA/NC composite strength values over pure EVA. The 

EVA/NC composite showed no agglomerated particles. The absence of 

agglomerates in the composite is related to the mechanical reinforcement given to 

the processed material. 

 

Keywords: EVA, cellulose, sonication, nanocomposites, nanocellulose. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Tendo em vista a vasta biodiversidade encontrada em seu território, o Brasil 

dispõe de uma grande variedade de resíduos agrícolas e industriais cujo 

processamento desperta um grande interesse econômico e social. Dentre estes 

figuram os resíduos derivados de atividades tais como as indústrias de papel e 

celulose (sepilho, maravalhas e cascas), serrarias (serragem), usinas de açúcar e 

álcool (bagaço de cana-de-açúcar) e, de um modo geral, unidades de produção 

agrícola geradoras de resíduos de culturas como palha de cererias, de milho, de 

trigo, cascas de arroz e de aveia, dentre outros.  

Um resíduo agrícola muito empregado nestes estudos é o bagaço de cana-

de-açúcar, que ocupa um lugar de destaque em vários países, pela sua 

abundância, fácil acessibilidade e baixo custo, fatores que são realidade no Brasil. 

Como exemplo, a indústria brasileira de açúcar e álcool produziu, em 2017, 

aproximadamente 26 bilhoes de litros de etanol a partir de 647 milhões de 

toneladas de cana-de-açúcar, gerando aproximadamente 186 milhóes de 

toneladas de bagaço de cana-de-açúcar. Esse bagaço de cana é em grande parte 

utilizado como combustível na geração de calor para as usinas. Entretanto, a 

viabilização de novas tecnologias de utilização da biomassa poderá desviar parte 

desse bagaço para a produção de materiais de maior valor econômico bem como 

pela extração de celulose[1]. 

A celulose é o polímero mais abundante na Terra, sendo sua estrutura 

predominante em plantas e em alguns animais marinho, podendo ainda ser 

sintetizada por alguns fungos e bactérias[2,3]. O arranjo linear das unidades de 

glicose resulta em uma distribuição uniforme de grupos hidroxila, o que permite a 

ocorrência de fortes interações de hidrogênio, que estabilizam seus arranjos 

cristalinos resultando em um polímero rígido. A estrutura da unidade elementar da 

celulose apresenta três hidroxilas livres, conferindo um caráter predominantemente 

hidrofílico à celulose. Essas hidroxilas são também responsáveis por interações de 

hidrogênio intra e inter moleculares, influenciando diretamente as propriedades da 

fibra[4]. 
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A celulose em escala nanométrica (para ser considerada como tal, ao menos 

uma das dimensões precisa ter menos de 100 nanômetros, ou nm) pode ter formato 

de nanofibrilas ou nanocristais. As primeiras têm a forma de espaguete e são 

facilmente entrelaçáveis, destinadas preferencialmente ao reforço de embalagens 

plásticas. A nanocelulose é um polímero constituído por moléculas que apresentam 

maior cristalinidade e empacotamento da celulose sendo que sua obtenção é 

realizada a partir da celulose, que é o biopolímero mais abundante da terra e está 

presente na biomassa vegetal, portanto uma fonte renovável, contribuindo com a 

sustentabilidade e ainda sendo biodegradável. 

O interesse e as pesquisas em relação à produção de nanocelulose vêm 

tendo grande destaque, já que se recomenda cada vez mais substituir os derivados 

de petróleo do mercado[5]. Além disso, pode ser aplicada em diversos setores, tais 

como, produção de papel nanoestruturado, indústrias alimentícias, automotivas, 

produção de embalagens, cosméticos, alimentação animal, entre outros[6]. 

Extraídos da celulose, matéria-prima da fabricação do papel, os nanocristais 

podem ter origem em madeira de reflorestamento, mas também em sobras de 

madeira, bagaço de cana, cascas de coco e de arroz, resíduos da produção de 

óleo de soja e de palma (dendê). Os nanocristais são de origem renovável, leves e 

biodegradáveis, levando vantagem sobre outros materiais sintéticos – muitas vezes 

originários de derivados de petróleo. São várias as potenciais aplicações: no 

reforço de materiais plásticos e de cimento, em sensores da indústria de petróleo 

e gás, em curativos especiais e próteses, em tintas, revestimentos, cosméticos e, 

com acréscimo de outras substâncias, na indústria eletroeletrônica. Não existem, 

por ora, produtos comerciais fabricados com os nanocristais: a ainda incipiente 

produção mundial desse material é destinada á pesquisas e desenvolvimento em 

novas aplicações[7]. 

Uma das aplicações da nanocelulose encontrada é na melhoria das 

propriedades dos polímeros a partir da formação de nanocompósitos. Acredita-se 

que as partículas de nanocelulose na forma de nanofibras formem uma rede de 

percolação ao longo da matriz polimérica, possibilitado assim um significativo 

reforço nas propriedades termomecânicas, visco-elásticas e de barreira[8]. Na 
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nanoescala surgem novos fenômenos que não aparecem na macroescala. Esta 

alteração de comportamento está relacionada com as forças naturais fundamentais 

que mudam de importância quando a escala é reduzida[9]. 

Neste trabalho será utilizado bagaço de cana-de-açúcar que é um resíduo 

agrícola, que contém em sua composição a celulose capaz de produzir 

nanocelulose. Esse processo ocorrerá a partir de uma metodologia utilizando um 

tipo de pré-tratamento alcalino e hidrólise ácida em meio aquoso. Esse processo 

de obtenção é classificado como top-down obtendo-se nanoestruturas de celulose 

de diâmetro entre 5 e 70 nm e comprimento de 100 à 250nm. As nanoestruturas 

obtidos serão incorporados à matriz polimérica de EVA.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

2. OBJETIVOS  

 

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um método de obtenção de 

nanoestruturas de celulose obtidas da fibra de bagaço de cana-de-açúcar por 

hidrólise ácida e sonicação bem como, analisar o comportamento das propriedades 

de filmes flexíveis de EVA após incorporação das nanopartículas de celulose 

obtidas das fibras de bagaço de cana-de-açúcar. O estudo busca identificar 

possíveis ganhos em propriedades mecânicas, físicas ou químicas do filme 

polimérico após incorporação das nanopartículas e nanofibras de celulose.    

Para atingir o objetivo geral são propostos os seguintes objetivos 

específicos: 

- branqueamento da celulose por processo totalmente livre de cloro; 

- obtenção e caracterização das nanopartículas e nanofibras de celulose; 

- incorporação das nanoestruturas na matriz polimérica evitando a formação de 

partículas aglomeradas; 

- caracterização dos filmes de EVA/nanocelulose.    

As informações obtidas desse estudo buscam facilitar futuras pesquisas para 

obtenção das nanopartículas e nanofibras de celulose bem como a incorporação 

destas nanoestruturas aos materiais poliméricos. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A revisão da literatura sobre a linha de pesquisa “Utilização de 

nanoestruturas de celulose em filmes poliméricos para embalagens” foi realizada 

com consulta a artigos em revistas científicas, livros didáticos, dissertações, teses, 

projetos e navegações pela internet, que abordam esse tema. A pesquisa 

concentrou-se em trabalhos e publicações direcionadas ao estudo dos materiais 

nanocompósitos, incorporação de nanoparticulas em filmes poliméricos, obtenção 

de nanopartículas de celulose e aplicações da nanocelulose em filmes flexíveis 

poliméricos utilizados no segmento de embalagens para alimentos. Também foi 

foco da pesquisa o estudo dos métodos químicos e ultrasonicação para obtenção 

de nanoestruturas e os principais problemas a serem solucionados nesta área de 

pesquisa como compatibilidade e incorporação de nanocargas em matriz 

polimérica.  

 

3.1. POLÍMEROS 

 

Os materiais poliméricos não são novos, eles têm sido usados desde a 

antiguidade. Contudo, nessa época, somente eram usados materiais poliméricos 

naturais. A síntese artificial de materiais poliméricos é um processo que requer 

tecnologia sofisticada, pois envolve reações de química orgânica, ciência que só 

começou a ser dominada a partir da segunda metade do século XIX. Nessa época, 

começaram a surgir polímeros modificados a partir de materiais naturais e somente 

no início do século XX os processos de polimerização começaram a ser 

viabilizados, permitindo a síntese plena de polímeros a partir de seus meros. Tais 

processos vêm sendo aperfeiçoados desde então, colaborando para a obtenção 

de plásticos, borrachas e resinas cada vez mais sofisticadas e baratas, graças a 

uma engenharia molecular cada vez mais complexa[10]. 

Com o desenvolvimento da indústria dos polímeros, muitos produtos que 

antigamente eram produzidos com materiais como por exemplo, o vidro, cerâmica 

e aço, hoje são substituídos por diversos tipos de polímeros que, devido à sua 

versatilidade, menor peso, maior facilidade de processamento, menor custo de 

produção, entre outros aspectos, cumprem de forma mais eficaz os requisitos 
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pretendidos para os produtos. Atualmente, existem mais de mil tipos de polímeros 

diferentes que são utilizados para os mais variados fins, como para a produção de 

fibras e novos materiais para a indústria têxtil, para a produção de materiais de 

construção civil com melhores desempenhos e menores custos que os materiais 

tradicionais, para a indústria dos transportes, da qual se destaca a indústria 

automobilística, na indústria farmacêutica, para a produção de embalagens, 

eletrodomésticos, etc[11].  

 

3.1.1. Classificação dos Polímeros 

 

Polímeros são macromoléculas constituídas por monómeros que se repetem 

inúmeras vezes. Os polímeros podem ser agrupados segundo várias classificações 

(Tabela 1), nomeadamente: quanto à natureza da sua cadeia, quanto à ocorrência, 

à sua morfologia, às características tecnológicas, entre outras.  
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Tabela 1: Classificação dos polímeros. 

Critério  Classificação 

 

Origem 

Naturais 

Artificiais 

Sintéticos 

Número de meros Homopolímero 

Copolímero 

 

Método de Preparação 

Polímeros de adição 

Polímeros de condensação 

Modificação de outro polímero 

 

Estrutura química 

Poli-hidrocarboneto 

Poliamida 

Poliéster 

etc 

 

Encadeamento da cadeia 

polimérica 

Sequência cabeça-cauda 

Sequência cabeça-cabeça, 

cauda-cauda 

Configuração dos átomos Sequência cis 

Sequência trans 

 

Taticidade  

Isotático 

Sindiotático 

Atático 

Fusibilidade e/ou solubilidade Termoplásticos 

Termorrígidos 

 

Comportamento mecânico 

Plásticos 

Borrachas ou Elastômeros 

Fibras 

        (MANO & MENDES, 2001; CALLISTER JR, 2002; CANEVAROLO JR, 2004) 
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No que diz respeito à natureza da cadeia dos polímeros, estes podem ser: 

de cadeia homogênea ou de cadeia heterogênea. Os de cadeia homogênea são 

aqueles em que o esqueleto da cadeia é apenas formado por átomos de carbono. 

Os de cadeia heterogênea são aqueles em que no esqueleto da cadeia possuem 

átomos diferentes de carbono[12]. 

Em relação à sua ocorrência os polímeros podem ser classificados em 

naturais ou sintéticos. Os naturais são aqueles que já existem normalmente na 

natureza como a celulose, a borracha natural e o amido. A maioria dos polímeros 

sintéticos são compostos orgânicos, produzidos pelo homem por meio de reações 

de polimerização como por exemplo a poliamida, o poliuretano e o polietileno.  

Em relação à sua morfologia os polímeros podem ser totalmente amorfos ou 

parcialmente cristalinos. Os polímeros amorfos são aqueles que não possuem 

capacidade de cristalização, neles existe uma completa desordem de moléculas. 

Os semi-cristalinos, geralmente denominados de polímeros cristalinos são 

constituídos por regiões cristalinas e regiões amorfas. Nas regiões cristalinas as 

cadeias moleculares estão perfeitamente ordenadas, formando um 

empacotamento regular, denominado cristalito. Geralmente os polímeros nunca 

são totalmente cristalinos. Como exemplo de um polímero deste tipo temos o 

PET[13].  

Segundo suas características tecnológicas os polímeros podem ser 

classificados em termoplásticos e termorrígidos. Os polímeros termoplásticos são 

caracterizados por possuir ligações químicas fracas (Van der Waals) entre as 

cadeias que, assim, podem ser facilmente rompidas com a introdução de energia. 

Dessa forma, quando aquecidos, suas ligações são quebradas permitindo uma 

maior facilidade para a movimentação de cadeias poliméricas umas em relação às 

outras. A capacidade das cadeias de fluir com a aplicação de temperatura garante 

a esses materiais sua característica fundamental: a de serem recicláveis. O 

comportamento desses polímeros frente à ação de solventes também pode ser 

explicado pelas ligações existentes entre as cadeias, e é possível porque as 

moléculas do solvente são capazes de romper essas ligações. 

Os polímeros que, por aquecimento ou outra forma de tratamento, assumem 

estrutura tridimensional, reticulada, com ligações cruzadas tornando-se insolúveis 
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e infusíveis, são chamados termorrígidos. Pelo menos a última fase de produção 

deve ser feita simultaneamente com a modelagem do objeto desejado, pois uma 

vez prontos, esses polímeros não podem ser novamente amolecidos pelo calor. 

Ligações químicas primárias (covalentes) são responsáveis pelas ligações 

cruzadas entre cadeias, as quais somente são rompidas com a introdução de 

elevadas quantidades de energia que usualmente levam também ao rompimento 

das ligações que constituem as cadeias poliméricas, logo, são polímeros de 

reciclagem complicada. 

De acordo com o comportamento mecânico os polímeros são divididos em 

três grupos: elastômeros, plásticos (rígidos e flexíveis), e fibras. Borracha, ou 

elastômero, é um material macromolecular que exibe elasticidade em longa faixa, 

à temperatura ambiente. A estrutura molecular é similar à do termorrígido mas, 

neste caso, há menor número de ligações entre as cadeias, o que previne o 

deslizamento de uma cadeia polimérica sobre a outra (o que resultaria em uma 

deformação permanente do material) mas permite sua movimentação, o que 

confere flexibilidade. Pela forma análoga aos termorrígidos, também são infusíveis, 

mas existem as borrachas termoplásticas, que são compostos de partículas de 

borracha em matriz termoplástica, tendo a característica de flexibilidade com a 

possibilidade de moldagem e reciclagem. 

O termo plástico vem do grego, e significa “adequado à moldagem”. Plásticos 

são materiais que contém, como componente principal, um polímero orgânico 

sintético e, embora sólidos à temperatura ambiente em seu estado final, em alguns 

estágios a do seu processamento, tornam-se fluídos e possíveis de serem 

moldados, por ação isolada ou conjunta de calor e pressão. Esse ingrediente 

polimérico é chamado de resina sintética. Plásticos rígidos são os que à 

temperatura ambiente suportam um alto grau de tensão, isto é, são resistentes 

quando se tenta puxá-los ou esticá-los, mas, ao contrário dos flexíveis, não 

experimentam muita deformação antes de se romperem. Os polímeros flexíveis 

não resistem tanto à deformação quanto os rígidos e por isso são mais resistentes 

à ruptura. A diferença básica entre eles é que para romper um plástico rígido se faz 

necessária muita tensão, mas não muita energia (são plásticos rígidos mas 

frágeis), ao passo que os polímeros flexíveis, apesar de sofrerem ruptura a uma 
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tensão menor, absorvem mais energia - que é dissipada com sua deformação - 

precisando então, de mais energia que os plásticos rígidos para serem rompidos 

(são plásticos menos rígidos e menos frágeis) [14]. 

A fibra é um material que tem uma elevada razão entre o comprimento e as 

dimensões laterais, e é composta principalmente de macromoléculas lineares, 

orientadas longitudinalmente. Possui uma resistência à tração, somente na direção 

em que estão orientadas, mas apresentam uma resistência à compressão muito 

baixa, ou seja, são fracas quando amassadas ou comprimidas[15].  

Assim como os metais, os polímeros também podem ser ordenados em 

forma de uma pirâmide, essa classificação não é exaustiva e é realizada de acordo 

com as propriedades dos polímeros[16]. Essa pirâmide, pode ser dividida em 4 

grandes grupos, os polímeros (da base até o topo) podem ser classificados em: 

polímeros commodities ou de uso geral, polímeros para usos específicos também 

chamados de plásticos de engenharia, polímeros de alto desempenho ou de 

especialidades, e um quarto grupo no qual se enquadram os polímeros de ultra 

desempenho conforme Figura 1. 
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Figura 1: Classificação dos Polímeros. 

 

 (Fonte: J.A.Sant’Anna e H.Wiebeck 2006) 

 

Os diferentes polímeros distinguem-se entre si pela escala de produção, 

nível de consumo, grau de diferenciação e, consequentemente, valor agregado. 

Polímeros tipo commodities são aqueles produzidos em grande escala, com baixo 

valor agregado, não apresentam diferenciação, são utilizados para finalidades 

gerais e são consumidos em grandes quantidades. Os polímeros para usos 

específicos são, também, produzidos em grande escala, porém em nível mais 

baixo do que os commodities. Entretanto, os polímeros para usos específicos 

apresentam desempenhos um tanto quanto diferenciados e propriedades que os 

fazem ser ideais para determinadas aplicações.  

Polímeros de especialidades são aqueles que apresentam alto desempenho, 

são produtos específicos, com propriedades bem definidas e incomuns, tem alto 

valor agregado e são produzidos em escalas de pequeno porte. Por fim, os 

polímeros de ultra desempenho ocupam o topo da pirâmide, possuem propriedades 
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superiores aos demais polímeros, inclusive aos polímeros de alto desempenho, 

valor agregado bastante alto, elevado conteúdo tecnológico, diferenciação, e são 

produzidos em escala de menor porte em relação aos polímeros de alto 

desempenho.   

Essa divisão é adequada para fins didáticos, mas o que se vê é uma zona 

de transição entre essas categorias, principalmente no que se refere à parte mais 

baixa da pirâmide. Em termos de propriedades, esses materiais têm às vezes 

desempenho semelhante, embora os seus custos possam ser bastante diferentes, 

o que faz com que sejam posicionados mais para cima ou mais para baixo nessa 

escala. Nessa pirâmide, como há diferenças estruturais e de propriedades entre os 

polímeros, a divisão entre amorfos e semicristalinos torna se bastante interessante 

facilitando também a visualização[17]. 

 

3.2. MATERIAIS POLIMÉRICOS PARA EMBALAGENS 

 

A conservação dos alimentos tem sido uma preocupação da humanidade de 

longa data. Com o passar do tempo se tornou evidente que o uso de algum tipo de 

embalagem poderia conservar os alimentos por um tempo maior [18]. A embalagem 

protege os alimentos contra qualquer tipo de dano seja ele de natureza química, 

física ou microbiológica, desde o acondicionamento até o consumo final, a fim de 

assegurar a manutenção de suas próprias características por um período de tempo 

mais longo, após seu processamento. Deste modo, as embalagens devem evitar 

alterações das características sensoriais como: sabor, textura, doçura, aceitação 

global, aroma como também deterioração física, química e microbiológica do 

produto, além de satisfazer as necessidades de marketing tanto da empresa como 

também do consumidor, custo, disponibilidade entre outros. Onde o tipo de 

embalagem no qual o produto é acondicionado pode influenciar na sua vida útil[19]. 

As embalagens apresentam uma ampla variedade de formas e materiais e 

fazem parte do nosso cotidiano. Em tempos onde o consumo é alto, a 

competitividade é algo em que as empresas se deparam frequentemente, portanto 

criar e inovar são soluções fundamentais para se destacar nesse mercado. A 

inovação está envolvida, na maioria das vezes à resistência mecânica, associada 
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com propriedades de barreira a gases e aromas, além de novos sistemas de 

fechamento, garantindo maior segurança e praticidade para o consumidor [20].  

O plástico é o material mais utilizado pelos produtores de embalagens para 

o setor alimentício. Estas embalagens podem estar na forma de sacolas, garrafas, 

caixas e filmes. Os filmes especiais e as embalagens plásticas laminadas (com as 

suas propriedades de barreira a gases, a vapor d’água, a aromas ou à luz, e grande 

flexibilidade) estão cada vez mais presentes nos supermercados, por atenderem 

às exigências dos consumidores quanto ao acondicionamento e apresentação dos 

alimentos[21]. 

As embalagens plásticas flexíveis são embalagens cujos formatos 

dependem da física do produto acondicionado em seu interior, são feitas de filmes 

plásticos finos e flexíveis e tem a capacidade de “embalar e selar” os produtos 

hermeticamente por meio de máquinas de envase especiais. Os materiais flexíveis 

devem ter propriedades mecânicas especiais, tendo a característica de selagem 

por pressão fria ou quente, protegendo os produtos de agentes internos e externos. 

Assim, estes materiais se destacam pela flexibilidade que oferecem ao 

dimensionamento de suas propriedades e pela relação otimizada de massa de 

embalagem/quantidade de produto acondicionado. 

As embalagens plásticas flexíveis podem ser: monocamadas, embalagens 

de um só tipo de material impresso ou não; multicamadas, são embalagens 

compostas por dois ou mais tipos de materiais para aproveitar as características 

de cada um. As embalagens multicamadas têm por objetivo a integração de 

propriedades de diferentes materiais termoplásticos em uma única embalagem, de 

modo a atender as exigências de conservação, de proteção, visual e custo do 

produto acondicionado, entre outras, como as propriedades relativas a selabilidade, 

termoformabilidade e printabilidade.  

As embalagens multicamadas têm encontrado excelente mercado na 

indústria de carnes e derivados em razão da sua potencialidade de conjugar 

propriedades ou opacidade, resistência mecânica, rigidez ou flexibilidade, como 

também barreira contra gases e contra a umidade. A composição das camadas 

varia de acordo com o tipo de produto a ser embalado, necessidade de barreira e 

custo do material, bem como, das combinações de propriedades e do nível de 
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eficiência desejados. O crescimento do uso de multicamadas na indústria de carnes 

é consequência também da possibilidade de se produzir embalagens eficientes 

com o mínimo de material e com o mais baixo peso possível[22-25].  

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria do Plástico (ABIPLAST) 

os polímeros mais consumidos atualmente são: Poli(etileno tereftalato) (PET); 

Polietileno de alta densidade (HDPE); Poli(cloreto de vinila) (PVC); Polietileno de 

baixa densidade (HDPE/PELBD); Polipropileno (PP); Poliestireno (PS); 

Acrilonitrilaextireno/resina (ABS/SAN); Espuma Vinílica Acetinada (EVA). Além das 

citadas, as Poliamidas (PA), os Policarbonatos (PC), os Poliuretanos, (PU, TPU, 

PUR), os Fluoropolímeros (PTFE) são produzidos em menor escala devido ao seu 

alto custo e aplicações específicas[26].  

 

3.2.1. Copolímero etileno-co-acetato de vinila (EVA) 

 

O polímero EVA é um copolímero de etileno e acetato de vinila cuja 

composição pode variar de uns poucos por cento de acetato até cerca de 50%. De 

acordo com esta proporção, as propriedades variam de um termoplástico muito 

semelhante ao polietileno de baixa densidade até um elastômero. Os segmentos 

de etileno são semicristalinos, enquanto os que contém os grupos acetato 

constituem a fase amorfa. O poli(etileno-co-acetato de vinila) (EVA), cuja 

representação estrutural é mostrada na Figura 2, é um material muito interessante 

com excelente resistência ao ozônio e à ação de intempéries, boa tenacidade a 

baixas temperaturas, e boas propriedades mecânicas]. Outras propriedades 

específicas, tais como cristalinidade e flexibilidade, são também alcançadas 

variando-se a quantidade de acetato de vinila no copolímero. Devido à flexibilidade 

e baixo custo, este copolímero vem sendo bastante utilizado na fabricação de 

vários artefatos[27]. 
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Figura 2: Representação estrutural do copolímero de EVA. 

 

(Fonte: Moreira & Soares, 2003) 

 

Nestes copolímeros a redução do teor de acetato de vinila acarreta aumento 

da cristalinidade e, com consequência, do modulo de rigidez, das temperaturas de 

amolecimento e de fusão e a diminuição da temperatura de fragilidade. É dito um 

termoplástico plastômero, ou seja, escoa irreversivelmente quando se aplica uma 

tensão cisalhante, pois não possui reticulação. O EVA se solubiliza nas frações 

saturadas devido a sua natureza alifática em virtude da existência de sequencias 

etilênicas de elevado peso molecular, modificando o escoamento do material[28]. 

Em relação a sua utilização, copolímero etileno-co-acetato de vinila (EVA) 

além de serem utilizados como excelentes modificadores de ligantes asfálticos têm 

um vasto alcance de aplicações industriais: calçados, mangueiras, adesivos holt-

melt, brinquedos, isolante elétrico, proteção contra a corrosão, indústria automotiva 

(colagem de faróis, base de carpete), medicina (produção de bolsas de soro), 

embalagens de absorventes. Contudo é para a confecção de artigos esportivos 

(solados para calçados leves e resistentes), bem como outras modalidades como 

calçados femininos, palmilhas, expandidos e artefatos de uso geral, que a maior 

parte do EVA é consumida no país. Em geral, o EVA é utilizado com o objetivo de 

melhorar a resistência mecânica, a processabilidade, a resistência ao impacto e as 

propriedades de isolamento e transparência. Além disso, os grupos ésteres 

presentes na estrutura do EVA, proporcionam uma melhor miscibilidade com 

cargas inorgânicas[29].  

O EVA é um polímero de aplicação restrita em embalagens flexíveis, pois 

tem alta tendência ao bloqueio e atrito, o que dificulta sua maquinabilidade. O EVA 

solda com maior facilidade quando comparado ao PE, é geralmente mais 
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transparente, sendo mais indicado para embalagens que necessitam alto grau de 

estiramento e encolhimento. Devido às propriedades de adesão e de selagem é 

utilizado como revestimento ou como camada interna em estruturas 

coextrusadas[30,31].  

 

3.3. FIBRAS LIGNOCELULÓSICAS 

 

Lignocelulósicos são materiais fibrosos que formam matrizes complexas 

constituídas de celulose, um rígido polímero de glicose, hemiceluloses, pectinas e 

outras gomas, como o bagaço de cana e de cevada, pele de cebola, pele de 

amendoim e casca de arroz[32]. Adicionalmente, essa matriz é impregnada com 

lignina, a qual pode ser considerada como uma cobertura de resina plástica. Os 

materiais lignocelulósicos são encontrados na biomassa vegetal, termo usualmente 

empregado para designar matéria orgânica produzida, tanto pelas espécies 

vegetais, como por seus resíduos[33]. 

As fibras lignocelulósicas são excelentes matérias-primas para a química de 

polímeros e compósitos, o que pode ser comprovado pelo elevado número de 

patentes nacionais e internacionais e o elevado número de produtos já 

comercializados. A utilização das fibras lignocelulósicas como reforço em materiais 

poliméricos é uma atividade econômica em franco desenvolvimento, com 

conhecimento científico e tecnológico parcialmente transferido ao setor produtivo. 

Mas, o que vem merecendo mais atenção da comunidade científica é a 

intensificação da utilização de fibras lignocelulósicas para o desenvolvimento de 

polímeros e compósitos que aproveitem, em sua totalidade, as características 

únicas das várias matrizes lignocelulósicas existentes[34].  

A elevada disponibilidade de fibras lignocelulósicas, somada à necessidade 

de uma fonte renovável para a produção de polímeros, abre uma grande 

oportunidade para avanços tecnológicos que agreguem valor aos produtos da 

agroindústria e, ao mesmo tempo, atuem na fixação de carbono na natureza. Isso 

implica auxiliar na redução da emissão de CO2 na atmosfera durante o ciclo de 

produção, processamento e utilização de produtos da agroindústria, aumentando o 

potencial econômico do agronegócio em virtude da possibilidade de comércio de 
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créditos de carbono para a cadeia produtiva, que surgiu em consequência do 

mecanismo de desenvolvimento limpo previsto no Protocolo de Kyoto[35].  

O campo de emprego das fibras naturais é bastante amplo, abrangendo 

desde as aplicações clássicas na indústria têxtil até o reforço de matrizes 

poliméricas termoplásticas e termofixas. Recentemente, a utilização de fibras 

naturais como materiais absorventes de metais pesados no tratamento de resíduos 

industriais tem sido apresentada como uma alternativa de uso para as fibras 

naturais[36-42]. Por razões técnicas e comerciais, também, a indústria automotiva 

começou a usar compósitos com fibras vegetais, sendo esta uma tendência 

mundial. Há alguns anos, várias empresas do segmento automotivo têm aplicado 

diferentes fibras na produção de seus carros, estando entre as mais utilizadas as 

fibras de sisal, coco, juta e carauá[43]. As fibras vegetais aparecem, então, como 

uma valiosa alternativa às fibras inorgânicas. 

As vantagens da utilização das fibras naturais em detrimento às fibras 

sintéticas vão além da melhoria nas propriedades físicas. Sua utilização gera um 

maior número de empregos em áreas de baixo índice de desenvolvimento humano 

como, por exemplo, na região do semiárido da Bahia, região que possui condições 

adequadas para a produção de sisal, cultura na qual o Brasil é um dos líderes 

mundiais de produção[34]. 

O estudo dos processos de fracionamento das fibras se faz necessário por 

possibilitar a utilização dos componentes estruturais isolados das fibras vegetais 

em aplicações específicas[44,45]. A separação das fibras naturais em seus 

constituintes principais pode ser realizada por vários métodos, os quais exploram 

as diferenças químicas e estruturais entre os componentes[46,47].  

 

3.3.1. Bagaço de cana-de-açúcar 

 

O Brasil é maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, seguido por India e 

Austrália. Planta-se cana, principalmente, no Centro-Sul e no Norte-Nordeste do 

país, o que permite dois períodos de safra no ano conforme Figura 3. A produção 

de cana-de-açúcar no Brasil tem crescido nos últimos anos, atingindo na safra 

2015/2016 um valor de 665,89 milhões de toneladas e estimativa de 684,77 
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milhões de toneladas para a safra 2016/2017, segundo a Companhia Nacional de 

Abastecimento.  

 

Figura 3: Produção de cana-de-açúcar por região 

 

(Fonte: Conab) 

 

A estimativa é que a produção do país tenha um incremento de 3,8% em 

relação à safra passada. O aumento não será maior em razão da produtividade nos 

canaviais de São Paulo, maior estado produtor, que se recuperam de um impacto 

hídrico da safra passada conforme Figura 4. Os canaviais do Nordeste foram 

novamente impactados pela restrição hídrica na região.  
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Figura 4: Produção de cana-de-açúcar por Unidade da Federação. 

 

(Fonte: Conab) 

 

Nesta safra o aumento de produção é uma característica apenas da Região 

Centro-Sul. A recuperação da produtividade (aumento de 4,7%) reflete numa 

expectativa de aumento de produção (4,9%), além do leve aumento na área 

plantada (0,3%).  

Na Região Norte/Nordeste a cultura da cana-de-açúcar na safra 2015/16 foi 

impactada novamente pela restrição hídrica, assim como em duas safras anteriores 

(2012/13 e 2013/14) e deve ter um decréscimo na produtividade da atual safra de 

4,6%, além da redução na área plantada (2,9%), o que reflete numa redução de 

produção de 7,4% em relação à safra 2014/15[48].  

O bagaço de cana-de-açúcar é um material lignocelulósico fibroso que se 

obtém após a moagem da cana-de-açúcar. É formado por um conjunto de 

fragmentos bastante heretogêneo com dimensões que oscilam de 1 a 25mm. A 

granulometria do bagaço depende do trabalho de moagem e da variedade da cana. 

Do ponto de vista físico, o bagaço industrial é constituído por cerca de 50% de 
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umidade, 45% de estruturas fibrilares e 5% de extrativos e componentes 

inorgânicos como mostra a Tabela 2. Esta fração de estruturas fibrilares é 

composta por 55% a 60% de fibras (células fibrilares), 30 a 35% de medula (células 

de parênquima) e 10 a 15% de outros componentes[49]. 

  

Tabela 2: Composição de diversas fontes de celulose. 

 

Fonte 

Composição (%) 

   

Celulose 

   Hemi 

  celulose 

Lignina Extrativos 

Bagaço de 

cana-de 

açúcar 

 

40 

 

30 

 

20 

 

10 

Algodão 95 2 0,9 0,4 

Sisal 77,6 4-8 13,1 1,8 

Rami 76,2 16,7 0,7 6,4 

Juta 71,5 13,6 13,1 1,8 

Linho 

(macerada) 

71,2 20,6 2,2 6,0 

Madeiras      

duras 

43-47 25-35 16-24 2-8 

Madeiras 

macias 

40-44 25-29 25-31 1-5 

Palha de 

trigo 

30 50 15 5 

(Fonte: Heinze; Liebert. 2001).  

 

O bagaço de cana-de-açúcar é, sem dúvida, o resíduo agroindustrial obtido 

em maior quantidade no Brasil, aproximadamente 290Kgs por tonelada moída. 

Estima-se que a cada ano sejam produzidos de 5 a 12 milhões de toneladas desse 

material, correspondendo a cerca de 30% do total moído[50].  

A cultura da cana-de-açúcar apresenta grande importância no agronegócio 

brasileiro, representando a indústria sucroalcooleira cerca de 2% das exportações 
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nacionais, além de reunir 6% dos empregos agroindustriais brasileiros e contribuir 

de maneira efetiva para o crescimento do mercado interno de bens de consumo [51].  

Além disso, a cultura da cana-de-açúcar é de grande versatilidade, sendo 

utilizada desde a forma mais simples como ração animal, até a mais nobre como o 

açúcar. Na cana nada se perde: do caldo obtêm-se o açúcar, a cachaça, o álcool, 

a rapadura e outros; do bagaço, o papel, a ração, o adubo ou o combustível; das 

folhas a cobertura morta ou ração animal. Assim, a agroindústria da cana-de-

açúcar, direciona-se a integrar os sistemas de produção alimentar, não alimentar e 

energético, envolvendo atividades agrícolas e industriais, e ainda atua com 

vantagens comparativas em relação às outras matérias-primas, pelo fato de ser 

intensiva em mão-de-obra e o Brasil ter os menores custos de produção do 

mundo[52-53].  

A relevância da cana-de-açúcar no agronegócio brasileiro é indiscutível e 

apesar do Brasil destacar-se no cenário internacional por toda sua tecnologia já 

empregada nas diferentes etapas de produção, a pesquisa científica ainda tem 

muito a contribuir para a maximização do processo produtivo, desde a lavoura até 

a indústria[54]. 

 

3.3.2. Celulose  

 

É um polímero linear de glicose de alta massa molecular, insolúvel em água, 

sendo o principal componente, da parede celular da biomassa vegetal. Como 

celulose, o amido é também um polímero de glicose. Entretanto, no amido são 

encontradas somente ligações α1,4 residindo neste fato, a grande diferença entre 

esses dois polímeros de glicose[55]. 

A celulose, Figura 5, é o material orgânico mais abundante na terra, com 

uma produção anual de mais de 50 bilhões de toneladas. A unidade repetitiva da 

celulose é composta por duas moléculas de glicose eterificadas por ligações β-1,4-

glicosídicas. Esta unidade repetitiva, conhecida como celobiose, contém seis 

grupos hidroxila que estabelecem interações do tipo ligações de hidrogênio intra e 

intermolecular. Devido a essas ligações de hidrogênio há uma forte tendência de a 
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celulose formar cristais que a tornam completamente insolúvel em água e na 

maioria dos solventes orgânicos[56]. 

 

Figura 5: Representação estrutural da celulose. 

 

Fonte: Carpi, Anthony. Carbohydrates 2003 

 

O número de unidades de glicose na molécula de celulose varia entre 15 a 

15.000, apresentando um valor médio da ordem de 3.000 unidades. Uma molécula 

de celulose pode ter áreas com configuração ordenada, rígida e inflexível em sua 

estrutura (celulose cristalina) e outras áreas de estruturas flexíveis (celulose 

amorfa). Essas diferenças são responsáveis por algumas variações de 

comportamento físico, que podem ser observadas, em uma molécula de celulose. 

Por exemplo, absorção de água e inchamento de uma molécula de celulose é 

limitada as regiões amorfas da molécula. A forte rede de ligações de hidrogênio 

das regiões cristalinas impede a ocorrência do processo de inchamento nessas 

áreas. A celulose, quando separada dos outros constituintes do material 

lignocelulósico, apresenta uma grande reatividade governada pela sua estrutura 

química e física[57]. 

A nanopartícula de celulose é muito resistente e apresenta propriedades 

muito superiores em comparação à fibra lignocelulósica, em virtude de seu alto 

grau de cristalinidade. Ele atua como reforço nesse nanocompósito natural, com a 

lignina e hemicelulose atuando como matriz.  

A celulose é formada pela repetição de duas moléculas de anidroglicose, que 

são unidas por ligações de hidrogênio. Essa estrutura forma uma rede 

tridimensional com domínios amorfos e cristalinos[58]. 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwie-5SX2vnbAhUCjZAKHUPPB0YQjRx6BAgBEAU&url=https://www.todamateria.com.br/celulose/&psig=AOvVaw2r8BIcVLMfdlAO2PY6Ti1O&ust=153039026838
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O grau de cristalinidade da celulose varia de acordo com sua origem e 

processamento. A celulose de algodão possui cadeias mais ordenadas, 

apresentando cristalinidade de aproximadamente 70%, enquanto a celulose de 

árvores apresenta índice de cristalinidade ao redor de 40%[59].  

A obtenção de celulose, a partir dos mais diversos tipos de matrizes 

lignocelulósicas, envolve uma série de processos que têm como principal objetivo 

o isolamento das fibras de celulose. Isto é realizado por meio do desmembramento 

do complexo lignina-celulose-poliose por técnicas de pré-tratamento e 

deslignificação sem a destruição das fibrilas celulósicas, método esse usualmente 

conhecido por polpação. Na polpação, a lignina e a hemicelulose são seletivamente 

removidas da fibra por métodos térmicos, químicos, físicos, biológicos ou por 

combinações destes, dependendo do grau de separação requerido e do fim a que 

se destina o processo[58]. 

A parede celular do material lignocelulósico é composta basicamente de 

celulose, lignina e hemicelulose. A celulose se apresenta a nível microscópico em 

forma de fibrilas que são unidas pela matriz de lignina e hemicelulose conforme 

Figuras 6a e 6b [59]. Esse “compósito” forma camadas que se diferenciam pela 

orientação fibrilar. 

 

Figura 6: Representação estrutural da lignina (a) e da hemicelulose (b). 

       

 (Fonte: Sajith S, Priji P, Sreedevi S and Benjamin S).  

 

a 
b 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOi6-g3vnbAhUIkZAKHQXvDFcQjRx6BAgBEAU&url=http://usmle.biochemistryformedics.com/role-of-dietary-fibre/&psig=AOvVaw0GN9M6uNRYEBUzZpOG1zrR&ust=153039133683
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz1bqT3_nbAhWEjpAKHZf0DmgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.omicsonline.org/open-access/an-overview-on-fungal-cellulases-with-an-industrial-perspective-2155-9600-1000461.php?aid=67073&view=mobile&psig=AOvVaw17kh9V-Y_QeLS9aa0UBPYC&ust=153039157144
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Durante o processo de isolamento da celulose, as camadas externas e 

internas são removidas, restando apenas a camada S2 que tem a orientação quase 

paralela ao eixo da fibra[60].   

O processo de produção de polpa celulósica mais difundido é o processo 

químico Kraft, que envolve o cozimento da matéria-prima com uma solução 

contendo hidróxido e sulfeto de sódio, utilizando temperaturas em torno de 160°C. 

Este processo possibilita a remoção de grande parte da lignina presente na matriz 

lignocelulósica, principalmente por meio das reações de clivagens das ligações α-

aril éter e β-aril éter feitas pelos ânions hidróxido e hidroxissulfeto que clivam a 

macromolécula de lignina em fragmentos menores e solúveis nos meios aquoso e 

alcalino. Em geral, as polpas de celulose resultantes da polpação apresentam 

coloração escura, sendo necessária a utilização de processos de branqueamento 

para atingir maiores níveis de alvura, sem que haja perda das propriedades físico-

mecânicas da polpa de celulose[61]. 

Os processos convencionais de branqueamento de polpas celulósicas 

envolvem a utilização de reagentes químicos à base de cloro (cloro, dióxido de 

cloro, hipoclorito de sódio), geralmente em uma série de etapas, dependendo do 

grau de alvura desejado. Esses processos apresentam o grande inconveniente da 

formação de compostos organoclorados, especialmente dioxinas e furanos, de 

toxidez elevada[62-64]. O grande volume de água utilizado nos processos de 

branqueamento e o descarte dessas águas residuárias contendo organoclorados 

constituem um dos mais sérios problemas ambientais do setor de celulose e papel.  

Legislações ambientais mais severas e demandas crescentes do mercado 

por polpas branqueadas sem compostos à base de cloro têm levado à busca de 

processos alternativos de branqueamento. Por isso, novos reagentes têm sido 

estudados e o uso de cloro drasticamente reduzido. Seqüências de branqueamento 

totalmente livres de cloro molecular (Elemental Chlorine Free, ECF) estão sendo 

desenvolvidas e utilizadas amplamente na indústria de polpa. Seqüências 

totalmente livres de cloro (Totally Chlorine-Free, TCF) também têm sido 

desenvolvidas, mas ainda encontram aplicação limitada[65]. 

Seqüências de branqueamento para polpas ECF ou TCF se tornaram 

tecnologias básicas para o branqueamento de celulose. Atualmente a combinação 
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do Peróxido de Hidrogênio e dióxido de cloro se tornou a maneira mais eficiente de 

branquear polpas ECF, e Peróxido de Hidrogênio com oxigênio e ozônio a mais 

eficiente em polpas TCF[66]. 

A obtenção de polpas branqueadas e com alto nível de deslignificação pode 

ser obtida por processos TCF, que utilizam fortes agentes oxidantes e produzem 

um impacto ambiental menor, se comparado às sequências com cloro. Os 

perácidos, especialmente o ácido peracético e o ácido permonossulfúrico (Ácido 

de Caro), são atualmente considerados ótimos substitutos para os reagentes 

clorados, por serem espécies altamente oxidantes e por apresentarem vantagens 

sobre outros reagentes não clorados, tais como peróxido de hidrogênio e ozônio[34]. 

Estes reagentes permitem a produção de polpas de celulose de maior resistência 

e maiores índices de deslignificação, promovendo assim menores reversões de 

alvura após o branqueamento e diminuindo a degradação da celulose [67-69]. Além 

disso, perácidos têm sido empregados com sucesso em sequências de 

deslignificação-branqueamento de alto rendimento junto a tratamento alcalino, 

especialmente com NaOH, KOH ou NH4OH[70-72]. 

A utilização do peroxido de hidrogênio nos estágios de extração alcalina é 

um recurso simples e eficiente para melhorar o branqueamento de polpas Kraft 

pelos processos convencionais[57]. Com essa técnica, pode-se omitir um estágio de 

branqueamento na produção de polpas de altas alvuras[73,74]. 

A aplicação do peróxido de hidrogênio nas extrações alcalinas pode reduzir 

a coloração do efluente industrial e aumentar a flexibilidade na instalação do 

branqueamento, permitindo suportar variações na qualidade da madeira, 

irregularidades temporárias no cozimento e restrições no suprimento de hipoclorito 

ou dióxido de cloro.  

O pH ideal para o branqueamento com peroxido de hidrogênio está em torno 

10,5. A extração alcalina é, portanto, o estágio ideal para a utilização do peróxido 

de hidrogênio, uma vez que o pH da extração é semelhante ao requerido pelo 

estágio de peroxidação. O peróxido de hidrogênio não precisa ser estabilizado na 

extração alcalina do branqueamento de polpa Kraft, que contêm, geralmente, 

poucas impurezas metálicas. Além disso, os estágios que antecedem as extrações 
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alcalinas geralmente são ácidos, o que tende a diminuir o conteúdo de metais 

pesados no sistema de branqueamento[75].       

 

3.3.3. Nanoestruturas de celulose 

 

As nanopartículas são utilizadas como termo geral para vários dos tipos de 

partículas que têm pelo menos uma dimensão em nanoescala, ordem de 

nanometros. Há três tipos principais de partículas à base de celulose: 

- microfibras de celulose 

- nanofibras de celulose  

- nanocristais de celulose ou nanowhiskers de celulose.  

Este último termo é utilizado, devido ao formato de “whiskers” que as 

nanoestruturas de celulose possuem, se tratando, do mesmo tipo de partículas[76]. 

O interesse em isolar nanoestruturas (nanocristais e/ou nanofibras) de celulose se 

deve à baixa densidade, o fato de ser um produto renovável, biodegradável, possui 

superfície reativa, elevada área superficial para contato com matrizes na 

formulação de nanocompósitos. Porém algumas desvantagens, tais como, 

absorção de umidade, incompatibilidade com muitas matrizes poliméricas e 

limitada temperatura de processamento, necessitam ser contornadas[77-80].  

A nano-arquitetura da celulose permite o isolamento de nanopartículas e 

nano-fibras conforme Figura 7. Devido à presença inicial de constituintes em escala 

nano nos materiais celulósicos, é possível isolá-los por métodos relativamente 

simples. Nos últimos anos, muitas pesquisas têm sido realizadas com objetivo de 

obtenção da nanocelulose a partir da celulose. Vários caminhos para obtenção de 

nanocelulose tem sido propostos[81].  
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Figura 7: Particulas nanocristalinas de celulose. 

 

(Fonte: Ioelovich 2008). 

 

As regiões amorfas surgem como imperfeições nas microfibrilas de celulose. 

A razão e as dimensões dos domínios cristalinos e amorfos presentes dependem 

da origem biológica do material lignocelulósico. As fibrilas de celulose podem ser 

clivadas transversalmente quando submetidas à hidrólise em meio ácido resultando 

em pequenos monocristais, partículas altamente cristalinas, que geralmente são 

denominados de celulose microcristalina ou cristalitos de celulose[82].  

Sob condições controladas, a hidrólise consiste na destruição das regiões 

amorfas ao redor e entre as microfibrilas de celulose, enquanto os segmentos 

cristalinos continuam intactos, pois a cinética da hidrólise da região amorfa é mais 

rápida do que da região cristalina, em virtude da maior permeabilidade da região 

amorfa[74]. Na Figura 8 é mostrado um esquema da hidrólise seletiva das fibrilas de 

celulose que resulta na formação dos nanocristais de celulose.  
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Figura 8: Esquema da hidrólise seletiva das fibrilas de celulose. 

 

 (Fonte: Silva R., Shirani K., Haraguchi, Edvani C., Rubira. A.F. 2009) 

 

O tratamento ácido, diminuição ácida ou simplesmente hidrólise ácida, é 

utilizado para quebrar as microfibras em nanocristais. Os íons hidrônio atacam as 

regiões amorfas das nanofibras, de menor densidade e maior área de contato 

devido a desorganização das nanofibras causando uma clivagem hidrolítica das 

ligações glicosídicas, liberando a região cristalina. O ácido sulfúrico é comumente 

utilizado, pois gera uma solução coloidal estável, provocada pela repulsão 

eletrostática entre os nanocristais, causada pela carga superficial negativa obtida 

da substituição dos grupos hidroxila por grupos sulfatos, após hidrólise. Já foi 

reportado que a utilização de ácido clorídrico não provoca o mesmo efeito, isto é, 

carregar a superfície dos nanocristais. Com ácido sulfúrico os nanocristais não 

precipitam nem floculam. Fatores como o ácido utilizado, a concentração do ácido, 

tempo de hidrólise e temperatura podem determinar o tamanho dos nanocristais, o 

rendimento e a qualidade da solução dos nanocristais[83-85]. 

A combinação de hidrolise ácida e desintegração à alta pressão permite o 

isolamento de partículas nanocristalinas[86]. A nanocelulose apresenta diâmetros 

menores que 100 nm, gerados pela remoção da parte amorfa das cadeias 
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celulósicas por hidrólise com ácido forte, seguida da desagregação das partículas 

por ultrassom. Sua estrutura, em geral, aparenta forma de agulhas ou bastões. A 

cristalinidade e o tamanho dos cristais dependem da fonte[72]. Nanocelulose de 

línter e celulose microcristalina comercial possuem comprimentos de 100 a 300 nm, 

enquanto a celulose de algas pode chegar a alguns micrômetros de comprimento. 

A funcionalidade da superfície também depende do ácido mineral utilizado na 

hidrólise: partículas obtidas com HCl exibem uma menor carga negativa do que as 

preparadas com H2SO4, que produz soluções coloidais estáveis. O tempo de 

hidrólise também influencia o tamanho das partículas: quanto maior o tempo, 

menores serão as partículas obtidas[87]. 

 

3.3.4. Nanoestruturas de celulose em polímeros 

 

A nanocelulose tem despertado o interesse tanto pela riqueza de fontes, 

quanto pela aplicabilidade na área de compósitos, que incluem: efeitos ópticos em 

displays de cristal líquido, filmes de barreira nas indústrias de papel e embalagens, 

condutores elétricos, medicina (tecidos e liberação controlada de fármacos), 

propriedades magnéticas (baterias e cartões magnéticos), fabricação de cerâmicas 

com nanoporos[88].  

A incorporação de uma pequena quantidade de aditivo em escala 

nanométrica pode produzir compósitos com propriedades melhoradas e que podem 

ter diferentes aplicações industriais e tecnológicas[89,90]. As vantagens de 

compósitos reforçados com nanofibras de celulose têm recebido muita atenção e 

têm sido foco de vários trabalhos de pesquisa devido às características da celulose: 

baixa densidade, caráter renovável, alta resistência, baixo custo e propriedades 

biodegradáveis[91]. 

A importância da boa dispersão dos nanopartículas, tanto em suspensão 

quanto em matrizes poliméricas, tem sido reportada por vários pesquisadores como 

pré-requisito para alcançar resultados desejáveis quando da aplicação dessas 

nanopartículas como materiais de reforço mecânico[75,92,93]. 

Os materiais poliméricos com nanocelulose incorporada podem ter suas 

propriedades mecânicas, químicas e de barreira melhoradas quando comparados 
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ao polímero sem a presença de nanopartículas de celulose. As propriedades destes 

compósitos dependem das nanoestruturas de celulose, da matriz polimérica e da 

interação entre ambos. Tanto os polímeros sintéticos, quanto os naturais, foram 

utilizados na preparação de nanocompósitos com celulose. Polímeros naturais 

como o poli(hidroxioctanoato), amido e seda, entre outros, foram reforçados com 

nanoestruturas de celulose de diferentes origens. O tratamento químico da 

superfície da fibra é frequentemente necessário para melhorar a aderência na 

interface fibra-matriz, o que aumenta o desempenho destas fibras como elementos 

de reforço de matrizes poliméricas[94-98]. 

Na elaboração de filmes é importante a compatibilização do meio de 

dispersão das nanopartículas com o polímero que será empregado na confecção 

da matriz. A água é o meio de dispersão mais usual, entretanto seu uso fica restrito 

às matrizes com polímeros hidrossolúveis. Para contornar essa limitação, foram 

reportadas duas alternativas:  

• uso de polímero que pode ser disperso em água, por exemplo, o látex, 

permitindo a utilização conjunta com polímeros hidrofóbicos, e  

• dispersão das nanopartículas em solventes orgânicos. O uso de látex, 

polímero solúvel em água, como alternativa para utilização conjunta com polímeros 

hidrofóbicos[75]. 

Basicamente, em estudos envolvendo nanopartículas de celulose, a 

caracterização desses nanomateriais é realizada para avaliação de suas 

características dimensionais, sua carga de superfície, sua cristalinidade, sua 

estabilidade da suspensão e avaliação de seu desempenho em matriz polimérica.  

A caracterização morfológica das nanopartículas tanto pode ser realizada 

em suspensão quanto em estruturas de matrizes NC/polímero, sendo que essas 

nanopartículas em matrizes também podem ser avaliadas em testes de 

desempenho.  

Para a caracterização morfológica, as técnicas de espalhamento de luz e de 

microscopia são reportadas na literatura. Os comportamentos estático e dinâmico 

das NCs em suspensão também foram avaliados com as técnicas de espalhamento 

de luz. 
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A densidade de carga das NC pode ser realizada com a técnica de 

titulometria condutimétrica. Para o parâmetro cristalinidade, a técnica de 

difratometria de Raio X é a normalmente utilizada. 

Em suspensão, as nanopartículas de celulose apresentam tendência em se 

alinharem devido a sua elevada rigidez e elevada relação comprimento/diâmetro. 

Essa tendência causa a birrefringência da dispersão e pode ser visualizada 

diretamente por meio de polarizadores. Na avaliação de desempenho, as técnicas 

de calorimetria diferencial exploratória para análise térmica e de análise dinâmico-

mecânica para ensaios de resistência mecânica são normalmente utilizadas. Por 

outro lado, a resistência à água é medida por meio da técnica de ângulo de 

contato[99]. 

 

3.4. SONICAÇÃO 

 

O ultrassom é uma parte do espectro do som que vai de 20 KHz até 10 MHz 

gerado por um transdutor que converte energia mecânica PI elétrica em energia 

acústica de alta frequência. Os efeitos químicos do ultrassom derivam 

primariamente da cavitação acústica. Bolhas colapsam nos líquidos resultando em 

uma enorme concentração de energia a partir da conversão de energia cinética do 

líquido em movimento. A temperatura (5000ºC) e a pressão (500 atm) altas no local, 

combinados com um extraordinário resfriamento rápido, conduzem para reações 

químicas sob condições extremas[100].   

Uma diversidade grande de aplicações de ultrassom para aumentar a 

reatividade química tem sido explorada em materiais orgânicos e inorgânicos. Os 

efeitos químicos do ultrassom caem nas seguintes áreas: sonicação de sistemas 

homogêneos de líquidos, emulsificação de sistemas heterogêneos de líquidos, 

sono catálise e sonicação de sistemas líquidos-sólidos para homogeneizar, 

desagregar, cisalhar e dispersar partículas. Os efeitos químicos da alta intensidade 

do ultrassom, aos quais sempre tem consequências que incluem maior transporte 

de massa, emulsificação, aquecimento e uma variedade de efeitos nos sólidos.  

As consequências químicas da alta intensidade do ultrassom não surgem a 

partir de uma interação de ondas acústicas e matéria em um nível molecular ou 
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atômico. A cavitação acústica é responsável pelos mecanismos primários dos 

efeitos da sonicação. Durante a cavitação, as bolhas colapsadas produzem intenso 

aquecimento local e altas pressões a uma freqüência muito alta; este transiente 

localizado conduz a uma alta energia para reações químicas. Esta cavitação serve 

como um meio de concentração da energia difusa do som. Adicionalmente, as 

regiões em volta das bolhas cavitadas além de possuírem alta temperatura e 

pressão produzem gradientes elétricos. O líquido em movimento também gera 

forças de tensão e cisalhamento; causadas pelo rápido fluxo das moléculas do 

solvente ao redor da bolha cavitada, bem como uma intensa onda de choque 

emanada no colapso da bolha.  

A cavitação ultrasônica em sistemas sólidos líquidos produzem fenômenos 

com alta energia que incluem:  

• melhora do transporte de massa a partir da mistura do fluxo acústico 

e turbulento;  

• a geração de degradação na superfície na interface de líquidos-

sólidos por ondas de choques;  

• geração de alta velocidade nas colisões entre partículas; 

• fragmentação de partículas sólidas aumentando a área superficial.  

A cavitação próxima as interfaces líquido-sólido é bem diferente da cavitação 

em sistemas líquido-líquido. Próximo a uma superfície sólida as bolhas cavitadas 

não são esféricas, criando jatos com altas velocidades para a superfície do líquido, 

gerando ondas de choque na superfície. Devido à maior parte da energia disponível 

ser transferida para a aceleração do jato e não para as paredes das bolhas 

implodidas, os jatos podem atingir velocidades de centenas de metros por segundo.  

Em adição as ondas de choque provocadas pela cavitação, os colapsos no 

líquido podem induzir a degradação da superfície e a fragmentação das partículas 

sólidas que são aceleradas e podem se chocar a uma velocidade muito alta [101].  

Resumindo, o efeito mais expressivo do ultrassom é a cavitação acústica. 

Dois fenômenos podem ser descritos: O primeiro descreve a cavitação transiente 

ou de colapso, onde microbolhas são formadas e crescem até implodir, gerando 

pressão e temperaturas altas durante os estágios finais do colapso. A onda de 
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choque de alta pressão que emana do lugar antes ocupado pela bolha é capaz de 

causar danos às células ou macromoléculas circundantes[102]  

O outro fenômeno, a cavitação estável, consiste em amplas e rápidas 

oscilações no tamanho da bolha. Isso causa um forte fluxo de líquidos no meio que 

a circunda. Esse processo é conhecido como “micro-corrente”. Baixas velocidades 

dessa microcorrente resultam na mistura do meio circundante, enquanto altas 

velocidades podem ocasionar danos às células[103].  

Existe uma variedade grande de equipamentos comerciais disponíveis para 

pesquisas com a intensidade que pode variar de 50 a 1200 W/cm2. Os tipos usados 

para a desfragmentação de células são os mais procurados para pesquisa e são 

facilmente operados em qualquer ambiente. Os ultrasons utilizados para limpeza 

de banhos e vidrarias são bem menos potentes 1 W/cm2. Para aplicações 

industriais em larga escala, reatores de fluxos são acoplados ao ultrassom.   

Seis fatores principais influenciam a eficiência da sonicação na fibrilação da 

celulose são eles:  

• Potência do equipamento: Quanto maior a potência utilizada, maior é 

microfibrilação da celulose, pois mais energia é transferida para o sonotrodo, 

aumentando a temperatura da suspensão a uma taxa muito rápida, o que ajuda na 

microfibrilação da celulose.  

• Temperatura: A temperatura da suspensão durante o tratamento de 

sonicação sofre grandes mudanças dependendo da potência empregada e do 

sistema de resfriamento. Quando não se utiliza sistemas de refrigeração, a 

temperatura pode alcançar de 75 a 90 ºC. Utilizando gelo ou outros sistemas de 

resfriamento a temperatura da solução sonicada chega a aproximadamente 55ºC. 

Quanto menor a temperatura, melhor a eficiência.   

• Tempo: Quanto maior é o tempo de sonicação maior é a fibrilação. 

Na literatura encontramos tempos de sonicação que variam entre vinte minutos e 

duas horas para a obtenção de nano celulose. No caso da celulose pode haver 

uma relação entre o tempo de sonicação e a cristalinidade dependendo da origem 

da celulose[102]
.. A tabela 3 mostra que o aumento do tempo de sonicação promove 

aumento da cristalinidade para celulose bacteriana, mas não há ganho de 
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cristalinidade com o aumento do tempo de sonicação para as amostras de celulose 

provenientes do algodão.  

   

Tabela 3: Influência da cristalinidade da celulose com o tempo de sonicação.  

AMOSTRA TEMPO DE 

SONICACAO 

CRISTALINIDADE 

Celulose micro cristalina  87,6 % 

Celulose bacteriana 0 55,6 % 

Celulose bacteriana 5 63,6 % 

Celulose bacteriana 10 71,0 % 

Celulose bacteriana 15 73,2 % 

Celulose bacteriana 30 75,4 % 

Celulose do algodao 0 72,2 % 

Celulose do algodao 5 72,3 % 

Celulose do algodao 10 71,6% 

Celulose do algodao 15 71,2% 

Celulose do algodao 30 71,4% 

(Fonte: WONG; KASAPIS; TAN, 2009) 

 

• Concentração: Concentrações maiores de celulose em suspensão 

diminuem a fibrilação, pois a movimentação da água ocasionada pelas microbolhas 

pode não ser suficiente para agitar as fibras em suspensão na solução, então, as 

fibras têm uma probabilidade menor de passar sob o sonotrodo.  

• Tamanho das fibras: Quanto menor o tamanho das fibras a serem 

sonicadas, maior será a sua fibrilação.  

• Distância do sonotrodo e o fundo do béquer: Se a distância entre a 

ponta do sonotrodo e o fundo do béquer for maior do que 10 mm, a microfibrilação 

da celulose é bem menor, pois as fibras são aceleradas pela força da água com as 

microbolhas. Quanto maior esta distância, menor é a geração de microbolhas e 

menor é a agitação da solução, diminuindo a possibilidade das microfibrilas 

passarem embaixo do sonotrodo para serem desfragmentadas.  
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O efeito do ultrassom nos polímeros pode ser físico e químico. Irradiação de 

líquidos com ultrassom podem causar somente mudanças físicas pelas correntes 

acústicas, tais como homogeneização e aquecimento. Apesar da cavitação não ser 

sempre necessária para estes efeitos, eles quase sempre acompanham cavitação.  

Mudanças físicas típicas induzidas por ultrassom incluem dispersão de 

cargas e aditivos na base do polímero. Por exemplo, na preparação de tintas, a 

encapsulação de partículas inorgânicas com polímeros, modificação do tamanho 

de partículas de polímeros granulados e, talvez o mais importante, a junção e corte 

de termoplásticos.  

Em contraste, mudanças químicas também podem ser criadas durante a 

sonicação, invariavelmente como um resultado da cavitação e, estes efeitos, têm 

sido usados para beneficiar muitas áreas da química dos polímeros[103]. 

 

3.5. PROCESSAMENTO DE POLÍMEROS 

 

Processamento de termoplásticos é definido como a atividade de engenharia 

interessada na transformação de materiais poliméricos ou sistemas que aumentam 

suas utilidades. A extrusora, Figura 9, é um dos equipamentos de grande 

importância na área de processamento de polímeros. Na extrusora, para 

processamento de polímeros, a rosca (parafuso sem-fim ou parafuso de 

Arquimedes) é um dos componentes mais importantes, a qual tem a finalidade de 

transportar, fundir ou amolecer, homogeneizar e plastificar o polímero. Na extrusora 

de rosca simples, a rosca gira dentro de um barril aquecido (cilindro oco com 

resistências elétricas) gerando um cisalhamento sobre o material, onde cerca de 

80% de energia térmica e mecânica necessária para transformar o polímero é 

gerada por este movimento. A outra parte da energia é obtida de aquecedores 

externos.     
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Figura 9: Esquema de uma extrusora. 

 

 (Fonte: Santana, R. 2016). 

 

A rosca empurra o material polimérico, alimentando numa extremidade da 

extrusora por meio do barril, forçando o polímero fundido a passar por meio de uma 

abertura na extremidade oposta chamada de matriz, produzindo um perfil contínuo 

de seção transversal constante e no formato geométrico da matriz, e em seguida, 

é resfriada até a solidificação. Uma variedade de perfis podem ser extrudados, 

como tubos, mangueiras, filmes, chapas, fios, monofilamentos, cabos e fios 

revestidos. 

Além do método de extrusão para produção de plásticos e compósitos, 

também é comumente utilizado, a moldagem por injeção. O processo de moldagem 

por injeção é muito utilizado para produzir peças tridimensionais. Embora 

diferentes, ambos os processos seguem as mesmas etapas básicas: fusão, 

moldagem e refrigeração[104]. Ambos os processos utilizam a rosca para transportar 

e misturar os componentes heterogêneos.  

As principais funções da rosca é a homogeneização e plastificação do 

polímero por meio do cisalhamento, aquecimento do material para que este seja 

fundido, permitindo sua conformação na matriz da extrusora, sendo que o 

aquecimento é realizado por meio de atrito e por mantas elétricas devidamente 

acopladas ao canhão; transportar o polímero a partir da zona de alimentação 
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passando pelas zonas aquecidas do barril até a saída da matriz. A elevação de 

pressão da massa polimérica ao longo do comprimento da rosca para que o perfil 

extrudado, seja compacto e isotrópico. 

O sistema de cabeçotes e matriz da extrusora atua de forma a restringir o 

fluxo do polímero. Quanto mais longo ou menor for à seção transversal deste 

sistema, maior será a resistência, sendo que a rosca terá que trabalhar mais para 

empurrar o polímero fundido por meio da matriz, implicando numa maior potência 

do motor para girar a rosca. 

O perfil de distribuição da pressão ao longo da rosca varia muito e ocorre em 

função da matriz e filtro, quanto da forma de alimentação do polímero, do atrito 

entre a rosca e o material e entre o material e as paredes do canhão, principalmente 

na região do funil. A temperatura, e consequente viscosidade, também afetam a 

variação da pressão[105]. 

A eficiência da plastificação de um polímero pode ser otimizada pelos 

parâmetros de processamento, como a compressão gerada pelo equipamento, o 

calor gerado pelo atrito e das fontes externas, depende também do tipo de 

polímero, do formato, da densidade, bem como dos aditivos presentes. Para cada 

caso, deve-se destinar tipos de rosca diferentes. Para aumentar a eficiência da 

homogeneização e plastificação nos canais da rosca de uma extrusora, as roscas 

podem ser construídas com misturadores e cisalhadores intensivos que melhoram 

a plastificação para altas vazões – alta rotação da rosca. Roscas com canais 

profundos aumentam a vazão do equipamento, diminuindo a eficiência da 

plastificação.  

Em função das propriedades dos polímeros, da extrusora, da matriz, da 

injetora, do molde e da profundidade, as roscas podem ser projetadas com as 

características geométricas fundamentais, sendo que os parâmetros mais 

representativos de uma rosca são: profundidade do canal e razão entre 

profundidades (inicial/final) em cada zona. 

As atuais extrusoras de rosca simples apresentam uma relação entre 

comprimento e diâmetro (L/D) da rosca de 20:1 a 30:1, onde a relação mais comum 

é 24:1 (a mais popular), enquanto há alguns equipamentos especiais que 



57 

 

 

 

apresentam L/D > 30. Quanto maior o comprimento, maior será a capacidade de 

plastificação da rosca de extrusão. 

As extrusoras rosca dupla são amplamente utilizadas em várias indústrias. 

Uma delas é o processamento de materiais termoplásticos, de forma que, 

processos como aquecimento, fusão, composição de mistura, reação e de 

volatilização, podem ser conduzidos continuamente em uma única operação. Na 

indústria de plásticos, a extrusora rosca dupla é usada para desenvolver produtos 

com determinadas propriedades, incluindo a composição e mistura de diferentes 

tipos de polímeros, cargas e outros aditivos. Neste processo, o controle da mistura 

na extrusora é fundamental para otimizar e melhorar a produtividade e 

funcionalidade dos produtos[106]. 

Nas extrusoras rosca dupla, as duas roscas giram lado a lado no barril e, 

normalmente, as roscas estão interpretadas, ou seja, filete de uma dentro do canal 

da outra. As roscas podem ambas girar no mesmo sentido, corrotacional ou em 

sentido oposto, contra-rotacional, como pode ser observada na Figura 10. Com a 

interpretação das roscas, o movimento relativo do filete de uma rosca no canal da 

outra funciona como uma pá, conduzindo o material a um deslocamento 

positivamente, alternando de uma rosca para outra e de um canal para outro. Este 

padrão de transporte contínuo e uniforme permite que a extrusora rosca dupla seja 

uma bomba de transporte bem mais eficiente em relação à extrusora rosca simples 

e, portanto, são recomendadas para operações de alta taxa de produção [107-109]. 

 

Figura 10: Rotação das roscas de acordo com o sentido: (a) contra-rotacional e 

(b) corrotacional. 

 

(MORITA, R. Y.; RICHART, F.S.; BARBOSA, R. V.; KLOSS, J.R., 2011). 
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A mistura realizada na extrusora rosca dupla, é mais intensa do que na 

extrusora de rosca simples, visto que na região de interpretação das roscas, boa 

parte do fluxo do polímero fundido é dividido e transferido entre os canais das duas 

roscas. Esta ação de mistura é mais eficiente no caso de roscas corrotacionais, do 

que nas roscas contra-rotacionais, devido maior alternância de fluxo de uma rosca 

para outra. Também uma quantia de polímero é exposta às paredes aquecidas do 

barril, em função do fundido polimérico contornar todo o canal da rosca de um lado 

para depois alternar da mesma forma no canal da rosca adjacente a um passo 

adiante, fornecendo assim maior aquecimento térmico que no caso da extrusora 

de rosca simples ou até mesmo no caso de extrusora de roscas contra-

rotacionais[105]. 

A natureza auto-limpante das extrusoras rosca dupla também contribui para 

reduzir a probabilidade de estagnação do polímero, sendo esta ação bem mais 

eficiente nas roscas corrotacionais que nas roscas contra-rotacionais. Esta 

combinação de alta eficiência de mistura e aquecimento térmico rápido e uniforme 

para fusão, aliados a ação de autolimpeza mais eficiente, tornam as extrusoras de 

rosca dupla corrotacional bastante populares para operações de processamento 

citadas anteriormente[109]. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

A seguir são apresentados os materiais e os métodos utilizados neste 

trabalho. Primeiramente foi realizado um estudo da viabilidade de obtenção e 

posterior incorporação de nanocelulose, obtida a partir de resíduos de bagaço de 

cana-de-açúcar, em filmes de EVA utilizado para embalagens. O estudo busca 

otimizar o processo para obtenção da nanocelulose e comparar propriedades dos 

filmes de EVA puro e nanocompósito de EVA e NC. 

 

4.1. MATERIAIS UTILIZADOS 

 

4.1.1. EVA 

 

O material polimérico utilizado para a referente pesquisa é o EVA 

(Copolímero etileno-co-acetato de vinila), adquirido da Braskem, como pode ser 

observado na Figura 11.  

 

Figura 11: Pellets de EVA TN 2005. 

 

(Fonte: Autor) 

 

EVA TN2005 é um copolímero de etileno e acetato de vinila que apresenta 

alta massa molar, elevada transparência, brilho e facilidade de processamento. É 
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utilizado em embalagens coextrudadas para produtos alimentícios, filme térmico, 

embalagens para produtos refrigerados e congelados. A Tabela 4 apresenta 

algumas propriedades físicas e químicas do material.     

 

Tabela 4: Propriedades físicas e químicas do EVA TN 2005. 

Propriedades        Método Unidades Valores 

Índice de fluidez ASTM D   

1238 

g/10min 0,50 

Teor de acetato 

de vinila (AV) 
Braskem % 13,5 

Fonte: Braskem 

 

O EVA é um copolímero com teores variáveis de acetato de vinila, na ordem de 5 à 

60%. Na medida que o teor de acetato de vinila aumenta, diminui a cristalinidade, aumenta 

à resistência ao impacto, flexibilidade e transparência, porém com diminuição das 

propriedades mecânicas do material.   

 

4.1.2. Bagaço de cana-de-açúcar 

 

O bagaço de cana, Figura 12, foi adquirido da Usina de Iracema (Grupo São 

Martinho) na cidade de Iracemápolis, no estado de São Paulo.  

 

Figura 12: Bagaço de cana-de-açúcar cru.  

 

 (Fonte: Arranjo Produtivo Local do Álcool, APLA) 
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4.2. MÉTODOS DE OBTENÇÃO DAS NANOPARTÍCULAS DE CELULOSE 

 

4.2.1. Tratamento do bagaço da cana-de-açúcar 

 

A umidade inicial do bagaço estava em torno de 50% e foi seco ao sol até 

atingir umidade próxima de 12%. A seguir, esse bagaço foi pré-tratado na planta 

piloto de hidrólise do Departamento de Biotecnologia da Escola de Engenharia da 

USP campus Lorena (EEL-USP).  

O pré-tratamento ácido foi realizado em reator de aço inox AISI 316, como 

pode ser observado na Figura 13, com capacidade volumétrica total de 50 litros, 

equipado com camisa para aquecimento indireto por resistência elétrica. O pré-

tratamento ocorreu a 121°C por 10 min empregando uma concentração de 

ácido sulfúrico de 100 mg de ácido por grama de matéria seca. O hidrolisado 

obtido foi primeiramente filtrado a vácuo em filtro de porcelana, com 

papel qualitativo, para remoção da massa residual de sólidos (celulose e lignina), 

e em seguida foi armazenado em câmara fria para posterior caracterização.  

 

Figura 13: Reator de aço inoxidável AISI 316. 

 

(Fonte: FONSECA, 2011) 
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O tratamento do bagaço de cana-de-açúcar em planta piloto de hidrólise 

permitiu a obtenção de matéria úmida parcialmente deslignificada. A matéria seca 

corresponde a 50% da massa da matéria úmida. Uma das dificuldades encontradas 

nessa etapa foi garantir que o material não ficasse exposto ao oxigênio durante um 

período extenso evitando degradação da matéria. O material foi armazenado em 

embalagens, totalmente vedadas, de filmes flexíveis multicamada com 

propriedades de barreira ao oxigênio conforme Figura 14.    

      

Figura 14: Armazenamento do material após tratamento inicial do bagaço. 

 

(Fonte: Autor) 

 

4.2.2. Deslignificação 

 

Os sólidos foram lavados até neutralização e submetidos ao pré-tratamento 

alcalino no mesmo reator mantendo-se as mesmas condições de temperatura 

(121°C), tempo reacional de 10 min e relação sólido:líquido (1:10), porém, 

empregando-se uma solução de NaOH 1,0% (m/v).  

Ao final da reação, o material deslignificado (celulose) foi separado da fração 

solúvel, licor negro apresentado na Figura 15, rico em lignina por filtração. O licor 

negro obtido pode ser aproveitado para uma possível obtenção de lignina a partir 

do bagaço de cana-de-açúcar. A fração celulósica foi lavada com água até pH 
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próximo da neutralidade e seguiu as próximas etapas até a obtenção de 

nanocelulose em pequena escala, no laboratório Laboratório de Polímeros e 

Nanotecnologia do Centro de Química e Meio Ambiente do Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares (CQMA – IPEN).  

 

Figura 15: Licor negro rico em lignina. 

 

(Fonte: Autor) 

 

 O material deslignificado foi seco ao sol durante 12 horas e passou por um 

segundo processo de secagem, em uma estufa com circulação de ar, a 60C°. Após 

as fibras de celulose terem sido previamente moídas em moinho de bolas, elas 

foram submetidas ao peneiramento, utilizando agitador de peneiras, Figura 16a, 

para separação das partículas de acordo com o tamanho. Partículas com tamanho 

menores à 125 m seguiram para a segunda deslignificação e partículas maiores 

que 125 m passaram novamente por moagem e peneiramento até obtenção da 

granulometria desejada conforme Figura 16b.    
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Figura 16: (a) Agitador de peneiras; (b) material peneirado.  

 

 (Fonte: Autor) 

  

Na segunda deslignificação, o material foi tratado com solução de NaOH em 

água 4% (m/v) por 1 hora sob agitação magnética constante a temperatura de 

70°C, esse método foi repetido até a solução de NaOH permanecer incolor após a 

extração. Esse tratamento, Figura 17, permitiu separar a fração de lignina, licor 

negro, ainda remanescente na amostra deslignificada na planta piloto.      

   

Figura 17: Segunda deslignificação. 

 

 (Fonte: Autor) 

a 

b 
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4.2.3. Branqueamento e filtração 

 

Após o tratamento com solução de NaOH seguido de separação da fração 

de lignina, as fibras de celulose foram branqueadas como pode ser observado na 

Figura 18a, com solução de NaOH 8% (m/v) e H2O2 24% (v/v) na proporção de 1:1 

por 1h a 50°C sob agitação magnética, utilizando relação de 1g de fibra para 20mL 

de solução. Após etapa de branqueamento, a solução contendo as fibras de 

celulose passou por uma filtragem à vácuo conforme Figura 18b. 

 

Figura 18: (a) Etapas de branqueamento; (b) filtração à vácuo. 

  

 (Fonte: Autor) 

 

Uma segunda metodologia para branqueamento das fibras de bagaço de 

cana foi testada de acordo com a Tabela 5.  

 

 

 

 

 

 

 

a b 
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Tabela 5: Branqueamento das fibras de bagaço de cana. 

 Relação 

fibra (g): 

Solução 

(mL) 

Reagentes 
Tempo       

(horas) 

Temperatura     

(°C) 

1° 

metodologia 
1 g / 20 mL 

Solução 1:1 

NaOH 4% (m/v) 

H2O2 24% (v/v) 

1 50 

2° 

metodologia 
1 g/ 10 mL 

solução 1:1 

NaOH 4% (m/v) 

H2O2 24% (v/v) 

1 50 

 

 Foi utilizado tecido não tecido de cor branca, Figura 19, como filtro para 

filtragem e lavagem da solução com as fibras. O tecido não tecido, comercialmente 

conhecido como TNT, foi fornecido pela empresa Ober S/A Indústria e Comércio.   

 

Figura 19: Tecido não tecido utilizado nas filtragens e lavagens. 

 

(Fonte: Autor) 

 

As fibras retidas no tecido não tecido, Figura 20a, foram lavadas, até que a 

solução filtrada não apresentasse coloração, em seguida foram armazenadas em 

estufa com circulação de ar à 60°C para secagem, Figura 20b.   
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Figura 20: (a) Celulose após primeira filtragem; (b) Celulose após término da 

filtragem e secagem. 

  
(Fonte: Autor) 

 

4.2.4. Hidrólise ácida 

 

Após etapa de branqueamento, o material celulósico foi hidrolisado conforme 

Figura 21. Para a hidrólise foi utilizada solução aquosa de ácido sulfúrico 65% 

(m/m) mantendo a relação de 1 g de fibra para 10 mL de solução de H2SO4 a 45°C 

durante 60 minutos sob agitação magnética.  

A hidrólise ácida permite um ataque químico, nas regiões amorfas, que são 

mais suscetíveis à reação com ácido sulfúrico. As regiões cristalinas da celulose, 

por sua vez, permanecem inalteradas após adição de ácido sulfúrico. A alta 

concentração de ácido sulfúrico foi utilizada para garantir a eficiência do ataque 

químico na região amorfa.   

 

 

 

 

 

 

 

a b 
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Figura 21: solução resultante após hidrólise ácida. 

 

 (Fonte: Autor) 

 

4.2.5. Centrifugação 

 

Para minimizar o excesso de acidez da solução e interromper a reação 

química da fibra com ácido sulfúrico, após a hidrolise ácida, foi realizada a 

centrifugação a 10000rpm. Após 10 minutos de centrifugação, Figura 22a, houve 

troca do sobrenadante por água destilada e nova centrifugação foi realizada por 

mais 10 minutos. A centrifugação se sucedeu até obtenção de pH neutro. A 

centrífuga utilizada foi da marca Quimis modelo Q222T como pode ser observado 

na Figura 22b.      
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Figura 22: (a) Material após centrifugação, (b) Centrífuga utilizada. 

 

 (Fonte: Autor) 

 

4.2.6. Rotoevaporação 

 

A solução de nanocelulose foi concentrada no rotoevaporador Tecnal TE-

210 à vácuo e temperatura de 70°C, Figura 23.  

 

Figura 23: Fotografia do rotoevaporador utilizado neste trabalho.  

 

 (Fonte: Autor) 

 

 a  b 
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4.2.7. Sonicação 

 

Para a etapa de sonicação foi preparada uma solução com 2 g do material 

celulósico para cada 250mL de solução água/DMF (dimetilformamida)/etanol na 

proporção 8:1:1 em volume. O tratamento ultrassônico foi feito realizado em 

sonicador de ponteira/desruptor de célula ultrassônico modelo DES500 com 

frequência ultrassônica de 20 kHz com 60 % da potência total de 750 watts como 

pode ser observado na Figura 24a.        

Os ensaios, visualizados na Figura 24b, foram realizados para 2 diferentes 

tempos de sonicação: 10 e 30 minutos. Após tratamento ultrassônico, houve 

dispersão dos cristais de nanocelulose, Figura 24c.  

 

Figura 24: (a) Sonicador; (b) Detalhe da ponteira do equipamento; (c) Amostra de 

material celulósico após tratamento por sonicação. 

 

 (Fonte: Autor) 

 

4.2.8. Liofilização  

 

Com o objetivo de incorporar as partículas de nanocelulose em EVA por meio 

do processo de extrusão, foi realizada a secagem da solução aquosa de 

nanocelulose. As amostras com solução de nanocelulose foram secas após 

congelamento e liofilização durante 24 horas em um liofilizador de frascos, MSSL-

404, com plataforma interna e vácuo microprocessado, Figura 25. Durante o 

processo de liofilização, a pressão foi estabilizada em 60 mmHg e temperatura de 

 a  b c 
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-42°C.  Para efeitos comparativos também foi realizada a secagem da solução 

aquosa de nanocelulose em estufa com circulação de ar à 45°C.   

 

Figura 25: Fotografia do liofilizador utilizado neste trabalho (a) e distribuição dos 

béqueres no liofilizador (b). 

 

 (Fonte: Autor) 

 

4.2.9. Cálculo da Concentração e do Rendimento de nanocelulose 

 

Para estimar a concentração de nanocelulose, na suspensão obtida após a 

rotoevaporação, Figura 26a, 4 alíquotas de 10 mL cada, foram pesadas após 

liofilização conforme Figura 26b.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 a  b 
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Figura 26: Solução de nanocelulose (a), nanocelulose após liofilização (b). 

 

 (Fonte: Autor) 

 

4.3. MÉTODO DE CARACTERIZAÇÃO DAS NANOPARTÍCULAS DE 

CELULOSE 

 

Para a caracterização das nanopartículas de celulose foram realizadas em 

solução as análises de DLS, MET e efeito de birrefringência. As amostras secas, 

após liofilização, foram utilizadas para as análises DRX, DSC, TGA e FTIR.   

 

4.3.1. Espalhamento dinâmico de luz (DLS) 

 

O diâmetro médio das nanopartículas de celulose e suas distribuições por 

intensidade de tamanho foram determinadas pela técnica de espalhamento 

dinâmico de luz, do inglês “Dynamic Light Scattering” (DLS). O impacto das 

moléculas de um solvente em nanopartículas na solução promove movimentos 

aleatórios. O movimento denominado browniano depende da frequência e 

amplitude desses deslocamentos aleatórios, assim como do tamanho da partícula 

e da viscosidade do solvente. O equipamento de DLS ao emitir feixe de luz que 

atinge as partículas provoca o movimento browniano que então é captado, gerando 

um tamanho médio das partículas. Partículas de menor diâmetro possuem alta 

frequência gerada pelo movimento browniano e podem ser detectadas pelo 

equipamento de espalhamento dinâmico de luz. 

 a  b 



73 

 

 

 

A análise foi realizada em um equipamento Malvern Zetasizer, Figura 27, o 

qual emprega um laser vermelho para efetuar a medida das partículas em solução. 

As medidas foram obtidas em ângulo de espalhamento de 180° por meio da média 

de 10 varreduras de 20 segundos cada, utilizando o modelo para partículas 

esféricas. Para confirmação dos resultados realizou-se também 2 varreduras de 

180 segundos cada.  Foram feitas medidas das dispersões de nanocelulose em 

água antes da secagem por liofilização e após liofilização e nova dispersão por 

tratamento ultrassônico.  

 

Figura 27: Fotografia do equipamento de DLS. 

 

 (Fonte: Autor) 

 

4.3.2. Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 

 

Com o objetivo de observar a morfologia das partículas de celulose e 

quantificar as dimensões dessas partículas, foram preparadas 3 soluções de 

nanocelulose em água contendo respectivamente 10; 30 e 50 mg/mL para a análise 

de microscopia eletrônica de transmissão. Uma gota de cada solução foi colocada 

em tela de cobre recoberta com filme suporte de carbono. As telas ficaram em 

repouso à temperatura ambiente até total evaporação da parte líquida. Em seguida, 

foi gotejado solução de citrato de chumbo IV, 2%, para aumentar o contraste das 

imagens produzidas. O microscópio utilizado para a análise foi Tecnai FEI G20, 
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Figura 28, com tensão de aceleração dos elétrons de 200kV que permite aquisições 

de -70 a +70 graus, em incrementos de 1 grau e aumentos de até 135000 vezes.  

Igualmente ao DLS, foram feitas análises das dispersões de nanocelulose 

em água antes da secagem por liofilização e após liofilização e nova dispersão por 

tratamento ultrassônico. 

 

Figura 28: Modelo do microscópio eletrônico de transmissão utilizado neste 

trabalho. 

 

 (Fonte: Laboratório de Anatomia Patológica – Instituto do Coração HCFMUSP) 

 

4.3.3. Efeito de Birrefringência   

 

Para visualização do efeito de birrefringência, solução de 50 mL contendo 

50 % de álcool etílico, 50 % de água e 10 mg de nanocelulose foram preparadas. 

As suspensões, com os componentes totalmente homogeneizados, foram 

colocadas em um recipientes de vidro, entre duas lentes polarizadas cruzadas, com 

incidência de luz branca polarizada em apenas um dos lados.  
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4.3.4. Difração de Raio X (DRX) 

 

A difração de DRX é uma técnica vastamente utilizada no estudo de 

materiais, essa análise fornece informações qualitativas e quantitativas das fases 

cristalinas presentes, teor de cristalinidade e análise da estrutura cristalina do 

material. Os ensaios de DRX foram realizados pelo método do pó, ou seja, em 

amostras de bagaço de cana-de-açúcar, celulose e nanocelulose previamente 

secas e dispersas no suporte para DRX sem orientação preferencial.  

As análises de raios X foram realizadas em um difratômetro marca Rigaku 

modelo Multiflex, Figura 29, equipado com contador proporcional e analisador de 

altura de pulso usando radiação CuKalfa (λ = 1,5418 Å), gerada com tensão de 40kV 

e corrente de 20mA. O ângulo de varredura 2θ, dos espectros de difração, variou 

entre 5 e 90°, passo de 0,02, velocidade de 0,5 °/min e fendas 1/2°, 1/2° e 0,03 

mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

 

Figura 29: Modelo do difratômetro de Raio X utilizado neste trabalho. 

 

(Fonte: Autor) 

 

 

 

4.3.5. Análise Termogravimétrica (TGA) 

 

Análise termogravimétrica (TGA) foi efetuada em equipamento da marca 

Mettler-Toledo – TGA/SDTA 851 com termobalança conforme Figura 30. Os testes 

foram programados para atmosfera de nitrogênio 50 mL/min, na faixa entre 25 a 

600°C com taxa de aquecimento de 10°C/min. As amostras foram colocadas em 

cadinhos de porcelana de volume igual a 40 µL, conforme norma ASTM D 6370-

99. O gás nitrogênio utilizado nas análises possui grau de pureza 99,99 % com 

nível de oxigênio menor que 1 ppm e foi adquirido da empresa White Martins. 
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Figura 30: Equipamento para análise de termogravimetria da marca Mettler-Toledo. 

 

(Fonte: Autor) 

 

4.3.6. Espectroscopia Vibracional de Absorção no Infravermelho com 

Transformada de Fourier (FTIR)  

 

A espectroscopia vibracional de absorção de infravermelho, IV, é o método 

mais sensível e versátil para acompanhar modificações químicas em um material. 

Este método detecta os movimentos vibracionais das ligações químicas do 

composto que está sendo analisado. Como cada grupo químico absorve a energia 

vibracional de um valor específico, é possível diferenciá-los pelo espectro de 

infravermelho. Além disso a técnica fornece informações sobre as interações entre 

esses grupos químicos.  

Os espectros de infravermelho dos polímeros foram obtidos no modo de 

refletância total atenuada (ATR). As medidas de ATR foram feitas com um 

espectrômetro FTIR, Figura 31, Nicolet Nexus 670 (Thermo Nicolet Corporation), 

com um acessório de refletância total atenuada horizontal (Zn-Se, 45°), e um 

detector DTGS (deuterated triglycine sulfate). As amostras foram adicionadas à 220 

mg de KBr e submetidas a prensagem para formação das pastilhas e o branco da 

amostra foi preparado apenas com KBr. As pastilhas foram colocadas diretamente 

sobre o cristal, foram gerados espectros de transmitância com média de 100 

varreduras no intervalo 4000 - 600 cm-1, resolução de 4 cm-1 foi feita para cada 
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amostra, e as medidas das amostras foram divididas pelo background de ar, isto é, 

sem nada sobre o cristal. 

 

Figura 31: Equipamento de análise de infravermelho com acessório de refletância 

atenuada total (ATR-FTIR). 

 

 (Fonte: Autor) 

 

4.4. MÉTODO DE PROCESSAMENTO DOS FILMES DE EVA COM 

NANOPARTICULAS DE CELULOSE 

 

Foram preparadas 3 misturas poliméricas de EVA e NC, e uma amostra 

apenas com EVA como mostrado na Tabela 6. Para a preparação das misturas 

poliméricas foram utilizados dois antioxidantes: IRGANOX 1010 e IRGAFOS 168, 

ambos fornecidos pela empresa BASF S/A.   

 
Tabela 6: Formulação dos compósitos. 

 % EVA % NC % IRGANOX 

1010 

% IRGAFOS 168 

EVA 99,9 0 0,05 0,05 

EVA/NC 1,0% 98,9 1 0,05 0,05 

EVA/NC 3,0% 96,9 3 0,05 0,05 
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IRGANOX 1010, Figura 32a, é um antioxidante primário e estabilizante 

térmico, possui em sua estrutura um grupo fenol estericamente impedido tendo a 

função de bloqueador de radicais. IRGAFOS 168, Figura 32b, é um antioxidante 

secundário e também tem a função de estabilizante térmico, possui em sua 

estrutura um grupo fosfito[109].  

 

Figura 32: Representação estrutural de IRGANOX 1010 (a) e IRGAFOS 168 (b). 

 

(Ruvolo-Filho; Adhemar, & Pelozzi; Tadeu Luiz Alonso; 2013) 

 

Para homogeneização do EVA com a adição de NC foi utilizada cera de 

polietileno de baixa densidade em escamas previamente fundida, TANWAX POX 

500 da QGP Química Geral Ltda como pode ser observado na Figura 33. A 

utilização da cera de polietileno  promoveu uma inovação do ponto de vista técnico 

na incorporação das nanopartículas ao material polimérico.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 a  b 
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Figura 33: Cera de polietileno de baixa densidade TANWAX POX500. 

 

(Fonte: Autor) 

 

O material compósito foi processado por extrusão num modelo de dupla-

rosca Haake Rheomex P332 com 16 mm e L/D = 25, Thermo Scientific como pode 

ser observado na Figura 34.  

 

Figura 34: Extrusora de rosca dupla, Haake Rheomex P332, utilizada na 

preparação das composições. 

 

(Fonte: Autor) 
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O perfil de temperatura utilizado foi 115/120/125/135/140/145 ºC, do funil até 

a matriz (Figura 35a), respectivamente, rotação de 40 rpm e torque de 70 Nm 

(Figura 35b). Os materiais foram extrudados duas vezes consecutivas para melhor 

homogeneização e resfriados em ar para uma melhor estabilidade dimensional, 

granulados por um granulador elétrico (Figura 35c) e secos em uma estufa com 

circulação de ar à temperatura de 60  1 0C. 

 

Figura 35: Configuração da extrusora Haake Rheomex (a), (b) e granulador elétrico (c). 

 

 
 (Fonte: Autor) 

 

 a  b 

 c 
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Os filmes foram processados por extrusão com matriz plana (Figura 36a). 

Essa matriz possui uma abertura no formato da seção transversal do produto final 

obtido. Ao sair da matriz plana, o filme plástico passa por unidades auxiliares da 

máquina extrusora onde ocorre o resfriamento e na sequência o filme é esticado 

com tensões controladas de forma que possa ser enrolado na bobinadeira (Figura 

36b).  

 

Figura 36: Matriz plana (a) e bobinadeira (b) usados para processamento dos filmes.  

 
 (Fonte: Autor) 

 

4.5. MÉTODO DE CARACTERIZAÇÃO DOS FILMES DE EVA COM 

NANOPARTÍCULAS DE CELULOSE 

 

A caracterização dos filmes processados (Figura 37) foi realizada, por meio 

de ensaios físicos, mecânicos, térmicos e morfológicos que são descritos a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 a  b 
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Figura 37: Filmes processados: EVA (I), EVA com 1,0% de NC (II), EVA com 

3,0% de NC (III). 

 

(Fonte: Autor) 

 

4.5.1. Ensaio mecânico de resistência à tração dos filmes  

 

O objetivo do teste é descrever o comportamento de um material quando 

este é submetido a forças que tendem a puxá-lo separadamente (opostamente), e 

determina qual a extensão que o material estava antes da ruptura. O ensaio 

mecânico permite avaliar a relação entre porcentagem de NCs em EVA e 

propriedades como resistência à tração, deformação na ruptura e módulo Young 

(módulo de elasticidade) para os filmes processados.    

A resistência à tração é a força, ou a tensão, expresso em MPa ou N/mm2, 

necessária para romper uma amostra em teste padrão pelo estiramento, com uma 

taxa de velocidade constante. O alongamento é o alongamento obtido na ruptura 

da amostra e definido como uma expansão produzida pela força de tração aplicada 

para uma amostra e é expressa como uma porcentagem do comprimento inicial. O 

módulo de elasticidade é uma indicação da rigidez relativa de um material e é 

definido como a força, expressa em N/mm2, necessária para produzir certo 

alongamento.  

 I  II  III 
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Nos ensaios de tração um corpo de prova com dimensões padrão é preso 

em duas garras na direção vertical do equipamento de ensaio INSTRON 5567 

(Figura 38). Uma das garras é fixa e a outra é deslocada para cima por um 

mecanismo de tração acoplado a um computador que controla a velocidade de 

deslocamento do travessão. Nesta mesma garra superior é fixado um sensor de 

força, que também é conectado ao mesmo computador. O computador registra a 

força necessária para tracionar o corpo de prova em função do deslocamento.  

Os ensaios de tração foram realizados em uma máquina Instron, modelo 

5567, com célula de carga de 1 kN, velocidade de separação entre as garras de 

50mm/min e temperatura do ensaio de ± 24°C. Para maior representatividade dos 

dados, os resultados foram obtidos por meio da média de 4 amostras para cada 

composição diferente. Os ensaios de tração estão de acordo com a norma ASTM 

D882-91 (ASTM, 1991). 

 

Figura 38: Equipamento de ensaio de tração INSTRON, modelo 5567. 

 

(Fonte: Autor) 
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4.5.2. Microscopia Eletrônica de Varredura com Fonte Emissão de Campo 

(MEV-FEG) dos filmes  

 

Os ensaios de MEV-FEG de alta resolução foram realizados em amostras 

dos nanocompósitos retiradas durante a extrusão dos materiais. As amostras foram 

fraturadas em nitrogênio líquido e a região da fratura foi recoberta com ouro. As 

imagens foram obtidas com aumento de até 40000 vezes na região da fratura e 

voltagem de aceleração de 8kV em equipamento da marca Philips modelo XL-30 

MEV-FEG conforme Figura 39. 

 

Figura 39: Equipamento da marca Philips modelo XL-30 MEV-FEG. 

 

(Fonte: LCT Poli-USP) 

 

4.5.3. Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) dos filmes 

 

Os ensaios de DSC foram realizados no equipamento Mettler Toledo DSC 

822 sob atmosfera de nitrogênio, (Figura 40). O processo utilizado foi: aquecimento 

de  25 °C a 280 °C a razão de 10 °C/min, mantendo-se a 280 °C por 5 minutos; 

resfriamento de 280 °C a 25 °C a uma taxa de 10 °C/min; e reaquecimento de 25 

°C a 280 °C a uma razão de reaquecimento de 10°C/min. As amostras foram 

pesadas entre 10 a 15 mg e acondicionadas em cadinhos com tampas de alumínio, 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOr7fSrcTbAhWCTZAKHWl7CWQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.lct.poli.usp.br/index.php?l=infraestrutura&s=me&psig=AOvVaw0fd7_gTl5Pe_uNoVsfhtih&ust=152855719617
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conforme norma técnica ASTM D 3418-03. O gás nitrogênio utilizado nas análises 

possui grau de pureza de 99,99 % com nível de oxigênio menor que 1 ppm foi 

adquirido da empresa White Martins. 

 

Figura 40: Equipamento para análise de DSC da Mettler Toledo. 

 

(Fonte: Autor) 

 

4.5.4. Análise Termogravimétrica (TGA) dos filmes 

 

Foi utilizada a mesma metodologia da análise termogravimétrica para 

caracterização das nanopartículas de celulose.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com a literatura há diversos meios de obtenção da nanocelulose 

a partir de resíduos de material orgânico. A obtenção da nanocelulose a partir da 

matéria orgânica segue algumas etapas primordiais como deslignificação, 

branqueamento, hidrólise ácida e tratamento ultrassônico. A metodologia varia, 

sobretudo, de acordo com a fibra utilizada e utilização de diferentes reagentes e 

equipamentos.      

 

5.1. Deslignificação, branqueamento e filtração 

 

As duas metodologias de branqueamento (Figura 41) foram realizadas com 

objetivo de verificar a relação da quantidade de reagentes, NaOH e H2O2, com a 

alvura do produto obtido. 

 

Figura 41: Branqueamento das fibras de celulose. 

 

(Fonte: Autor) 

 

 1° metodologia  2° metodologia 
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O branqueamento das fibras de celulose se mostrou eficiente para a 2a 

metodologia proposta. A segunda metodologia levou a obtenção de fibras de 

celulose com um grau de alvura significativamente maior do que a 1a 

metodologia. 

Nanopartículas com baixo grau de alvura, quando incorporadas à matriz 

polimérica, podem ocasionar mudança de coloração do filme processado.  

Apesar da utilização de uma quantidade menor de reagentes, sobretudo 

hidróxido de sódio de pureza analítica, na 1°metodologia, para as aplicações em 

embalagens para alimentos é importante que o material apresente um grau de 

alvura elevado. 

Após branqueamento, parte da amostra, previamente filtrada e lavada, foi 

colocada na estufa a 60°C e uma segunda parte foi armazenada em embalagem 

vedada à temperatura ambiente. A amostra do material armazenado na estufa ficou 

totalmente seca e compactada conforme Figura 42, como uma espécie de casca 

de sorvete, diferentemente da amostra armazenada à temperatura ambiente. 

 

Figura 42: Amostra de material celulósico compactada e seca após branqueamento. 

 

(Fonte: Autor) 

 

5.2. Hidrólise ácida e secagem.  

 

Durante a etapa de hidrólise ácida, a adição de ácido sulfúrico foi realizada  
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lentamente com auxílio de funil de adição. A reação com H2SO4 é exotérmica e 

adição do reagente em uma só etapa eleva consideravelmente a temperatura 

provocando escurecimento das fibras de celulose. A adição de ácido sulfúrico é a 

etapa mais importante para obtenção das nanopartículas de celulose, o ataque 

químico com ácido sulfúrico nas regiões permite a formação das nanopartículas de 

celulose em meio ácido como mostrado na Figura 43.  

O alto grau de homogeneidade e estabilidade da solução após neutralização 

é uma característica importante das nanopartículas, a não precipitação das 

partículas de celulose em meio aquoso é um indício da formação de 

nanopartículas. Após a hidrólise com ácido sulfúrico, obteve-se formação de cargas 

eletrostáticas negaticas devido à presença de grupos sulfatos (SO4
-2) na superfície 

das nanopartículas de celulose. Por repulsão eletrostática, os grupos sulfatos 

contribuem para o afastamento suficiente entre as partículas evitando a formação 

de nanopartículas aglomeradas.     

 

Figura 43: Nanoparticulas de celulose em meio aquoso. 

 

(Fonte: Autor). 

 

A Figura 44 mostra o aspecto das nanopartículas após secagem por 

liofilização e em estufa de circulação de ar.  
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Figura 44: Nanoparticulas de celulose após secagem por liofilização (a) e em 

estufa com circulação de ar à 45°C (b). 

 

(Fonte: Autor) 

 

As nanopartículas de celulose após secagem por liofilização possuem 

aglomeração de menor intensidade quando comparada à secagem do 

nanomaterial em estufa com circulação de ar. Buscando manter o nível de alvura e 

evitar a aglomeração intensa das nanopartículas promoveu-se à secagem por 

liofilização em detrimento à secagem em estufa com circulação de ar. A 

degradação térmica da nanocelulose também tende à ocorrer de maneira mais 

suscetível por secagem em estufa com circulação de ar. 

 

5.3. Espalhamento dinâmico de luz (DLS) sem tratamento ultrassônico 

 

A análise de distribuição de tamanho das partículas de celulose em solução 

aquosa foi realizada 3 vezes consecutivas, nanocelulose em água 1, 2 e 3  

conforme Figura 45.  

 

 

 

 

 

 

 a 
 b 
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Figura 44: Nanoparticulas de celulose após secagem por liofilização (a) e em 

estufa com circulação de ar à 45°C (b). 

 

 (Fonte: Autor) 

 

A partir da média das 3 medidas de distribuição de tamanho das partículas 

de celulose em água sem tratamento ultrassônico obteve-se uma tabela constando 

a relação entre diâmetro médio das partículas e frequência na amostra analisada, 

Tabela 7, e um histograma de distribuição do diâmetro médio das partículas de NC 

na forma de barras com desvio padrão conforme Figura 46.  
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Tabela 7: Relação entre diâmetro médio das partículas e frequência na amostra analisada. 

Diâmetro médio das partículas  

(nm) 

Frequência  

(%) 

37.84 1.1 

43.82 6.3 

50.75 11.8 

58.77 12.6 

68.06 15.8 

78.82 21.1 

91.28 18.0 

105.7 9.0 

122.4 2.7 

141.8 0.4 

255.0 0.1 

295.3 0.1 

342.0 0.2 

396.1 0.2 

458.7 0.1 

531.2 0.1 

615.1 0.1 

712.4 0.1 

825.0 0.1 
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Figura 46: Histograma de distribuição do diâmetro médio das partículas de NC 

dispersas em água com desvio padrão. 

 
(Fonte: Autor) 

 

A análise de DLS mostrou que para as 3 medidas realizadas, obteve-se 

partículas com ordem de grandeza de 100 nm e média de tamanho inferior à 100 

nm de diâmetro, portanto, podemos caracterizar as partículas como nanopartículas. 

A nanocelulose é formada, sobretudo, pela parte cristalina da celulose e possui 

uma das dimensões, no mínimo, em escala nanométrica, isso explica o fato de 13,2 

% das partículas em média possuírem tamanho maior à 100 nm.  

 

5.4. Espalhamento dinâmico de luz (DLS) com tratamento ultrassônico após 

secagem da nanocelulose 

 

A análise de distribuição de tamanho das partículas de celulose em solução 

foi realizada para amostras de nanocelulose após secagem via liofilização seguida 

de dissolução em solução de água/DMF/etanol na proporção 8:1:1 em volume.  

Tratamento ultrassônico de 10 e 30 minutos foi utilizado para efetuar dispersão das 

nanopartículas de celulose no solvente de acordo com a Figura 47. A tabela 8 



94 

 

 

 

mostra a relação entre o diâmetro médio das partículas e a frequência para as 

diferentes amostras analisadas.  

 

Figura 47: Distribuição do tamanho de NC dispersas em água/DMF/etanol. 

 

 (Fonte: Autor) 
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Tabela 8: Relação entre diâmetro médio das partículas e frequência na amostra analisada 

para diferentes tempos de tratamento ultrassônico. 

Diâmetro 

médio das 

partículas 

(nm) 

Frequência (%) 

Tratamento 

ultrassônico 

de 10 minutos 

Frequência (%) 

Tratamento 

ultrassônico 

de 30 minutos 

Frequência 

(%) 

Sem 

tratamento 

ultrassônico 

58.77 1,5 8,9 0 

68.06 7,4 20,1 0 

78.82 20,7 28 0 

91.28 25,8 20,4 3,1 

105.7 21,6 12,6 11,0 

122.4 11,4 4,8 13,8 

141.8 6,2 2,7 17,9 

164.2 3,5 1,8 19,2 

190.1 0,8 0,1 16,7 

220.2 0,5 0 7,2 

255.0 0 0 4,8 

295.3 0 0 2,1 

342.0 0 0 1,3 

396.1 0,2 0,2 0,5 

458.7 0,2 0,3 0,4 

531.2 0,1 0,1 0,4 

615.1 0 0 0,5 

712.4 0 0 0,6 

825.0 0 0 0,5 

 

 

A análise de DLS das amostras de NC dispersas em água mostrou que após 

tratamento ultrassônico obteve-se partículas com ordem de grandeza inferior à 100 

nm, diferentemente da amostra de celulose em água sem tratamento ultrassônico. 

O tratamento ultrassônico no tempo de 10 e 30 minutos permite a dispersão das 
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nanopartículas de celulose em solução de água/DMF/etanol. No tratamento 

ultrassônico por 30 minutos foi obtido um melhor controle do diâmetro médio das 

nanopartículas de celulose, há uma queda da polidispersão em relação ao tamanho 

médio das partículas quando há tratamento ultrassônico para a solução de celulose 

em água/DMF/etanol.  

As informações dos valores referentes ao tamanho de partículas obtidas pelo 

DLS são superdimensionadas em relação ao método MET. Os diâmetros nas 

nanopartículas medidos por DLS considera o raio hidrodinâmico das 

nanopartículas, contendo partículas e a camada de solvatação hidrodinâmica.   

 

5.5. Cálculo da Concentração e do Rendimento de nanocelulose     

 

Para estimar a concentração de nanocelulose na suspensão obtida após 

neutralização, 50 alíquotas de 10 ml foram liofilizadas. Cada alíquota tinha em 

média 0,21g de NC totalizando 10,5g de NC. Para 50g do bagaço de cana 

previamente tratado obtém-se 10,5g de NC, resultando em um rendimento de 21%. 

O rendimento consideravelmente baixo, considerando que o bagaço de cana 

tratado já havia passado por uma primeira deslignificação, deve-se principalmente 

ao fato do descarte de sobrenadante contendo NC após cada centrifugação até 

alcançar a neutralidade.    

 

5.6.  Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 

 

A figura 48 apresenta as micrografias das dispersões das partículas de 

nanocelulose em água. Foram feitas análises das dispersões de nanocelulose em 

água antes da secagem de acordo as imagens das Figuras 48 e 49, por liofilização 

e após liofilização e nova dispersão por tratamento ultrassônico por 30 minutos 

conforme Figuras 50 e 51.  
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Figura 48: Micrografia da nanocelulose obtida em MET: 6500 vezes de aumento antes da 

secagem. 

 

 (Fonte: Autor) 

 

Figura 49: Micrografia da nanocelulose obtida em MET: 13000 vezes de aumento 

antes da secagem. 

 

(Fonte: Autor) 
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Figura 50: Micrografia da nanocelulose obtida em MET: 6500 vezes de aumento 

após liofilização e nova dispersão por tratamento ultrassônico. 

 

(Fonte: Autor) 

 

Figura 51: Micrografia da nanocelulose obtida em MET: 13000 vezes de aumento 

após liofilização e nova dispersão por tratamento ultrassônico. 

 

 (Fonte: Autor) 

 

Na Figuras 48, 49, 50 e 51 obtidas por MET, são apresentadas as 

micrografias obtidas por TEM dos nanoestruturas de celulose da fibra de bagaço 

de cana-de-açúcar em suspensão aquosa  de concentração 0,03 g/mL Estas 

imagens evidenciam a eficiência do tratamento de hidrólise ácida para a obtenção 
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da nanocelulose da fibra de bagaço de cana-de-açúcar, confirmando a presença 

das nanoestruturas nas suspensões, que consistem principalmente de fibrilas 

individuais de comprimento alongado e diâmetro na ordem de grandeza de 

nanômetros.  

A existência de algumas fibras pouco alongadas em relação às demais pode 

ter explicação no controle da hidrólise ácida. A hidrólise ácida é um fator 

preponderante para a remoção da fase amorfa e formação dos nanofibras porém, 

a hidrólise ácida quando em excesso promove ataque nas regiões cristalinas da 

celulose promovendo encurtamento das fibras de acordo com Dufresne et al. [78]. 

O formato e as dimensões das nanofibras de celulose são muito similares 

nos dois casos estudados, tanto antes quanto após ultrassonicação precedida por 

liofilização, o que mostra a eficiência do método ultrassônico na re-dispersão e 

controle de tamanho das nanofibras em solução apesar da imagem da Figura 51 

mostrar um estado de agregação maior quando comparado às demais 

micrografias.   

De forma geral, as micrografias da solução de nanocelulose são consistentes 

com o modelo estrutural proposto para fibras de nanocelulose, apresentando 

comprimento (L) entre 50 e 150nm e diâmetro (D) entre 1 e 10 nm, possuindo dessa 

forma alta razão de aspecto (L/D), o que justifica o fato das nanofibras de celulose 

possuírem grande potencial para serem utilizadas como reforço em materiais 

nanocompósitos. Mesquita et al.[113], por meio das micrografias obtidas por TEM, 

obtiveram valores médios de comprimento (L) e largura (D) da nanocelulose de 

eucalipto de 145 ± 25 nm e 6,0 ± 1,5 nm, respectivamente, resultando razão de 

aspecto (L/D) de aproximadamente 24. 

Como mostrado na análise de DLS, as partículas de celulose apresentam  

diâmetros menores do que 100nm, como pode ser observado na imagem de 

microscopia na Figura 48. Há inúmeros grupamentos hidroxílicos expostos ao 

longo de toda a cadeia das partículas de nanocelulose, portanto, inúmeras ligações 

de hidrogênio e aproximações físicas podem ser observadas de modo a conferir o 

aspecto de tubos entrelaçados observado na micrografia mostrada na imagem da 

micrografia.  

 



100 

 

 

 

 

 

5.7. Efeito de Birrefringência   

 

A figura 52 apresenta fotografias da suspensão contendo água/álcool 

etílico/nanocelulose preparada para o ensaio de birrefringência evidenciando a 

presença de nanocristais de celulose. 

 

Figura 52: Suspensão contendo água/álcool etílico/nanocelulose preparada (I) e 

teste de birrefringência utilizando polaroides com agitação da solução (II). 

 

 (Fonte: Autor) 

 

A suspensão contendo água/álcool etílico/nanocelulose, quando visualizada 

por meio de polarizadores resultou em birrefringência da luz. Uma tensão na 

estrutura é gerada devido à presença de cargas superficiais das partículas de 

nanocelulose produzindo um centro de quiralidade, promovendo desta maneira um 

maior grau de organização das nanopartículas denominado arranjo anisotrópico 

líquido-critalino nemático quiral [76,80,111].   

 

5.8. Difratometria de Raio X (DRX) 

 

A figura 53 apresenta as curvas obtidas por raios X para as amostras de 

bagaço de cana-de-açúcar e das fibras tratadas: celulose deslignificada (celulose 

1), celulose pós-branqueamento (celulose 2) e nanocelulose.  

 I  II 
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Figura 53: Curvas obtidas por DRX. 

 

(Fonte: Autor) 

 

As curvas apresentadas apresentam picos característicos referentes à 

estrutura cristalina da celulose, o primeiro deles em 2θ = 22,5° como o pico de 

maior intensidade referente ao plano (002) representando material cristalino e um 

segundo pico em 2θ = 16,5° referente ao plano (110) representando material 

amorfo (am) de acordo com Rahimi et al. [114].   

O índice de cristalinidade mostrado na Tabela 9 foi calculado a partir da 

intensidade máxima obtida no pico de cristalinidade principal do difratograma e da 

intensidade mínima localizada entre os dois picos cristalinos pela Equação 1 

(Segal, 1959). 

 

(1) 
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IC = índice de cristalinidade, em porcentagem; 

I(002) = pico de intensidade de difração representando o material cristalino 

próximo a 2θ = 22,5 º; 

I(am) = pico de intensidade de difração representando o material amorfo 

próximo a 2θ = 16,5 º. 

 

Tabela 9: Índice de cristalinidade para as amostras. 

Amostra I(002) I(am) IC (%) 

Bagaço de cana-de-
açúcar 

351 185 47,2 

Celulose 1 581 215 63,0 

Celulose 2 2232 785 64,9 

NC 3429 1030 70,1 

 

A análise de difração de Raio X da celulose mostrou que as fibras são 

compostas de regiões cristalinas (altamente ordenada) e amorfas (desordenadas). 

As fibras de bagaço não tratadas possuem menor porcentagem de cristalinidade 

do que as fibras de bagaço de cana tratados, celulose e nanocelulose.  

O pico de intensidade associado à celulose e NC ocorre devido à remoção 

de componentes da região amorfa com o consequente aumento do índice de 

cristalinidade. Estas regiões não têm fronteiras bem definidas, mas há um arranjo 

de transição no qual as cadeias têm menor orientação. Considerando que a 

hemicelulose e a lignina possuem estruturas amorfas, as amostras de celulose e 

NC possuem pouco ou nenhuma hemicelulose e lignina presentes. Pela 

semelhança da estrutura cristalina obtida para as quatro amostras analisadas 

pode-se afirmar que a deslignificação, o branqueamento e a hidrólise ácida não 

interferiram na estrutura cristalina da celulose, removendo apenas os componentes 

da fase amorfa e de caráter não celulósicos.  
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A cristalinidade máxima foi obtida na amostra de NC. No processo de 

hidrólise ácida, os íons hidrônio penetraram nas regiões amorfas da celulose, 

promovendo a clivagem hidrolítica permitindo a formação dos cristais de NC. Na 

região de maior domínio cristalino, a fibra tem maior desempenho mecânico como 

resistência à tração, porém o maior domínio cristalino também está associado à 

maior retenção de umidade. Moon et al. [76] relata que o índice de cristalinidade 

da celulose pode variar entre 45 e 88%. 

 

5.9. Análise Termogravimétrica (TGA)  

 

Na figura 54, são mostradas as curvas de perda de massa em função da 

temperatura para as amostras de bagaço de cana-de-açúcar e das fibras tratadas: 

celulose deslignificada (celulose 1), celulose pós-branqueamento (celulose 2) e 

nanocelulose.  

 

Figura 54: Curvas de TG para as amostras de bagaço de cana-de-açúcar, celulose 

deslignificada (celulose 1), celulose pós-branqueamento (celulose 2) e nanocelulose. 

 

 (Fonte: Autor) 
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Em todas as amostras, ocorre uma perda inicial de massa de 

aproximadamente 4% devido à umidade presente em todas as composições. 

Devido às características hidrofílicas da celulose, há uma maior porcentagem de 

umidade na fibra tratada e na nanocelulose em comparação à composição de 

bagaço de cana-de-açúcar, já que as fibras estão mais expostas de acordo com 

Rahimi et al. [114].   

A pirólise completa, reação de decomposição por meio do calor, começa em 

320°C e vai até aproximadamente 400°C para o bagaço de cana-de-açúcar, a 

maior temperatura de decomposições dentre as quatro composições analisadas 

devido à presença de lignina que possui uma temperatura de decomposição mais 

elevada. A lignina é um retardante à oxidação devido à estabilidade conferida pelos 

diversos grupos aromáticos na molécula. 

As amostras de celulose, 1 e 2, pirolisam à temperatura de 290°C à 350°C e 

215°C à 365°C respectivamente, esse fato ocorre devido às dimensões menores 

das fibras e consequentemente menor área específica se comparado às fibras de 

bagaço de cana-de-açúcar. A celulose branqueada (celulose 1) possui uma menor 

temperatura de degradação devido à total ausência de lignina e hemicelulose, a 

total deslignificação das fibras de celulose ocorreu apenas após o branqueamento 

com solução de NaOH e peróxido de hidrogênio. 

No caso da nanocelulose, a decomposição ocorre em temperatura mais 

baixa, partículas menores resultam em um grande número de cadeias de 

extremidade livre onde a decomposição ocorre mais facilmente. É possível 

distinguir duas regiões diferentes de decomposição, a primeira começa por volta 

de 185°C e termina em aproximadamente 240°C, nesse intervalo houve a 

substituição dos grupos hidroxila pelos grupos sulfatos ácidos na etapa de hidrólise 

ácida diminuindo a energia de ativação para a degradação da celulose. A amostra 

torna-se menos resistente à pirólise, ocorrendo reações de desidratação, liberando 

água e catalisando a sua decomposição. Na segunda etapa, de 240°C à 650°C, 

ocorre uma queda lenta e gradual de perda de massa em função da temperatura, 

nessa etapa ocorrem as quebras de ligação das moléculas de celulose mais 

internas, isto é, que não fizeram contato com o ácido sulfúrico na hidrólise ácida.  
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5.10. Espectroscopia Vibracional de Absorção no Infravermelho com 

Transformada de Fourier (FTIR) 

 

A figura 55 apresenta as curvas obtidas por FTIR para as amostras de 

bagaço de cana-de-açúcar e das fibras tratadas: celulose deslignificada (celulose 

1), celulose pós-branqueamento (celulose 2) e nanocelulose.  

 

Figura 55: Espetros obtidos por FTIR para as amostras de bagaço de cana-de-açúcar, 

celulose deslignificada (celulose 1), celulose pós-branqueamento (celulose 2) e 

nanocelulose. 

 

(Fonte: Autor) 

 

Os espectros de todas as amostras, Figura 55, mostraram bandas atribuídas 

aos grupos hidroxilas (estiramento -OH) entre 3500 e 3300cm-1, grupos C-H com 
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deformação axial em 2900cm-1 e deformação angular entre 1400 e 1300 cm-1, 

grupo C-O (deformação angular) correspondente aos álcoois primários entre 1200 

e 1100 cm-1, grupos C-O-C correspondente à vibração dos éteres presentes na 

estrutura dos anéis  aromáticos de polissacarídeo entre 1100 e 1000cm-1, ligações 

β-glicosídicas entre unidades de glicana em 900cm-1.   

As vacâncias criadas na estrutura da celulose após tratamento alcalino 

devido à remoção de lignina e hemicelulose ajuda a absorver a umidade, 

aumentando a concentração dos grupos -OH, intensidade do pico na faixa entre 

3300 – 3500 cm– 1 em todas as amostras de celulose em comparação com a 

amostra de bagaço de cana de acordo com Rahimi et al [114] que observou e 

interpretou espectros das amostras de bagaço de cana-de-açúcar, celulose e 

nanocelulose. O maior teor de umidade para a nanocelulose é provavelmente 

devido ao maior teor de celulose, componente altamente hidrofílico. 

As bandas localizadas em 1600 cm-1, 1500 cm-1, e 830 cm-1 são bandas 

relacionadas à presença de lignina. As bandas localizadas em 2900 cm-1 

(estiramento C-H dos grupos CH2 e CH3), 1600 cm-1 (deformação angular de H-O-

H de água absorvida) são bandas relacionadas à presença de hemicelulose. Estas 

bandas não estão mais presentes nos espectros FTIR de fibras de celulose (1 e 2) 

e NC. O desaparecimento dessas bandas está relacionado à remoção de 

hemicelulose e lignina de fibras de bagaço durante a extração química. O espectro 

de nanocelulose, no entanto, assemelha-se às de celulose após deslignificação. 

 

5.11. Ensaio Mecânico de resistência à tração para os filmes de EVA/NC 

 

Na figura 56 é apresentada a curva de tração versus deformação obtido por 

meio do ensaio de tração dos filmes de EVA e NC processados.  
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Figura 56: Ensaio de tração dos filmes de EVA, EVA/NC 1,0% e EVA/NC 3,0%. 

 

(Fonte: Autor) 

 

O comportamento da curva do EVA apresenta duas regiões típicas dos 

materiais termoplásticos: deformação elástica (primeira região), plástica até a 

ruptura (segunda região). Os compósitos de EVA/NC se deformam plasticamente 

até a ruptura e observa-se que o aumento do teor de NC leva a um aumento da 

resistência à tração e menor elongação do material. A adição de NC dentro de 

matrizes poliméricas termoplásticas usualmente resulta em diminuição da 

fragilidade do material. Na Tabela 10 estão descritos os resultados em relação à 

resistência à tração, deformação na ruptura, módulo Young e espessura dos filmes 

processados. 
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Tabela 10: Resultado dos ensaios mecânicos para os filmes processados. 

Amostras Espessura (mm) Resistência à 

tração na 

ruptura (MPa) 

Deformação na 

ruptura (%) 

Módulo 

Young 

(MPa) 

EVA 2,1 ± 0,1 11,4 ± 0,9 807,1 ± 77,2 16,4 ± 0,5 

   EVA/NC 1 % 2,4 ± 0,1 12,0 ± 0,8 693,0 ± 68,7 19,7 ± 0,8 

EVA/NC 3 % 2,3 ± 0,1 16,2 ± 1,6 621,1 ± 59,4 23,8 ± 1,1 

 

Os dados de resistência à tração e módulo Young mostrados na Tabela 9 

exibem um aumento dos valores de resistência dos compósitos de EVA/NC em 

relação ao EVA puro. A resistência à tração dos materiais compósitos reforçados 

com 1,0 % em massa de NC aumenta em média 5 % em relação à resistência do 

EVA puro e 42 % e média para o compósito reforçado com 3,0 % em relação ao 

EVA puro. O módulo de Young aumenta em média 20% para o compósito com 1,0 

% e 45 % para o compósito com 3,0 % de NC em relação ao polímero puro. Isso 

indica que a quantidade de nanopartículas no material favorece a maior resistência 

à tração e maior módulo de Young. O módulo de Young e resistência à tração são 

diretamente influenciados pelo alto módulo de elasticidade das nanopartículas de 

celulose. A variação da resistência à tração e o módulo de elasticidade estão 

relacionados diretamente com a variação do índice de cristalinidade (Ic), ou seja, 

quanto maior a porcentagem de NC presente nas fibras mais cristalina a fibra é, 

deixando-a mais resistente.  

Os dados de deformação na ruptura mostrados na tabela exibem uma queda 

nos valores para os compósitos em relação ao EVA puro. A deformação na ruptura 

dos materiais compósitos reforçados com 1,0 % de nanocarga tem queda de 14,1 

% em relação ao EVA puro e queda de 23,0 % para o compósito de 3,0 % em 

relação ao polímero puro.    

 

5.12. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) para os filmes de EVA/NC 
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As figuras 57, 58, 59, 60 apresentam as micrografias obtidas no microscópio 

eletrônico de varredura das amostras de celulose e compósito de EVA e NC.  

 

Figura 57: Celulose obtida após deslignificação e branqueamento. Aumentos de 

1000 vezes (a) e 10000 vezes (b). 

  

(Fonte: Autor) 

 

Figura 58: Copolímero de EVA. Aumentos de 500 vezes (a) e 20000 vezes (b). 

 

(Fonte: Autor) 

 

 

 

 a  b 

 a  b 



110 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59: EVA/NC 1,0%. Aumentos de 500 vezes (a) e 20000 vezes (b). 

 

(Fonte: Autor) 

 

Figura 60: EVA/NC 3,0%. Aumentos de 500 vezes (a) e 20000 vezes (b).  

  

(Fonte: Autor) 

 

A partir da análise de tamanho de partícula e morfologia é possível observar 

que as partículas de celulose estão dispostas tanto transversal como 

longitudinalmente, apresentam forma cilíndrica e achatada com diâmetros menores 

a   b 

a 

a
a 

b 

a
a 
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do que 100 μm, conforme observado na imagem de microscopia na Figura 57. A 

ampliação de 20000 vezes permite visualizar o modo de fratura das nanoparticulas 

e da matriz, como também a possível disposição da NC dentro da matriz.  As 

fraturas exibem pontos de fragilidade da matriz.  

A superfície de um material compósito apresenta em sua estrutura a 

presença de fase dispersa e da matriz (EVA) e inevitavelmente há a presença de 

falhas e rachaduras. A fratura frágil está associada à concentração de tensão sobre 

cada ponto de falha, e quando o carregamento aplicado é maior que a resistência 

à tração máxima que o material suporta, o tamanho da falha aumenta 

consideravelmente até a ruptura do material. 

A partir da análise da morfologia da superfície do compósito EVA/NC, 

observou-se boa dispersão das nanopartículas sob uma superfície altamente 

rugosa (a matriz de EVA), a taxa de cisalhamento aplicada durante o processo de 

extrusão do material foi suficiente para promover uma dispersão adequada das 

nanopartículas na matriz polimérica. A ausência de aglomerados no compósito 

pode justificar a eficiência da adição de nanocelulose em conferir reforço mecânico 

ao material.  

 

5.13. Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) para os filmes de EVA/NC 

 

A figura 61 apresenta as curvas de DSC, curvas de aquecimento, para os 

filmes de EVA e NC processados.  
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Figura 61: Curvas de DSC para as amostras de EVA, EVA/NC 1,0% e EVA/NC 3,0%. 

 

(Fonte: Autor) 

 

A partir dos resultados de DSC determinou-se o índice de cristalinidade (Xc) 

das amostras por meio da equação 2 utilizando o calor de fusão do polietileno 100% 

cristalino (ΔHm = 293 J/g), valor sugerido por Preston et. al. [112].  

                                

                                          Xc = (100 x ∆Hm) / ∆H100%            (2) 

 

Xc = índice de cristalinidade, em porcentagem; 

∆Hm = calor de fusão do material obtido por DSC; 

∆H100 % = calor de fusão do polietileno 100% cristalino.  

 

A tabela 11 indica os valores de temperatura de fusão, entalpia de fusão e 

índice de cristalinidade para as 3 amostras. 
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Tabela 11: Temperatura de fusão para as amostras: EVA, EVA/NC 1,0 % e EVA/NC 3,0 %. 

AMOSTRAS Tm 

(°C) 

ΔHm 

(J.g-1) 

Xc 

(%) 

TC,onset 

(°C) 

TC 

(°C) 

EVA 98,5 81,6 27,8 72,4 77,6 

EVA/NC 1,0% 94,6 85,1 29,0 73,7 78,5 

EVA/NC 3,0% 94,8 86,5 29,5 73,1 78,4 

Tm= temperatura de fusão; ΔHm= entalpia de fusão; Xc = Índice de cristalinidade, 

Tg= transição vítrea Tc,onset= início da temperatura de cristalização; Tc= 

temperatura de cristalização. 

 

A Figura 58 e a tabela 10 permitem a obtenção de informações a respeito do 

comportamento do EVA bem como a relação da adição de nanopartículas de 

celulose em EVA e a cristalinidade desse material. Foram observados dois picos 

endotérmicos, em intervalo de temperatura de 35°C a 95°C aproximadamente, que 

são tipicamente fusão dos cristais da fração cristalina.  

Na tabela 10, observa-se que a temperatura de início de cristalização 

(Tc,onset) e o pico de cristalização (Tc,peak) aumentam após a incorporação de 

nanocelulose ao material. A amostra EVA/NC 3,0% apresentou maior grau de 

cristalinidade sugerindo uma boa afinidade do polímero com NC nesta proporção, 

os ensaios mecânicos supracitados confirmam esse comportamento, visto que o 

filme de EVA com 3,0% de NC apresentou maior resistência à tração na ruptura e 

maior módulo de Young.   

Este comportamento também pode ser explicado pela boa dispersão da 

nanocelulose na matriz polimérica de EVA. As nanopartículas distribuídas 

homogeneamente pela matriz polimérica de EVA, como mostrado nas imagens da 

microscopia eletrônica de varredura dos filmes de EVA/NC, bem como a ausência 

de aglomerados significativos indicam um aumento da área superficial das 

nanopartículas de celulose, sugerindo a ação destas como agentes nucleantes, e 

resultando em um material nanocompósito com uma maior região cristalina.     
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5.14. Análise Termogravimétrica (TGA) para os filmes de EVA/NC 

 

A figura 62 apresenta a curvas termogravimétricas e a tabela 12 os 

parâmetros de temperatura e perda de massa para os filmes de EVA e NC 

processados.  

 

Figura 62: Curvas termogravimétricas para as amostras de EVA, EVA/NC 1,0% e 

EVA/NC 3,0%. 

 

 (Fonte: Autor) 

 

Tabela 12: Parâmetros de temperatura e perda de massa para o EVA puro e os compósitos EVA/NC. 

Amostras T1 inicial 
(ºC) 

T2 inicial 
(ºC) 

Tmax 
(ºC) 

Perda de 

Massa (%) 

EVA 309,9 380,8 467,2 98,6 

EVA/NC 

1,0% 

312,2 383,2 468,3 98,3 

EVA/NC 

3,0% 

313,1 383,9 469,8 96,1 
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A partir da análise das curvas termogravimétricas de EVA e EVA/NC obtidas 

a uma taxa de aquecimento de 10°C/min pode-se observar duas etapas distintas e 

principais de decomposição térmica. A primeira etapa com pico de temperatura 

inicial de degradação térmica ocorre por volta de 330°C para o EVA e os 

compósitos de EVA/NC, e uma segunda etapa de degradação da ordem de 376ºC 

para todos os materiais. A primeira etapa está relacionada à degradação do acetato 

de vinila (formação de ácido acético) enquanto a segunda etapa se refere à 

degradação da parte olefínica do copolímero (ligações C-C e C-H). Essa segunda 

etapa ocorreu à uma temperatura máxima de decomposição térmica de 467, 468 e 

469°C para as mostras de EVA, EVA/NC 1,0 % e EVA/NC 3,0 % respectivamente.  

A primeira etapa está relacionada à degradação do acetato de vinila 

(formação de ácido acético) enquanto a segunda etapa se refere à degradação da 

parte olefínica do copolímero (ligações C-C e C-H). Essa segunda etapa ocorreu à 

uma temperatura máxima de decomposição de 467, 468 e 469°C para as mostras 

de EVA, EVA/NC 1,0% e EVA/NC 3,0% respectivamente.  

A porcentagem de resíduo foi da ordem de 1,4 % em massa para o EVA 

puro, da ordem de 1,7 % em massa para o compósito EVA/NC 1,0% de 3,9% para 

a amostra de EVA/NC 3,0%. Estes resultados sugerem que a adição de 1 e 3 % 

em massa de nanocelulose praticamente manteve a estabilidade térmica do EVA 

puro, uma vez que foi observado apenas um sensível aumento na primeira etapa 

da temperatura inicial de degradação térmica (T1 inicial) do EVA/Nanocelulose 

quando comparado com o EVA puro.  

 

6. CONCLUSÕES 

 

A celulose é o polímero natural em maior abundância no planeta e nos 

últimos anos ganha destaque, não apenas como um material renovável, mas 

também como fonte para a obtenção de nanomateriais a partir da formação de 

nanocelulose. 

Obteve-se um elevado grau de alvura para a celulose obtida a partir do 

bagaço de cana-de-açúcar após branqueamento sem a utilização de nenhum 

derivado do cloro, por um método não prejudicial ao meio ambiente. Os resultados 
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de DLS e MET mostraram que a hidrólise ácida foi eficiente para a obtenção da 

nanocelulose, material com pelo menos uma das dimensões menores à 100 nm.  

O método de sonicação em solução com água/DMF/etanol se mostrou 

eficiente para um melhor controle do tamanho e dispersão das nanopartículas de 

celulose, visto à forte tendência destes se organizarem formando aglomerados, 

sobretudo após secagem do material. 

Os resultados de DRX possibilitaram realizar a avaliação do grau de 

cristalinidade após a deslignificação, branqueamento e hidrólise ácida da fibra do 

bagaço de cana-de-açúcar. A deslignificação completa das fibras seguida de 

branqueamento e hidrólise ácida proporcionaram um aumento considerável na 

cristalinidade do material, de 47,2 % no material pré-lignificação para 70,1 % de 

cristalinidade para a NC.  

Os resultados de FTIR possibilitaram realizar a avaliação das modificações 

químicas que ocorreram após a deslignificação, branqueamento e hidrólise ácida 

da fibra do bagaço de cana-de-açúcar confirmando a remoção da lignina e 

hemicelulose do material lignocelulósico inicial.  

Após os processos de deslignificação, branqueamento e hidrólise ácida 

houve uma diminuição no desempenho em relação à degradação térmica, podendo 

assim a NC ser incorporada em um compósito polimérico até temperaturas por volta 

de 185 oC, sem sofrer degradação.  

  A alta rigidez da nanocelulose cristalina possibilitou melhoria nas 

propriedades mecânicas de filmes poliméricos com EVA/NC processados com a 

incorporação de 1,0 e 3,0 % de nanocelulose, quando comparado aos filmes de 

EVA puro. Os resultados de resistência à tração mostraram ganhos consideráveis 

na resistência à tração e módulo Young para os filmes de EVA processados com 

1,0 e sobretudo com 3,0 % de NC em relação aos filmes obtidos com o polímero 

puro. Os resultados ainda mostram uma pequena perda de deformação na ruptura 

para os compósitos de EVA/NC, contudo esta perda não é suficiente para 

inviabilizar a aplicação final do filme flexível obtido. 

O processamento por extrusão do EVA com a nanocelulose liofilizada  

possibilitaram uma dispersão homogênea das nanopartículas de NC na matriz 

polimérica, sem a formação de aglomerados, como mostrado nas micrografias 
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obtidas no microscópio eletrônico de varredura com foto emissão de campo para 

todos os materiais processados. 

Portanto, com base nos resultados obtidos pode-se concluir que o processo 

de extração e tratamento de nanocelulose desenvolvido durante este trabalho é 

eficiente para a obtenção de nanocelulose cristalina adequada para a produção de 

filmes flexíveis pelo processo extrusão, um processo convencional utilizado 

industrialmente para a produção de filmes flexíveis para embalagens. Os filmes 

flexíveis de EVA reforçado com a nanoocelulose cristalina obtidos apresentaram 

superiores resistência mecânica quando comparados ao filme produzido com o 

polímero puro e características adequadas para a aplicação no segmento de 

embalagens para alimentos.  
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7. TRABALHOS FUTUROS 

 

Visando a continuidade deste projeto de pesquisa, com base nos resultados 

experimentais obtidos durante a realização desta tese, sugere-se como trabalhos 

futuros: 

• Realizar a modificação química da nanocelulose cristalina obtida pela 

enxertia de metacrilato de glicidila (GMA) iniciada por radiação ionizante. Os 

processos de modificação química pela introdução de certos grupos funcionais 

podem resultar no aumento de interações físico-químicas com agentes específicos 

melhorando a compatibilidade da nanocelulose com matrizes poliméricas não 

polares;  

• Estudar a influência da incorporação de nanocelulose cristalina nas 

propriedades de barreira ao oxigênio dos filmes flexíveis de EVA/NC; 

• Avaliar a viabilidade de aplicação dos filmes flexíveis de EVA/NC obtidos de 

acordo com a metodologia desenvolvida neste trabalho, para o desenvolvimento 

de embalagens com baixa permeabilidade ao oxigênio para o acondicionamento 

de produtos sensíveis ao oxigênio; 

• Estudar a aplicação da nanocelulose cristalina obtida para o 

desenvolvimento de filmes flexíveis biodegradáveis reforçados com nanocelulose 

para aplicação no segmento de embalagens para alimentos. 
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