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RESUMO 

 

A nanociência integra um campo de estudo transdisciplinar que possibilita a criação de 

estruturas e organizações moleculares em escalas nanométricas, sendo 

convenientemente utilizada em diversas aplicações na indústria aeronáutica, 

biotecnologia, medicina, nanoeletrônica e engenharia de materiais. Neste contexto, 

nanoceluloses vem sendo estudadas como alternativas renováveis e biodegradáveis 

para aplicação em diversos materiais tecnológicos. Não obstante a sua alta 

disponibilidade e potencial sustentável, a sua baixa densidade, alta resistência e rigidez 

agregam vantagens competitivas em relação a diversas outras cargas convencionais. 

Este trabalho tem o objetivo de contextualizar as atuais descobertas, metodologias de 

fabricação e aplicações da nanocelulose, bem como analisar a possibilidade de promover 

alterações morfológicas (no comprimento, diâmetro e exposição de fibras) através do 

processamento mecânico em um moinho de bolas com hidrólise moderada. Para 

obtenção das nanoceluloses são aplicadas técnicas químicas como a hidrólise e 

mecânicas como ultrassom, a microfluidização e o eletrospinning. O moinho de bolas 

destaca-se por ser uma técnica econômica, simples de reproduzir e com baixíssimo custo 

e impacto ambiental. O presente estudo foi capaz de demonstrar evidências da eficiência 

desta técnica, com a produção de estruturas nanocelulósicas com rendimento de 83,7% 

usando hidrólise ácida e 93,1% usando líquidos iônicos, além de obter produtos com 

cristalinidade 79.2% e tamanho de cristal de 7.6 nm. 

 

 

 

Palavras-chaves: Nanocelulose, moinho de bolas, nanotecnologia. 
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ABSTRACT 

 

Nanoscience is part of a transdisciplinary field of study that enables the creation of 

structures and molecular organizations at nanometric scales, being conveniently used in 

various applications in the aeronautical industry, biotechnology, medicine, 

nanoelectronics and materials engineering. In this context, nanocellulose have been 

studied as renewable and biodegradable alternatives for application in various 

technological materials. Despite its high availability and sustainable potential, its low 

density, high strength and rigidity add competitive advantages over other conventional 

additives. This work aims to contextualize current discoveries, manufacturing 

methodologies and applications of nanocellulose as well as to analyze the possibility of 

promoting morphological changes (in length, diameter and exposure of fibers) through 

mechanical processing in a ball mill with moderate hydrolysis. Among the most common 

techniques for obtaining nanocellulosic structures, there are chemical processes such as 

hydrolysis and mechanical methods such as ultrasound, microfluidization and 

electrospinning. Ball milling stands out for being economical, simple to reproduce and with 

very low cost and environmental impact. The present study was able to demonstrate 

evidence of the efficiency of this technique, with the production of nanocellulosic 

structures with a yield of 83.7% using acid hydrolysis and 93.1% using ionic liquids, in 

addition to obtaining products with 79.2% crystallinity and crystal size of 7.6 nm. 

 

 

 

 

Keyworks: nanocellulose, ball milling, nanotechnology. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 A nanotecnologia envolve a pesquisa, desenvolvimento e aplicação de materiais 

com dimensões entre 1-100 nm. A nanociência explora a capacidade de manipular 

estruturas em escala atômica afim de obter-se propridades físicas, ópticas, elétricas e/ou 

magnéticas únicas, visto que este tipo de material geralmente possui grande área de 

superfície em relação ao seu volume. Nanomateriais podem ser mesclados ou 

adicionados a um produto pré-existente melhorando seu desempenho geral,  ou ainda, 

nanocristais e nanopartículas podem ser usados diretamente na criação de dispositivos 

altamente tecnológicos, tendo grande potencial para aplicação em todos os setores 

industriais, na eletrônica e na medicina (SIM; WONG, 2021). 

A nanocelulose tem atraído interesse em diversos campos da ciência de materiais 

e engenharia biomédica devido à sua origem renovável, forma anisotrópica, excelentes 

propriedades mecânica, boa biocompatibilidade, superfície de contato modificável e 

propriedades ópticas (NASIR et al., 2017). Especialmente no setor de embalagens, as 

celuloses nanocristalina (CNC) e nanofibrilada (CNF) têm demonstrado um grande 

potencial na ampliação de propriedades mecânicas, na melhoria da capacidade de 

barreira e na redução de custos, dada sua ampla disponibilidade e baixo custo. Estes 

materiais vêm se destacando como agentes de reforço na produção de diversos 

produtos, mais particularmente em materiais compósitos e nanocompósitos, gerando 

também outras propriedades convenientes como transparência e estabilidade térmica 

(ABDUL KHALIL et al., 2016), além de serem compatíveis com princípios de 

desenvolvimento sustentável, dada a precedência de fontes renováveis e sua natureza 

biodegradável (DAMASIO, 2015). 

 Uma das exigências imprescindíveis na elaboração de um material compósito é o 

grau de adesão entre a fibra e a matriz, sendo este diretamente relacionado com a área 

superficial dos envolvidos. A capacidade de se produzir uma maior área de contato está 

entre as principais vantagens de se trabalhar com nanocompósitos, sendo a influência 

principal que os diferenciam de materiais compósitos quanto às propriedades 

(GUANAES, [s.d.]).  

Os métodos de produção da nanocelulose comumente empregam equipamentos 

baseados em um princípio físico-mecânico a fim de promover desintegração de fibras de 
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celulose em partículas de nanoescala, e em cojunto usa-se um método químico, como o 

método da hidrólise ácida, que com um ataque químico promove a remoção das regiões 

amorfas da estrutura. Em virtude disto, o presente trabalho busca, através de uma revisão 

bibliográfica, avaliar a capacidade de obter-se uma redução das partículas de celulose 

usando um método de baixo custo e com a utilização de um agente ácido de 

concentração moderada. Será realizada uma revisão dos dados obtidos por diversos 

autores na produção deste material e serão discutidos os efeitos causados pela 

desintegração mecânica em moinho de bolas com hidrólise moderada. 

 

2. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 

2.1. Objetivo geral  

 

Esse projeto tem por objetivo avaliar, por meio de revisão bibliográfica, a 

eficácia da utilização do moinho de bolas sob diferentes condições experimentais 

na produção de nanocelulose e seus efeitos nas propriedades finais e morfologias 

obtidas. 

 

2.2. Objetivos específicos  

 

a) Coletar informações atualizadas sobre a produção de nanocelulose em moinho 

de bolas e outros métodos comparativos, identificando quais os mais eficientes e 

vantajosos. 

b) Verificar propriedades e morfologias obtidas na produção das nanoceluloses 

produzidas por meio da desintegração mecânica em moinho de bolas. 

c) Analisar potenciais aplicações para o material estudado, bem como eficiência e 

custo-benefício do método especificado. 

2.3. Justificativa 

 

A elevada demanda por materiais de alto desempenho com propriedades 
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mecânicas e físicas sob medida é um indicador de que a nanocelulose terá espaço 

para diversas aplicações, sendo um aditivo renovável, com estrutura altamente 

manipulável e de baixo custo. No entanto, sua produção ocorre principalmente por 

hidrólise com ácidos concentrados e processos mecânicos de alto custo, como a 

homogeneização e processamento ultrassônico. Dado isso, é de extrema 

importância avaliar métodos de produção com mais baixo custo, com eficiência 

equivalente e de aplicação mais simples. Por esse motivo, o presente trabalho busca 

verificar um método que utiliza o moinho de bolas com hidrólise moderada, sob 

diversas condições experimentais, a fim de aproximar-se da qualidade de produção 

apresentada por outros métodos e salientando suas vantagens. 

 

3. REVISÃO DA LITERATURA 

3.3. Celulose 

 

A celulose (C6H10O5)n é o biopolímero de maior abundância no mundo, sendo 

encontrada como componente na parede celular de plantas, em fungos, 

protozoários e procariontes. É mais comum obtê-la agregada a outras substancias 

como lignina, pectina e hemicelulose, mas também é possível obter um tipo de 

celulose “pura” (consideradas promissoras para aplicações na área da saúde) 

através da biossíntese por bactérias de gêneros como: Gluconacetobacter, 

Rhizobium, Sarcina, Agrobacterium e Alcaligenes. A celulose vegetal e a 

bacteriana possuem a mesma estrutura química, mas a disposição de suas fibras 

(Figura 1) em escalas micrométricas é distinta, gerando algumas diferenças em 

suas propriedades (DONINI et al., 2010). 
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Existem também dois tipos básicos comerciais deste produto, as celuloses 

branqueadas, destinadas majoritariamente para fabricação de papéis para 

gráficas, escolas e escritórios, e as celuloses não-branqueadas (bem como 

oriundas de papéis reciclados) que são aplicadas na confecção de papéis para 

embalagens. 

A taxa de crescimento anual da produção mundial de celulose foi de 1,34% ao 

ano nos anos entre 1980 e 1999, atingindo uma produção total de 162 milhões de 

toneladas em 1999, onde a América do Norte respondeu por cerca de 46,5% do 

total comercializado. Neste mesmo ano, a América do Sul foi responsável por 

12,9% deste montante, sendo o Brasil o maior contribuinte (SANTOS CRUZ et al., 

[s.d.]). Desde 2013, a indústria brasileira é considerada a maior exportadora do 

produto e eleva sua produtividade a taxas maiores que a mundial, tendo 

apresentado uma produção de 20,28 milhões de toneladas em 2019 e participado 

como segundo maior produtor mundial pelo quinto ano consecutivo 

(NASCIMENTO; CAMPOS, 2021).  

Ela pode ser definida como um homopolissacarídeo linear constituído por 

moléculas de glicose vinculadas por ligações glicosídicas do tipo β (1→4) e por 

uma estrutura mínima de repetição denominada celobiose. As microfibrilas de 

celulose (Figura 2) são um resultado da interação das longas cadeias de glicose, 

das ligações glicosídicas (CRIVELLARI, 2012) e de uma grande quantidade de 

ligações de hidrogênio intra e intercadeias, produzindo a matriz estrutural ilustrada 

na Figura 3. 
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3.4. Nanoceluloses 

   

A nanocelulose é uma fibra natural de dimensões nanométricas (entre 1 e 

100nm) produzida a partir de fontes de celulose, não sendo encontrada em forma 

isolada na natureza, mas em um emaranhado de fibras que formam cadeias 

celulósicas. Dentro destas são encontradas regiões altamente ordenadas 

(estrutura cristalina) e regiões desordenadas (estrutura amorfa). A remoção 

seletiva da porção amorfa de celulose pode ser convencionalmente feita através 
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de uma hidrólise ácida, produzindo as chamadas celulose nanocristalinas (CNC), 

ou nanocristais de celulose (NCC). Também são encontrados estudos que utilizam 

tratamentos químicos como oxidação por persulfato de amônio, oxidação mediada 

por tempo e solubilização em líquidos iônicos. Esses métodos frequentemente 

exigem produtos químicos de alto custo, grande quantidade de energia e geram 

resíduos que causam danos ao meio ambiente, inclusive em escala industrial 

(PRADHAN; JAISWAL, 2022).  

A depender do método, combinação de técnicas e das condições de síntese 

da nanocelulose, que determinará suas dimensões, composição e propriedades, 

pode-se promover a obtenção de 4 tipos de produto: Os nanocristais de celulose 

(NCCs ou nanowhiskers), a celulose nanofibrilada (CNF), também encontrada na 

literatura como celulose microfibrilada (CMF) , e as celuloses bacterianas (CB) e 

nanofibras de celulose eletrofiadas (NCEFs). Estas duas primeiras são produzidas 

pela desintegração de fibras de celulose em partículas em nanoescala por 

processos químicos e físico-mecânicos, enquanto as duas últimas são produzidas 

por síntese bacteriana e eletrofiação (NASIR et al., 2017; NECHYPORCHUK; 

BELGACEM; BRAS, 2016). 

Diferente dos NCCs que têm cristalinidade em torno de 90%, a CNF é um 

produto de diâmetro entre 5 e 50 nm e comprimento na escala de micrômetros 

(NASIR et al., 2017), de menor cristalinidade, em que a exposição das micro e 

nanofibras resulta em um aumento da superfície externa em sua estrutura, 

promovendo maiores áreas de contato e tornando seus terminais reativos mais 

aptos a ligações químicas. Após as forças de cisalhamento às quais as fibras são 

submetidas nos processos de produção, ficam aparentes zonas de elevada 

intensidade de fibrilações e regiões cristalinas características dos nanocristais 

(DAMASIO, 2015). O processo e o grau de remoção das regiões amorfas no 

processo de obtenção do produto nanocelulósico dará origem à NCCs ou à CNF. 

As nanoceluloteses tem capacidade de atingir resistências maiores do que 

o kevlar utilizado em coletes à prova de balas, podendo chegar a ser oito vezes 

mais resistente que o aço, além de terem a capacidade de serem laminadas e 

transformadas em películas transparentes. Elas aplicações na área médica e 
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farmacêutica como em matrizes para entrega de fármacos de liberação controlada 

e bio-tecidos de alta tecnologia (SENAI-PR, 2021). 

3.6 Processos de Produção da Nanocelulose 

  
 Há diversos métodos, combinações de métodos e pré-tratamentos 

possíveis para produção da nanocelulose, os quais envolvem processos 

mecânicos, químicos, físicos e biológicos, tendo como finalidade obter 

características específicas e melhor qualidade do produto. As etapas para 

produção deste material podem partir de uma biomassa lignocelulósica, materiais 

compostos de celulose como papel ou de uma fonte comercialmente isolada, como 

a celulose microcristalina em pó. 

O método de hidrólise ácida consiste na adição de H2SO4 (ácido sulfúrico) 

para que grupos sulfato com cargas negativas façam contato com a superfície da 

celulose originando fortes repulsões eletroestáticas e consequentemente, 

causando o rompimento de estruturas da celulose. As regiões desorganizadas ou 

amorfas são o alvo mais propício ao efeito dessa hidrólise visto que as regiões 

cristalinas são insolúveis e mais improváveis de serem acessadas pelo líquido, 

produzindo um material de alta cristalinidade (NUNES, 2014). 

A fim de obter-se dimensões e rendimentos proveitosos, os estudos 

disponíveis na literatura variam ligeiramente nas condições de tempo de reação, 

temperatura e concentração do ácido, enquanto a grande maioria utiliza o ácido 

sulfúrico devido à estabilidade de sua dispersão aquosa (D’ALMEIDA; SILVA, 

[s.d.]).  As condições usuais citadas são: ácido sulfúrico 60% e 64%, temperatura 

variável de 45ºC a 60ºC e tempo de reação de 1 a 4 horas, seguido de uma 

lavagem com água em centrifugação e de um processo de dispersão usando 

ultrassom (NUNES, 2014). 

Cita-se também a oxidação como método de obtenção da CNC utilizando-

se um sistema reacional composto por 2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl radical 

(TEMPO), brometo de sódio (NaBr) e hipoclorito de sódio (NaClO), que provoca 

uma oxidação seletiva do carbono 6 nos grupos hidroxilos primários da celulose 

(SAITO; ISOGAI, 2004). 



19 

 

 

 

 

 

3.6.1. Métodos Mecânicos 

 

A moagem de bolas é uma técnica econômica, de elevado benefício 

ecológico e de fácil operação, amplamente utilizada para moer pós em partículas 

finas. O equipamento consiste de uma jarra em formato cilíndrico oco com 

rotatividade em torno de seu eixo onde são adicionadas bolas de diferentes 

materiais como aços, cerâmica ou borracha. As desvantagens da técnica incluem 

a possibilidade de contaminação, irregularidade das nanopartículas, longos 

tempos de moagem e a limpeza do equipamento (PIRAS; FERNÁNDEZ-PRIETO; 

DE BORGGRAEVE, 2019a). 

Essa técnica possibilita a aplicação de forças mecânicas conjuntamente 

com um processo químico como hidrólise ou oxidação. A cristalinidade, morfologia 

e o tamanho da nanocelulose extraída são altamente influenciados pelo químico 

escolhido (tipo de ácido, líquido iônico ou sistema reacional), pré-tratamentos, e 

condições de processamento como tempo e velocidade de moagem. (PIRAS; 

FERNÁNDEZ-PRIETO; DE BORGGRAEVE, 2019a).  

O desafio apresentado por este processamento pode ser interpretado por  

três aspectos principais: (1) energia e tempo, (2) tamanho e estabilidade das 

nanopartículas, (3) contaminação e amorfização. Obteria-se um processo 

otimizado com a diminuição do tempo e energia utilizados, e obtendo-se menores 

tamanhos de partículas, com alta estabilidade e cristalinidade, com ausência de 

impurezas (FERREIRA et al., 2020).  

A maior parte dos estudos analisados realizaram a moagem em meios 

aquosos porque, ao que indicam os autores e resultados anteriores, este seria o 

meio ideal para favorecer a fibrilação. Isso é explicado pelo inchaço que o meio 

aquoso causa à fibra, permitindo a ruptura de ligações de hidrogênio sem gerar 

uma quebra excessiva das fibras (PIRAS; FERNÁNDEZ-PRIETO; DE 

BORGGRAEVE, 2019b). Já as condições foram variadas, tendo-se encontrado 
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taxas de rotação de 150 à 400 rpm, tempo de moagem de 30 min à 3 horas e uso 

de bolas de diferentes materiais. 

Para produção da nanocelulose são utilizados também métodos mecânicos 

como o eletrospinning, no qual solubiliza-se a celulose em líquido iônico, como o 

2,2,2-tri-fluoretanol, cria-se um fluxo utilizando-se uma agulha de seringa enquanto 

voltagens são aplicadas às gotas que saem da mesma, levando à repulsão 

electroestática (LIM et al., 2010);  o ultrassom de alta frequência, capaz de 

individualizar as micro e nanopartículas de celulose em ambiente aquoso através 

de uma energia ultrassônica  absorvida pelas moléculas de água, formando bolhas 

de gás microscópicas  que crescem e implodem na superfície da celulose 

causando a desfibrilação do material (MAZELA et al., 2020), entre outros métodos 

como a Homogeneização e a Microfluidização. 

 

4. METODOLOGIA 

 

O presente trabalho de conclusão de curso foi desenvolvido por meio de uma 

revisão bibliográfica baseada em livros acadêmicos, artigos científicos, trabalhos de 

conclusão correlatos, relatórios informativos e técnicos e dados de pesquisa de 

mercado. Foram realizadas consultas em bases digitais de publicações científicas 

como Portal de Periódicos da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior), SciELO (Scientific Electronic Library Online), Pubmed e Google 

Scholar. 

A princípio foram revisadas e selecionadas fontes primárias para coleta de 

conceitos base essenciais para compreensão do objeto de estudo e posteriormente, 

foram retiradas informações técnicas e experimentais para reflexão a respeito dos 

resultados. Para consolidação de resultados comparativos, utilizou-se palavras-

chave como “moinho de bolas”, “nanocelulose” e “hidrólise”. 

A avaliação de dados experimentais foi realizada mediante compreensão das 

fontes bibliográficas, considerando, especialmente, documentos recentemente 

publicados (posteriores a 2010) e filtrando-se qualitativamente de acordo com o rigor 

apresentado e senso crítico. Para o que abrange as definições e apresentação de 
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conceitos estabelecidos, a data de publicação dos documentos não foi critério 

excludente, sendo as mesmas utilizadas por uma gama de autores. 

 

 

5. DISCUSSÃO 

 

Com a finalidade de comparar métodos de produção da nanocelulose, iniciou-

se catalogando os objetos de estudo na tabela abaixo. Para isso, os artigos utilizados 

foram separados em Nomenclaturas de acordo com o material produzido e métodos 

de processamento, facilitando a identificação dos resultados nas discussões 

posteriores, como indicado na Tabela 1. 

 
Tabela 1: Nomenclatura para comparação de resultados entre estudos. 

Nomenclatura* Materia-prima Método Bibliografia 

MB-H Papel celulósico e 

celulose em pó 

Moinho de Bolas com 

hidrólise moderada 

(PHANTHONG 

et al., 2016) 

MB-LI Celulose em pó Moinho de Bolas e Líquido 

Iônico 

(PHANTHONG 

et al., 2017) 

MB-US Serragem de 

eucalipto 

 

Moinho de Bolas e Ultrassom 

de alta intensidade 

(FERREIRA et 

al., 2020) 

*Nomenclatura definida a partir dos métodos utilizados pelos autores 

 

Realizou-se uma descrição dos métodos obtidos pelos estudos indicados na 

tabela, destacando-se as condições empregadas e padronizando indicadores de 

resultados. Estes foram organizados conforme a ordem apresentada a fim de manter 

o detalhamento de cada método. 

5.1. Métodos e Condições 

 
O estudo MB-H teve como objetivo avaliar a eficiência da extração de 

nanocelulose utilizando um pré-tratamento em moinho de bolas seguido de 
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hidrólise moderada da celulose moída. No método usado, as matérias-primas 

foram pré-tratadas em moinho Planetário ITO LP-1 utilizando-se bolas de zircônia. 

As bolas utilizadas possuíam diâmetro de 10, 5 e 2 mm e uma relação peso de 

5:4:3 entre si. Observou-se baixo rendimento na produção de nanofibrilas 

utilizando alta velocidade de rotação, portanto, foi selecionada uma rotação de 300 

rpm. Variaram-se também os tempos de moagem em 0.5, 1, 2 e 3 h, à temperatura 

ambiente. Os produtos da moagem foram categorizados como PC-Mx (Papel de 

Celulose Moído) e CP-Mx (Celulose em Pó Moída), sendo x o tempo de 

processamento. Em seguida, realizou-se a hidrólise em solução aquosa de ácido 

sulfúrico (47% em peso), na proporção 8,8 mL de ácido para 1 g de material 

celulósico, a 45°C com banho-maria e velocidade de rotação 600 rpm. A reação 

foi mantida por 90 min, finalizando-se com adição de 10 partes de água fria 

destilada (4°C). A suspensão foi centrifugada a 8500 rpm por 10 min para obter os 

precipitados e remover o ácido, tendo esse processo sido repetido com adição de 

água destilada até obter-se solução final de pH neutro.  

Ja o estudo MB-LI descreve uma metodologia de moagem muito similar, 

porém utilizando um líquido iônico (LI) de cloreto de 1-butil-3-metilimidazólio 

(BMIMCl) e 1-etil-3-metilimidazólio acetato (EMIMOAc) durante o processo de 

moagem para extração da nanocelulose. A celulose em pó e os líquidos iônicos 

citados foram misturados numa proporção de 2:1 (g/g) em 20 mL de água 

destilada, seguindo o processo em moinho de bolas nas mesmas condições do 

estudo MB-H, mas com a escolha de rotação à 400 rpm e tempo de moagem fixado 

em 2h. Realizou-se uma lavagem com água destilada e filtração a vácuo para 

separar o produto sólido de nanocelulose e uma secagem, sendo este catalogado 

como NCBMIMCl e NCEMIMOAc . Amostras de celulose em pó foram misturadas aos 

líquidos iônicos sem passar por processo de moagem, sendo este categorizados 

como CPBMIMCl e CPEMIMOAc, e as amostras apenas moídas, como CP-M. Todas as 

amostras foram secas e congeladas a -30ºC por uma noite antes das 

caracterizações (PHANTHONG et al., 2017). 

Finalmente, o estudo MB-US utiliza-se de serragem de eucalipto como 

matéria-prima para extração de CNF, sendo necessário um tratamento químico 
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para remoção da lignina e hemicelulose. Aplicou-se uma solução de NaClO2 (3,8% 

em peso) por 2 horas a 50 °C sob agitação mecânica e consequente lavagem e 

secagem em estufa. Em seguida, misturou-se o produto em solução de NaOH 

(10% em peso) e KOH (10% em peso) por 2 h sob agitação magnética, finalizando-

se também com lavagem e secagem (DE LIMA; DE SOUZA; ROSA, 2018). 

Obteve-se um produto composto por ~1,5% em peso de hemicelulose e ~2% em 

peso de lignina, e um rendimento de ~40% em peso, valor considerado excelente 

dada a composição celulósica da serragem de eucalipto. 

Após o pré-tratamento, a amostra foi misturada com etanol (80% v/v) na 

proporção 1:1 g/ml e passou pela moagem de bolas (MA500 - Marconi) nos tempos 

1 h, 2 h, 3 h e 4h e a uma rotação 200 rpm. Utilizou-se frascos de porcelana modelo 

21A (Chiarotti) com capacidade de 1 L, sendo  70% do volume preenchido com 

bolas de alumina (diâmetro de 12 e 2mm) e 30% com amostras. As amostras foram 

secas em estufa a 35°C por 24h para remover o etanol e submetidas tratamento 

ultrassônico (Sonics Vibra Cell) na potência de 400 W e 24 kHz, em processo 

contínuo. Durante o tratamento, as amostras foram mantidas sob gelo banho, e 

foram sonicados por tempos de 10, 20 e 30 minutos. 

 

5.2. Morfologias 

 

Nas figura 4 e 5 temos os resultados de microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) para o estudo MB-H e resultados de microscopia eletrônica de varredura por 

emissão de campo (MEVEC) do estudo MB-US, respectivamente. As nomenclaturas 

dos produtos foram adaptadas para o português, sendo PC (Papel Celulósico), CP 

(Celulose em pó), NC (Nanocelulose), Mx (Moído por tempo x) e Ux (Ultrassonificado 

por tempo x). 
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As imagens do estudo MB-H permitem analisar a  fibra celulósica sem 

tratamento em microescala (Figura 4 (A)) e a redução do diâmetro da mesma com 

o aumento do tempo em moagem (Figuras 4 (B) a (E)) provocado pelo alto 

cisalhamento e atrito, modificando também a superfície das fibras. Nas Figuras 4 

(F) a (I) é possível notar que o método de hidrólise pós moagem gerou uma 

estrutura nanométrica em todas as amostras. Nota-se também uma grande 

divergência morfológica na Figura 4 (J). 

As imagens referentes ao estudo MB-US (Figura 5) foram os produtos 

obtidos com tamanhos mais uniformes e de menores dimensões, sendo possível 

observar estruturas nanométricas claras nas condições M2-U20. 

Pode-se afirmar que nos 2 estudos analisados, a combinação de métodos 

foi imprescindível para gerar estruturas nanocelulósicas, tendo o método de 

hidrólise combinado a moinho de bolas se sobressaído quanto à versatilidade de 

produção dessas estruturas sob diversas condições, visto que o estudo MB-US 

encontrou apenas uma condição favorável para este resultado. 

5.3. Cristalinidade 

 

A cristalinidade e o tamanho do cristal das amostras foram examinados por 

difração de raios-X nos estudos MB-H e MB-LI, e a cristalinidade foi obtida por 

FTIR e espectro de Raman no estudo MB-US. Os valores foram consolidados na 

tabela 2. 

 

Tabela 2: Cristalinidade e tamanho de cristal das amostras. 

  

 

Material 

Cristalinidade  

 

Pós-

Tratamento 

Químico 

Dimensão Cristal  

 

Sem 

Tratamento 

Químico 

(nm) 

 

Pós-

Tratamento 

Químico 

 

Estudo 

 

Sem 

Tratamento 

Químico 

 PC 91.1 94.4 12.3 12.9 

 PC-M0,5 89.0 93.3 11.2 12.1 

 PC-M1 87.4 92.7 10.5 10.8 



26 

 

 

 PC-M2 81.0 89.5 9.5 10.4 

 PC-M3 68.6 84.8 8.5 11.1 

MB-H CP 81.8 82.7 8.1 8.1 

 CP-M0,5 67.9 79.2 5.6 7.6 

 CP-M1 56.1 69.5 3.8 5.3 

 CP-M2 33.6 65.5 2.7 4.7 

 CP-M3 18.0 59.8 1.6 3.8 

 CP  73.7  3.6 

 CPBMIMCl  71.4  3.2 

MB-LI      

 CP-M  66.1  2.7 

 NC-MBMIMCl  65.8  2.6 

 M1-U20 57.9    

 M2 59.9    

 M2-U20 77.0    

MB-US M3 60.3    

 M3-U20 73.5    

 M4 17.7    

 M4-U20 66.3    

Fonte: FERREIRA et al., 2020; PHANTHONG et al., 2016, 2017 

 

Comparando-se os dados obtidos para os materiais, nota-se que houve 

uma diminuição da cristalinidade e tamanho de cristal após o tratamento em 

moínho de bolas nos dois primeiros estudos. Isso indica que foram obtidos 

produtos com maiores regiões amorfas em sua estrutura. 

Os dados tabelados evidenciam que a hidrólise ácida moderada aumentou 

cristalinidade e o tamanho de cristal dos produtos até certo ponto, tendo uma 

porção da fase amorfa sido removida durante essa reação. Para a celulose em 

pó, o tempo de moagem diminuiu significativamente a cristalinidade dos produtos. 

Para produtos obtidos com tempo de moagem maiores que 2h, observa-se 

diminuição na cristalinidade 50% maior em relação à celulose em pó não 

processada.  
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A cristalinidade e o tamanho do cristal das amostras moídas na ausência e 

presença LIs foram reduzidos para 66,1% e 2,7 nm,  e 65,8% e 2,6 nm, 

respectivamente. Nota-se que, em comparação com a mesma matéria prima de 

partida do estudo MB-H, a amostra CP-M0,5 produziu os melhores resultados de 

cristalinidade e tamanho de cristal. 

Quanto ao estudo MB-US, foram obtidas menores cristalinidade nas 

amostras M3 e M4, explicadas por um tempo excessivo de moagem, provocando 

quebra de ambas as regiões amorfas e cristalinas do material. A amostra M1 

também aprensenta baixa cristalinidade, justificada por uma ineficiência da 

moagem nessas condições. Nota-se que a maior cristalinidade, de 77%, foi obtida 

nas condições utilizadas na amostra M2-U20. Visto nos resultados morfológicos 

anteriores, essa nanoestrutura foi a única comparável aos demais estudos em 

parâmetros dimensionais, sendo a cristalinidade obtida equiparável à combinação 

de métodos químicos da amostra CP-M0,5. 

 

5.4. Propriedades Térmicas 

 

Os estudos utilizaram Análise Termogravimétria (TGA) para investigar a 

estabilidade térmica de amostras, e os resultados relevantes foram consolidados 

na tabela 3. 

 

 

Tabela 3: Propriedades térmicas das amostras. 

 

Estudo 

 

Material/Método 

Degradação 

Térmica (ºC) 

Temp de max 

decomposição 

(ºC) 

Perda de 

massa (%) 

Massa 

residual (%) a 

600ºC 

 PC 270–410 370 87 6 

 PC-M3 270–410 360 83 7 

 NC-PC 200–420 350 74 15 

  NC-PC-M0.5 200–420 350 76 12 

 NC-PC-M1 200–400 345 76 9 

 NC-PC-M2 200–420 345 78 11 
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 NC-PC-M3 200–290 250 22 14 

  290–420 340 51  

MB-H CP 200–410 372 80 12 

 CP-M3 200–400 360 80 10 

 NC-CP 220–450 315 62 18 

 NC-CP- M0.5 210–470 330 74 15 

 NC-CP- M1 210–470 325 78 12 

 NC-CP- M2 200–290 270 26 14 

  290–470 325 48  

 NC-CP- M3 210–340 300 50 12 

  340–470 365 25  

 CP 220–410 373 80 11 

 CPBMIMCl 220–410 377 83 10 

MB-LI CP-M 220–410 368 78 12 

 NC-MBMIMCl 220–340 335 36 17 

  340–400 365 34  

MB-US M2-US20 270-400 357 70 4 

Fonte: FERREIRA et al., 2020; PHANTHONG et al., 2016, 2017 

 

A amostras de papel de celulose (PC),  e papel celulose moído por 3 horas 

(CP-M3) apresentaram propriedades térmicas semelhantes, com decomposição 

térmica em temperaturas entre 270–410 °C com a temperatura máxima de 

degradação de 370 °C e 87% em peso de perda de peso. As nanoestruturas 

obtidas a partir do papel também apresentaram características de decomposição 

semelhantes entre si, o que pode ser indício de que os tratamentos mecânicos e 

químicos não produziram efeito significativo sobre a estabilidade térmica desse 

material. 

Para as amostras provenientes de celulose em pó e serragem de eucalipto, 

nota-se grande semelhança de estabilidade térmica e faixas de degradação. 

Observa porém uma grande diferença na amostras NC-MBMICl, em que a 

quantidade de resíduo restante a 600º C foi de cerca de 17% em peso (a maior 

dentre as amostras processadas), e uma perda de massa de 34-36% em peso, 

implicando grande melhoria na estabilidade térmica dessa amostra.   
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5.5. Rendimento 

 

Os rendimentos dos produtos obtidos foram calculados a partir do peso 

proporcional ao produto seco pré-processamento.  

 

Tabela 4: Rendimentos obtidos nos estudos analisados. 

Estudo Materia Prima Rendimento (% p/p) 
MB-H 

 

Celulose em pó 

Papel 

83.7 

85.1 

MB-LI Celulose em pó 93.1 

MB-US Serragem de Eucalipto 80 

Fonte: FERREIRA et al., 2020; KANO; DE SOUZA; ROSA, 2019; PHANTHONG et al., 2016, 2017 

 

Dentre os estudos analisados, o MB-LI foi capaz de produzir estruturas 

nanocelulósicas com o mais alto rendimento. Detaca-se que o processamento em 

moinho de bolas com hidrólise moderada foi capaz de produzir tais estruturas com um 

rendimento proveitoso em relação ao demais analisados. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processamento via moinho de bolas é capaz causar fibrilações de forma 

eficiente e, associado à hidrólise ácida produziu estruturas nanocelulósicas com a 

maior cristalinidade e tamanho de cristal apresentados, sendo estes de 79.2% e 7.6 

nm respectivamente. Comparado com diversos outros métodos de produção, o 

moinho de bolas com hidrólise moderada destaca-se por ser econômico, ter menor 

impacto ambiental e ser facilmente reprodutível. Destaca-se também que a moagem 

de bolas associada a solubilização em Líquidos Iônicos pode ser uma estratégia 

igualmente interessante para produzir tais estruturas com alto rendimento, boa 

estabilidade térmica e menor impacto ambiental, dada a possibilidade de se reutilizar 

os LIs pós processamento. 
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