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Resumo 

A nanocelulose vem sendo de grande interesse na área 
de pesquisa pela suas propriedades de reforço mecânico 
e pela seu processo de produção, além de ser um 
material de origem natural. Para obtenção dessas 
nanopartículas é necessário à utilização da hidrólise 
ácida e/ou do cisalhamento mecânico. Dessa forma, foi 
de extrema importância a criação de um equipamento 
que durante o processo reduzisse o uso de solvents e 
fosse eficaz na produção de nanocristais. Durante os 
experimentos foi possível observar que há um aumento 
significativo na concentração com maiores tempos de 
reação. Para isso, é necessária a ferramenta da Matriz 
Taguchi, que sera utilizada em trabalhos futuros, para 
direcionar as variáveis que mais influenciam na 
execução dos experimentos, possibilitando a análise dos 
parâmetros e mudanças significativas no sistema. 

Introdução  

A nanocelulose é um material com grande potencial a ser 
utilizado, pois, vem de recursos naturais, possui baixo 
custo em sua produção e, além disso, pode ser obtido 
através de resíduos, como o filtro de café já 
utilizado.Para produzir este material o processo pode ser 
realizado de duas diferentes formas. Através da hidrólise 
ácida, que tem como objetivo remover a região amorfa 
do material separando apenas o material composto por 
nanocristais. Esse método possibilita a formação de 
“Whiskers”. E atráves do cisalhamento mecânico, que 
provoca o desfribilamento das fibras, utiliza-se o ácido 
em pequenas quantidades apenas para quebrar as 
ligações mais fortes. Neste tipo de processo são 
formadas as chamadas nanofibrilas, que darão origem 
aos nanocristais.  

Material e Métodos 

Primeiramente desenvolveu-se o dispositivo 
desde o começo, acoplando o dispositivo a um agitador 
mecânico. Como este projeto tem por finalidade a 
possível patente do sistema, não se pode relatar 
detalhadamente sobre o dispositivo. Para realização da 
hidrólise ácida, fixou-se 20g do material celulósico 
virgem (filtro de café) já devidamente moído. Utilizou-se 
ácido cítrico 2,2% e adicionou-se uma proporção de 1:15 
sólido para liquido com um total de 600 ml de água 
deionizada. Para preparação da solução coloca-se o 
ácido, água e o material celulósico em um liquidificador e 
agita-se bem. Em seguida com a cuba a 60°C adiciona-
se o recipiente com a solução no ultrassom iniciando a 
agitação.  Em seguida a suspensão é dializada em 
membranas de cellulose regenerada o pH fique neutro. 
Depois são feitas as imagens de microscopia.   

Resultados e Discussão 

Para avaliar a morfologia, foi feito à avaliação no 

microscópio ótico como mostrado a seguir na figura 1: 

(a)    (b) 

Figura 1. Imagens do microscópio ótico (100x)  amostras com (a) 30 

min de processo e (b) 45 min de processo. 

Percebe-se que em ambas ouve o desfribilamento da 
fibra de celulose. As fibrilas são parte possível de ser 
observada em microscópio ótico. 
Por gravimetria, determinou-se a concentração de 
material celulósico na suspensão. A partir deste valor 
sabe-se o rendimento do processo. Para a amostra de 
30 min obteve-se a concentração de 1,25 g/L e para a de 
45 min 2,42 g/L.  
Nota-se que a concentração de 45 min foi quase o dobro, 
isso se deve a não diluição do material para que a 
hidrólise ácida fosse interrompida e auxiliasse no 
processo de redução de pH. 

Conclusão  

O dispositivo desenvolvido este ano está 

funcionando como previsto, mas sua eficácia será 

verificada em trabalhos futuros. Será realizado potencial 

zeta através do ensaio de Espalhamento da Luz 

Dinâmico (DLS) para verificação da eficácia do processo 

de extração de nanocristais através desse novo 

equipamento. 
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