
 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

   

ESTUDO DE POTENCIAIS APLICAÇÕES DE 

NANOCELULOSE OBTIDA VIA HIDRÓLISE ENZIMÁTICA 

DE RESÍDUOS DA INDÚSTRIA DE CELULOSE 

 

Niterói  – RJ 

2/2018 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENGENHARIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA E DE PETRÓLEO 

 

BRUNO CALLAÚ POHLMANN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO DE POTENCIAIS APLICAÇÕES DE 

NANOCELULOSE OBTIDA VIA HIDRÓLISE ENZIMÁTICA 

DE RESÍDUOS DA INDÚSTRIA DE CELULOSE 

 

Projeto Final apresentado ao Curso de Graduação 

em Engenharia Química, oferecido pelo 

departamento de Engenharia Química e de Petróleo 

da Escola de Engenharia da Universidade Federal 

Fluminense, como requisito parcial para obtenção 

do Grau de Bacharel em Engenheira Química. 

ORIENTADORA 

 

Profa. Ninoska Isabel Bojorge Ramirez 

BRUNO CALLAÚ POHLMANN  

Niterói  – RJ 

2/2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Agradecimentos 

 

A todos os professores do Departamento de Engenharia Química e Petróleo da 

UFF, meu agradecimento pela total dedicação na condução do curso. 

A professora Ninoska pelos ensinamentos e por ter orientado o meu trabalho de 

conclusão de curso com a total atenção, paciência e dedicação.  

Ao professor Nei Pereira Jr por ter me apresentado os Laboratórios de 

Desenvolvimento de Bioprocessos (LADEBIO) da EQ/UFRJ, onde pude elaborar os 

meus experimentos.  

Agradeço a todos os colegas e membros da equipe do LADEBIO que 

colaboraram e auxiliaram na execução dos meus experimentos e pesquisas, e pela 

agradável convivência que me proporcionaram.  

Ao professor Hugo e a toda sua equipe de pesquisa do RECAT da UFF que 

contribuíram pelas análises de difração de raio-X de minhas amostras.  

Aos meus amigos Fernando e Iuri, pelos momentos de diversão, suporte e 

amizade incondicional. 

A Cristina, pelo carinho e suporte dado ao longo de toda minha vida. 

A Jádia, por todo seu amor e companheirismo.  

Aos meus irmãos, Gabriela e Arthur, pelos momentos de apoio, diversão e 

carinho que somente vocês sabem proporcionar. 

Por último, aos meus pilares, meus pais, Bertha e Marcos, que sempre estiveram 

ao meu lado nos momentos de alegria e nos momentos difíceis, dando amor e 

carinho. Devo a vocês toda força, coragem e sabedoria. Esta conquista também é de 

vocês. 

  



 

 

Resumo 

O interesse na produção de nanocelulose tem crescido na comunidade científica e 

nos setores industriais devido à sua biodegradabilidade, elevada resistência 

mecânica, biocompatibilidade e fácil obtenção. Este nanomaterial inovador pode ser 

extraído de qualquer fonte de celulose (agrícola, madeireira ou Industrial). O objetivo 

desta pesquisa foi aplicar a enzima endoglucanase, que desintegra as regiões 

amorfas da celulose e conservam as regiões cristalinas, e diminuem a escala 

dimensional da celulose. O processo de obtenção desse material, consiste na 

degradação da celulose até a sua escala nano. A hidrólise enzimática é um dos 

métodos que pode ser utilizado para essa desconstrução, sendo este um método 

ecologicamente amigável, quando comparado aos métodos tradicionais. O material 

utilizado para a obtenção de nanocelulose foi o resíduo de indústria de celulose. Tal 

material foi escolhido devido a sua elevada concentração de celulose em sua 

composição nos testes realizados e propiciamento de integração econômica devido 

ao reaproveitamento de resíduos. Foram investigados os efeitos da carga enzimática 

de 10,0 a 60,0 EGU/g e a percentagem de substrato de 1,5 a 5% (w/w), sobre o índice 

de cristalinidade do material. As variáveis de respostas e de entrada foram analisadas 

no estudo estatístico de Delineamento Composto Central Rotacional. O índice de 

cristalinidade melhorado aumentou em 10%, aplicando uma carga enzimática de 

40,90 EGU/g de substrato e teor de substrato de 4,06% no tempo de 24 horas. 

Biofilmes contendo amido, glicerol e nanocelulose foram preparados e avaliados 

qualitativamente quanto a sua homogeneidade, densidade resistência mecânica. 

 

Palavras-Chave: Nanocelulose, Hidrólise enzimática, biofilmes, Indústria de Celulose. 

  



 

 

Abstract 

Interest in nanocellulose production has increased in the scientific community and 

industrial sectors due to its biodegradability, high mechanical strength, biocompatibility 

and its ease of attainment. This innovative nanomaterial can be extracted from any 

source of cellulose (agricultural, timber or Industrial). The process of obtaining this 

material consists on the degradation of the cellulose until its nano scale. The 

enzymatic hydrolysis is one of the methods that can be used for this deconstruction, 

being this an ecologically friendly method, when compared to the traditional methods. 

The objective of this research is to apply the enzyme endoglucanase, which 

disintegrates the amorphous regions of cellulose and conserves the crystalline regions 

and decreases the dimensional scale of the cellulose. The material used to obtain 

nanocellulose was the residue of the cellulose industry. Such material was chosen due 

to its high concentration of cellulose in its composition in the tests performed and 

propitiation of economic integration due to the reuse of residues. The effects of the 

enzymatic loading of 10.0 to 60.0 EGU / g and the substrate percentage of 1.5 to 5% 

(w / w) on the crystallinity index of the material were investigated. The response and 

input variables were analyzed in the statistical study of Rotational Central Composite 

Design. The improved crystallinity index increased by 10%, applying an enzyme load  

of 40.90 EGU / g substrate and substrate content of 4.06% in the 24-hour hydrolysis. 

Biofilms containing starch, glycerol and nanocellulose were prepared and evaluated 

qualitatively for their homogeneity, density and mechanical strength. 

 

Key-Words: Nanocellulose; Enzimatic Hidrolisys; Biofilms; Celulose Industry.  
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Capítulo 1 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

1.1 Introdução 

A crescente demanda por matérias-primas renováveis que possam substituir 

derivados de petróleo em diversas aplicações tecnológicas, tem levado a comunidade 

científica e industrial a buscar novos caminhos para a obtenção de novos materiais 

(TURBAK, SNYDER e SANDBERG, 1983).  

Devido a sua elevada disponibilidade na natureza e possibilidade de 

aproveitamento de resíduos de processos industriais e agrícolas convencionais, 

biomassas lignocelulósicas são candidatas promissoras a fontes desses materiais 

renováveis. Em especial, a celulose, por ser o biopolímero mais abundante do planeta 

e por possuir diversas características positivas como biocompatibilidade e elevada 

rigidez mecânica, tem chamado a atenção como um possível substituto dos derivados 

de petróleo em diversas aplicações (LEE, HAMID e ZAIN, 2014). 

A nanocelulose, em especial, tem gerado um grande interesse da comunidade 

científica. Devido as características físico-química deste material nanoestruturado, 

muitas qualidades que já estão presentes na celulose, são realçadas, ampliando a 

gama de aplicações e potencializando determinadas características de novos 

materiais (DUFRESNE, SIQUEIRA e BRAS, 2010). 

Nesse contexto, o Brasil se encontra em uma posição favorável para 

desenvolvimento dessa tecnologia, devido as suas condições climáticas, e 

possibilidade de aproveitamento de resíduos de setores fortemente estabelecidos na 

economia do país, como o de biorefinarias, alimentos e o de produção de papel e 

celulose (GOMIDE, FANTUZZI NETO e REGAZZI, 2010). 

1.2 Objetivos gerais 

O objetivo deste estudo foi obter e caracterizar a nanocelulose pela via 

hidrólise enzimática a partir de resíduos de indústria de celulose e papel, avaliando 

potenciais aplicações tecnológicas para o material desenvolvido. 
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1.3 Objetivos específicos 

Os seguintes objetivos específicos foram traçados:  

a) Elaborar um planejamento experimental estatístico dos níveis de 

concentração de substrato e enzima, visando definir os efeitos dessas variáveis no 

Índice de cristalinidade; 

 b) Avaliar uma metodologia eficiente e sustentável da reação por hidrólise 

enzimática para obtenção de NC;  

c) Avaliar a relação do índice de cristalinidade obtidas na hidrólise e detectar o 

ponto ótimo de concentração de enzima e substrato para os processos de hidrólise 

por meio de técnica de planejamento experimental; 

d) Analisar possíveis aplicações tecnológicas que podem ser produzidas com 

a nanocelulose obtida; 

1.4 Organização do texto 

Os estudos realizados no presente trabalho serão descritos conforme segue:  

No Capítulo 1, os estudos em análise são apresentados e contextualizados. 

São apresentados também os objetivos e a linha estrutural do trabalho. 

O Capítulo 2 traz a revisão bibliográfica com base na literatura científica. Neste 

capítulo são apresentados os fundamentos teóricos das metodologias, as fontes de 

dados relacionadas a produção de nanocelulose, bem como uma revisão de algumas 

aplicações tecnológicas que já são realizadas. 

O Capítulo 3 descreve a metodologia científica utilizada no trabalho, com base 

no estudo abordado no capítulo anterior. Nele são descritos o materiais, 

equipamentos, parâmetros e técnicas utilizadas e o planejamento experimental.  

Ao longo do Capítulo 4 são apresentados os resultados obtidos do estudo 

realizado. Neste capitulo serão discutidos os resultados do estudo de atividade da 

mistura enzimática, da hidrólise enzimática e uma análise sobre possíveis aplicações 

tecnológicas para a nanocelulose produzida.  

Em seguida, no Capítulo 5 serão apresentadas as conclusões dos resultados 

obtidos, recomendações para futuras pesquisas. 

No Capítulo 6, são apresentadas as referências bibliográficas utilizadas ao 

longo de todo trabalho de conclusão de curso. 
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Capítulo 2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

    2.1 Biomassa Lignocelulósica. 

Compostos lignocelulósicos são polímeros altamente complexos, contendo 

polissacarídeos, monômeros de açucares e lignina, um polímero de carácter 

aromático. Esse complexo, apresenta uma morfologia interna que promove maior 

robustez e estabilidade hidrolíticas às células vegetais, além de promover maior 

resistência contra ofensores. A Figura 1, mostra a organização estrutural da parede 

celular vegetal (LEE, HAMID e ZAIN, 2014). 

 

 

Figura 1: Estrutura de parede celular vegetal e corte de seção transversal de 
microfibrila. Fonte: Adaptado de (LEE, HAMID e ZAIN, 2014). 

 

A biomassa lignocelulósica apresenta principalmente três biopolímeros em sua 

composição nas seguintes proporções: 35-50% de celulose, 20-35% de hemicelulose, 

10-25% de lignina. Esses polímeros permanecem associados em proporções médias 

que variam nessas faixas, de acordo com o tipo de fonte de biomassa. A composição 

química das biomassas de fontes industriais, florestais ou de resíduos da agricultura, 
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apresentam grande variação entre eles. Alguns exemplos de percentuais de 

biomassas são mostrados na Tabela 1 (SANTOS, et al., 2012). 

 

Tabela 1: Percentual da composição em base seca de algumas biomassas 
lignocelulósicas. Fonte: (SANTOS, et al., 2012). 

Biomassa Celulose (%) 
Hemicelulose 

(%) 
Lignina (%) 

Espiga de milho 45 35 15 

Palha de Trigo 30 50 15 

Palha de Cevada 33-40 20-35 8-17 

Palha de milho 39-42 22-28 18-22 

Casca de nozes 25-30 25-30 30-40 

Caule de Madeira 40-55 24-40 18-25 

Resíduos de Papel 60-70 1-20 5-10 

 

O fracionamento dos compostos lignocelulósicos em intermediários reativos 

como glicose, celulose, hemicelulose e lignina é um processo crítico a ser realizado 

anteriormente ao processamento dessas unidades em outros produtos de maior valor 

agregado. A qualidade e eficácia na seleção do pré-tratamento utilizado é um fator 

determinante para a efetividade nos processos de obtenção de produtos como 

biocombustíveis e nanocelulose (ZAIN, YUSOP e AHMAD, 2014). 

Dessa forma, é fundamental entender a composição química do substrato 

lignocelulósico utilizado, a fim de se utilizar o tratamento mais adequado que torna os 

biopolímeros isolados mais disponíveis para futuros processamentos. 

Como pode ser observado na Figura 2, a completa desconstrução da biomassa 

lignocelulósica promove, além da nanocelulose, diversos co-produtos que podem ser 

reaproveitados para otimização financeira dos processos, como por exemplo, no 

processo de produção de etanol (SONG, et al., 2014). 
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Figura 2: Roteiro de descontrução da biomassa lignocelulósica. Fonte: adaptado de 
(LEE, HAMID e ZAIN, 2014). 
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2.1.1  Celulose 

 A celulose é o polímero natural renovável mais abundante do planeta. É 

comumente encontrado como microfibrilias em biomassas lignocelulósicas, mais 

especificamente, paredes celulares de vegetais e algumas bactérias. A celulose é 

classificada como um polissacarídeo de cadeia linear composto por unidades 

monoméricas de anidroglucopiranose unidas através de ligações β-1,4-glicosídecas. 

As fibras de celulose são divididas em dois domínios: Amorfo e cristalino. O 

primeiro é o mais suscetível à hidrólise enzimática ou ácida. O segundo domínio, 

apresenta menor acessibilidade a esses ataques, devido a sua estrutura altamente 

condensada e o efeito protetor que é proporcionado pela lignina e hemicelulose. A 

proporção entre regiões amorfas e cristalinas é dependente da natureza do tipo de 

biomassa lignocelulósica (BRINCHI, et al., 2013). A Figura 3 mostra a divisão de 

estruturas da celulose. 

 

Figura 3: Regiões Cristalinas e amorfas da estrutura das fibras de Celulose. Fonte: 
adaptado de (BÖRJESSON e WESTMAN, 2015). 

 

Estruturas altamente cristalinas são encontradas na morfologia da Celulose, 

devido à sua conformidade linear e regular. A grande concentração de grupamentos 

hidroxilo ao longo da cadeia do polímero, contribuem para a formação de ligações de 

hidrogênio dentro da própria unidade monomérica (ligações de hidrogênio 

intramoleculares) e entre diferentes polímeros da cadeia (ligações de hidrogênio 

intermoleculares) (KLEMM, et al., 2011). 
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A elevada rigidez mecânica presente em materiais celulósicos é produto da  

sua microestrutura altamente condensada, linear e  cristalina, resultante da alta 

concentração de ligações de hidrogênio. 

Figura 4 apresenta as interações intermoleculares e intramolecular, nas 

cadeias de celulose. 

 

Figura 4: Estrutura molecular da Celulose. Apresentação de suas interações 
intermoleculares e intramoleculares. Fonte: (RIBEIRO, 2018). 

 

2.1.2 Hemicelulose. 

A hemicelulose é um heteropolissacarídeo, que apresenta uma grande 

variedade de monômeros na sua constituição, dentre os: D-glucose, D-galactose, D-

manose, D-xilose, L-arabinose, L-ramnose, L-fucose, ácido-4-O-metil-glucurônico e 

ácido-α-D-galacturônico. Esses monômeros, combinam-se para formar alguns 

polímeros de maior representatividade na constituição da hemicelulose, dentre eles: 

Xilano, Arabinoxilano e Glucomanano. As Figuras 5 e 6 apresentam, 

reespcetivamente, as estruturas do Glucomanano e Xilano (LEE, HAMID e ZAIN, 

2014). 
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Figura 5: Estrutura do Glucomanano, um dos principais componentes da 
Hemicelulose. Fonte: (LEE, HAMID e ZAIN, 2014). 

 

 

Figura 6: Estrutura do Xilano, um dos principais componentes da Hemicelulose. 
Fonte: (LEE, HAMID e ZAIN, 2014). 

 

Diferentemente da celulose, a hemicelulose não apresenta uma estrutura 

completamente linear, devido a presença de outros tipos de monômeros em sua 

cadeia. No entanto, a Hemicelulose apresenta também uma grande afinidade química 

com a celulose devido a grande quantidade de grupamentos hidroxilo em seus 

monômeros, que formam ligações de hidrogênio intermoleculares com as cadeias de 

celulose. Além dessa interação, as ramificações presentes nos monômeros 

contribuem para uma interação celulose-hemicelulose mais forte, que proporciona 

grande estabilidade ao agregado, fortalecendo as paredes celulares do composto 

lignocelulósico (LEE, HAMID e ZAIN, 2014). 

 

2.1.3 Lignina. 
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A lignina é um polímero de polifenóis que forma uma rede macromolecular 

tridimensional, constituído principalmente por três unidades monoméricas de 

fenilpropanos, são eles: Álcool p-cumarílico, Álcool coferílico e Álcool sinapílico. As 

suas estruturas são mostradas na Figura 7. 

 

 

Figura 7: Principais unidades monoméricas da lignina: (a) Álcool p-cumarílico, (b) 
Álcool coferílico, (c) Álcool sinapílico. Fonte: adaptado de (PEREIRA JR., COUTO e 

SANTA ANNA, 2008). 

 

Esse composto atua como uma resina ligante entre as fibrilas de celulose e a 

hemicelulose, tornando a biomassa mais rígida. A força de adesão é ampliada pelas 

ligações covalentes entre as cadeias de hemicelulose e da celulose com a lignina. A 

permealidade da lignina na matriz lignocelulósica possibilita ainda a atuação da 

mesma como uma barreira protetora contra-ataques microbianos (PEREIRA JR., 

COUTO e SANTA ANNA, 2008). 

2.2 Pré-Tratamentos. 

A recalcitrância presente dentro da estrutura da biomassa lignoceluleica, é o 

maior fator de dificuldade na separação da Lignina, Hemicelulose e Celulose. Essa 

característica é proporcionada por diversos fatores como: Protegimento da celulose 

pela lignina, revestimento da celulose pela hemicelulose, baixa área superficial 

disponível e inclusive a elevada cristalinidade e alto grau de polimerização da própria 

celulose (ALVIRA, et al., 2010). 
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O maior desafio do pré-tratamento é superar a recalcitrância do material, para 

promover a separação dos materiais e tornar a celulose mais disponível (ALVIRA, et 

al., 2010). 

A escolha dos métodos de separação deve priorizar a viabilidade econômica, 

em termos energéticos, minimizar a produção de compostos tóxicos ao meio 

ambiente ou contaminantes aos produtos e também, evidentemente, preservar ao 

máximo a estrutura da lignina, hemicelulose e celulose para que os mesmos possam 

ser reprocessados a produtos de maior valor agregado em outras etapas do 

biorefinamento (XU, et al., 2010). 

Os principais pré-tratamentos físicos, químicos e biológicos envolvendo a 

desconstrução da biomassa lignocelulósica envolvem, principalmente: (i) Hidrólise 

ácida, (ii) hidrólise básica, (iii) utilização de agentes oxidantes, (iv) dissolução com 

solventes orgânicos, (v) aplicação de enzimas específicas, ou até mesmo uma 

combinação destes (KUMAR, et al., 2009). 

A escolha do pré-tratamento mais adequado a um processo depende do tipo 

de biomassa empregada e da composição da mesma. A contaminação nos processos 

de desconstrução pode acarretar problemas em outras etapas de processamento do 

produto, como formação de inibidores que dificultem o rendimento de reações 

subsequentes (MIRON e BEN-GHEDALIA, 1982). A Tabela 2 exemplifica alguns dos 

principais tipos de pré-tratamentos empregados em materiais lignocelulósicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 

Tabela 2: Principais pré-tratamentos utilizados nos materiais lignocelulósicos. 
Fonte: (ALVIRA, et al., 2010), (ABDEL-HALIM e AL-DEYAB, 2011), (MOE, et al., 

2012). 

 

2.3 Nanocelulose 

A nanotecnologia tem se tornado um tema de crescente interesse no meio 

científico e industrial. Um material pode ser definido como nanométrico quando ao 

menos uma de suas dimensões, encontra-se em escala nano (10-9 m). Em muitos 

casos, materiais nanométricos apresentam características potencializadas em 

Tipo de 

Tratamento
Mecanismo Vantagem Desvantagem

Hidrólise 

Ácida

Solubilização da hemicelulose 

após imerção em meio ácido. 

Parcial modificação da Lignina

Alto rendimento de 

Celulose

Reagentes altamente 

corrosivos, 

requisitando 

equipamentos de 

maior custo

Hidrólise 

Básica

Dissolução da hemicelulose e 

lignina através do rompimento da 

parede celular vegetal, após 

imerção em meio básico

Elevada remoção de 

hemicelulose e lignina

Formação de 

inibidores na celulose

Oxidação 

úmida

Promoção de reações oxidativas 

e hidrolíticas com utilização de 

água e oxigênio

Baixa formação de 

inibidores; 

Solubilidação da 

Lignina

Elevado custo 

operacional

Explosão a 

vapor

Aplicação de vapor a alta 

pressão para rompimento da 

parede celular, seguida de rápida 

descompressão.

Baixo custo 

operacional.

Baixa degradação da 

hemicelulose e ruptura 

incompleta da lignina

Hidrotérmico 

Imerção do material em água 

sob elevada pressão e 

temperatura

Ausência de 

reagentes Químicos

Degradação 

incompleta da 

hemicelulose.

Organossolve

Utilização de solventes orgânicos 

que solubilizam a lignina e 

hemicelulose

Elevada solubilização 

de hemicelulose e 

lignina

Reagente de custo 

elevado.

Enzimático

Aplicação de agentes 

enzimáticos específicos para a 

biodegradação da lignina e 

hemicelulose

Baixo consumo 

energético;

Seletividade na 

degradação da lignina 

e hemicelulose

Processo lento e de 

baixa conversão
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relação ao seu material de origem, o que resulta na possibilidade da utilização dos 

mesmos em aplicações tecnológicas inovadoras (BÖRJESSON e WESTMAN, 2015). 

Neste Cenário, a nanocelulose se destaca devido a algumas características 

como: elevada área superficial, elevada cristalinidade, biocompatibilidade e elevado 

módulo de elasticidade (KLEMM, et al., 2009). 

Existem três tipos de morfologias distintas de nanoceluloses, conforme 

apresentado na Tabela 3: a) Nanocelulose Fibrilada (Figura 8), normalmente obtida 

por meio de hidrólise enzimática e/ou desintegração mecânica; b) nanocelulose 

cristalina (Figura 9), obtida principalmente por meio de hidrólise ácida com H2SO4; e 

c) nanocelulose bacteriana (Figura 10), esta última sintetizada exclusivamente por 

meio do metabolismo de uma família de bactérias, conhecidas como 

Gluconoacetobacter xylinius (SILVA, et al., 2009). 

 

Tabela 3: Classificações, fontes e principais meios de obtenção dos três tipos de 
nanoceluloses. Fonte: (KLEMM, et al., 2009). 

 

 

Cada morfologia apresenta desvantagens e vantagens quanto a sua obtenção 

e aplicação das partículas geradas, no entanto, o foco deste trabalho concentra-se 

nas nanoceluloses geradas a partir de resíduos vegetais, nanocelulose fibrilada (CNF) 

e nanocelulose cristalina (CNC). 

Classificação Sinônimos Fonte Método de obtenção Dimensões

Celulose 

Nanofibrilar 

(CNF)

Nanofibrila de Celulose 

(NFC), Microfibrila de 

Celulose (CMF)

Madeira, Linho, 

cana-de-açucar, 

polpa de celulose

Pressão mecânica e/ou 

tratamento químico; 

tratamento enzimático

D = 5-60 nm

C= vários µm

Celulose 

Nanocristalina 

(CNC)

Nanocristais de celulose 

(NCC), Nanowhiskers

Madeira, algodão, 

linho, Avicel.
Hidrólise ácida

D = 5-70 nm

C= 100-250 nm

Nanocelulose 

Bacteriana 

(BNC)

Celulose Bacteriana (BC), 

Biocelulose

Açucares de baixo 

peso molecular e 

alcóois.

Síntese bacteriana

(Gluconoacetobacter )

D = 20-100 nm

Formação de 

diversas redes.
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Figura 8: Imagem produzida através de Microscopia de Força Atômica (AFM) de 
nanocelulose fibrilada produzida a partir da polpa kraft de madeira. Fonte: 

(NECHYPORCHUK, BELGACEM e BRAS, 2016) 

 

 

Figura 9: Imagens obtidas através de Microscopia de Transmissão Eletrônica (TEM) 
de nanocelulose cristalina obtida a partir de celulose microcristalina. Fonte: (MOON, 

BECK e RUDIE, 2013). 
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Figura 10: Imagens obtidas através de Microscopia Eletrônica de Varredura (SEM) 
de nanoceluloses bacterianas a partir de Gluconacetobacter. Fonte: (KLEMM, et al., 

2009). 

2.4 Celulases. 

As celuloses são uma família de enzimas que atuam sobre os materiais 

celulósicos, promovendo a sua desconstrução, através de hidrólise química. As 

celulases são classificadas de acordo com seu mecanismo de ação e propriedades 

estruturais, em três tipos: Endoglucanases, Exoglucanases e β-Glucosidases 

(PEREIRA JR. e DE CASTRO, 2010). 

 

2.4.1 Endoglucanases (EGU). 

A 1,4-β-D-glucana-4-glucanohidrolases ou endoglucanase é a enzima de 

maior importância na produção de nanocelulose. Ela atua na desconstrução das fibras 

de celulose a partir da hidrólise das ligações glicosídicas, provocando a diminuição 

dos polímeros. Essa classe de enzimas atua prioritariamente nas regiões amorfas da 

celulose, provocando o aumento do índice de cristalinidade através da diminuição do 

comprimento da cadeia e do grau de polimerização (FRITZ, et al., 2015). 

 

2.4.2 Exoglucanases (ExG). 

A 1,4-β-D-glucana-glucanohidrolases ou exoglucanases atuam liberando 

glicose ou celobiose da cadeia de celulose a partir das extremidades redutoras ou 

não redutoras. Essas enzimas são classificadas em dois tipos distintos: CBH I, que 
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hidrolisam terminais redutores, e CBH II, que hidrolisam os terminais não redutores 

da celulose(TEIXEIRA, et al., 2015). 

 

2.4.3 β-Glucosidases (BG). 

As β-glicosídeo glucohidrolases ou β-glicosidases hidrolisam as celodextrinas 

solúveis de baixo grau de polimerização (menor que 7)  e a celobiose, convertendo-

as em glicose solúvel no meio (PEREIRA JR. e DE CASTRO, 2010). 

 

2.5 Hidrólise Enzimática. 

A Celulose é um polissacarídeo formado pela junção de diversos monômeros 

de glicose, representados pela fórmula (C6H10O5)n (LEE, HAMID e ZAIN, 2014). A 

Figura 11 Ilustra o processo de completa desconstrução de uma cadeia de celulose à 

glicose. 

 

 

Figura 11: Mecanismo de desconstrução da estrutura da celulose pelas celulases. 
Fonte: Adapatado de (JUTURU e WU, 2014). 
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A opção pelo emprego da hidrólise enzimática cresce devido ao emprego de 

condições brandas de processo. Condições mais severas, são típicas de hidrólises 

ácidas, onde a utilização de reagentes gera hidrolisados com elevada toxicidade e 

processos operacionalmente mais custosos. Portanto, a hidrólise enzimática 

proporciona uma grande vantagem do ponto de vista operacional e ambiental 

(PEREIRA JR., COUTO e SANTA ANNA, 2008). 

A utilização adequada das enzimas e das condições do processo de hidrólise, 

pode favorecer a formação de nanocelulose à custo de uma menor produção de 

glicose. Nesse caso, a escolha das proporções enzimáticas e as condições de 

processo são ajustadas para que não ocorra a hidrólise completa da celulose 

(DURAN, et al., 2011). 

Diferentes fontes de substratos podem ser utilizadas para a produção de 

nanoceluloses nos processos de hidrólise enzimática, sendo que os principais 

trabalhos encontrados na literatura, reportam uma maior quantidade de preparo de 

nanocelulose fibrilada (CNF) a partir desse método (EICHHORN, et al., 2010). 

A hidrólise enzimática tem sido bastante utilizada como um processo que atua 

sinergicamente à processos de desintegração mecânica. O efeito da hidrólise 

contribuí para a redução de custos energéticos relacionados aos processos 

mecânicos. Nessa abordagem, as endoglucanases são utilizadas para hidrolisar as 

regiões amorfas do material, gerando materiais com maiores cristalinidades. A 

desintegração mecânica é aplicada aos cristais de celulose, gerando nanoceluloses 

fibriladas. A vantagem proporcionada pela sinergia dos processos enzimáticos e 

mecânicos é a obtenção de processos mais rápidos dos que os puramente 

enzimáticos, e com menor custo energético dos que os puramente mecânicos 

(HENRIKSSON, et al., 2007). 

A Tabela 4 ilustra alguns casos de sucesso de produção de nanoceluloses a 

partir de processos de hidrólises enzimáticas.  
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Tabela 4: Diferentes casos de nanoceluloses produzidas por hidrólise enzimática e suas respectivas propriedades resultantes. 

Material Método Condições  
Dimensões 

Referências 
D  C 

Polpa de 

Eucalipto 

Branqueada 

Hidrólise enzimática (EG e CBH) 

seguida de Microfluidização 

10% 

polpa 
15 FPU/ g substrato 

50°C; 

pH 4,8; 

48 h 

20nm 
Acima de 
500 nm 

(ZHU, SABO e LUO, 
2011) 

Polpa Reciclada 

Hidrólise Enzimática (EG) com 

microndas e aquecimento 

convencional 

0,8% 

(0,2 g/ 

25 ml) 

420 EGU/ g de 

substrato 

50°C; 

pH 6,8; 

1h 

30-80 

nm 

100 nm-
1.8 μm 

(FILSON, DAWSON-
ANDOH e SCHWEGLER-

BERRY, 2009) 
Celulose 

microcristalina 

comercial 
Hidrólise Enzimática (EG e BG) 

com moagem de disco 

1% 

biomassa 

345 EGU/ g 

substrato 

45 °C; 

pH 5; 

72h 

15-30 

nm 
Vários μm (TEIXEIRA, et al., 2015) 

Bagaço de cana-

de-açúcar 

Resíduos de 

Laranja 

Hidrólise enzimática (β-

Galactosidase e enzimas comerciais) 

seguido de branqueamento 

17% 

resíduo 

de 

laranja 

3.4 mg de 

pulpzyme HA, 3.4 

mg de celluclast e 

0.6 mg de β-

galactosidase por 

grama de substrato 

50°C; 

pH 4; 

48h 

180 nm 1.3 mm 
(TSUKAMOTO, NELSON 

e TASIC, 2013) 

Bagaço de cana-

de-açúcar 

Água quente (90°C) por 10 minutos 

seguido de hidrólise enzimática (EG 

e BG) 

10% 

bagaço 

7, 12 e 22 mg de 

proteína por grama 

de celulose 

50°C; 

pH 5; 

24h 

14-18 

nm 

195-250 
nm 

 (CAMARGO, et al., 
2016) 

Polpa de Maple 

Branqueada 

Hidrólise enzimática com enzimas 

comerciais (Cellic CTec 2 and Cellic 

HTec 2) seguido de ultrasom 

5% 

(5g/100 

mL) 

0.04 mL CTec 2 + 

0.02 mL HTec2 por 

grama de celulose 

50°C; 

pH 4,8;  

72h 

5 -10 nm 1 µm  (SONG, et al., 2014) 
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2.6 Indústria da Celulose no Brasil 

A busca cada vez maior por otimização da utilização dos recursos naturais, 

tem sido tema de crescente estudo científico e industrial. O conceito de biorefinarias 

tem tornado essa tendência uma realidade atual do setor industrial de celulose. As 

biorrefinarias são unidades industriais que integram processos de conversão de 

biomassas em biocombustíveis, insumos químicos, materiais, alimentos e energia. A 

introdução desse conceito na indústria de celulose contribuí para a rentabilidade das 

empresas, entregando uma nova gama de produtos de maior valor agregado como a 

nanocelulose (PHILIPPIDIS, SMITH e WYMAN , 1993). 

Resíduos da indústria de celulose, como a polpa de celulose, demonstram 

elevada compatibilidade para utilização como substrato para a produção de 

nanocelulose. Isso se deve principalmente devido ao seu elevado teor de celulose, e 

baixos teores de lignina e hemicelulose, o que favorece a disponibilidade da celulose 

ao ataque pelas celulases (ZHU, SABO e LUO, 2011). 

O Brasil apresenta posição de grande destaque no cenário global de produção 

de celulose, sendo atualmente o segundo maior produtor de Celulose do mundo, atrás 

somente dos EUA (DEPEC , 2018). 

A posição de liderança da indústria brasileira de celulose pode ser explicada 

por alguns fatores, dentre os quais, se destaca o baixo custo de produção global. A 

obtenção do menor custo de produção em relação aos outros países, se deve a três 

pilares: (i) produção majoritariamente baseada em Eucalipto, que possuí baixo 

período de sazonalidade e maior demanda no mercado internacional; (ii) aspectos 

logísticos muito bem estruturados: indústrias normalmente muito próximas as 

florestas produtoras e terminais de exportação; (iii) Setor de pesquisa de 

aprimoramento genético agrícola muito bem desenvolvido no país, considerado 

referência mundial, com instituições como a EMBRAPA (DEPEC , 2018).  

A celulose brasileira é predominantemente oriunda de árvores de Eucalipto, 

com cerca de 85% da produção. Os outros 15% são oriundos de madeiras de Pinus 

(DEPEC , 2018).  

O processo Kraft é o principal meio de processamento utilizado nas 

manufaturas a partir das árvores de Eucalipto (GOMIDE, FANTUZZI NETO e 

REGAZZI, 2010). A Figura 12 apresenta um fluxograma simplificado desse processo. 
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Figura 12: Esquema geral do processo kraft de produção de celulose. Fonte: 
(PIOTTO, 2003). 

 

2.7 Principais aplicações tecnológicas da nanocelulose. 

A nanocelulose representa um novo conjunto de nanomateriais, que apresenta 

uma ampla gama de aplicações tecnológicas nos mais variados contextos científicos. 

Características desejáveis como rigidez, baixo peso, hidrofilicidade, 

biocompatibilidade e propriedades ópticas favorecem a utilização desse material em 

aplicações inovadoras (ABITBOL, et al., 2016). 
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Diferentes propriedades de nanoceluloses fibriladas (CNF) ou nanoceluloses 

cristalinas (CNC)  de origem vegetal podem ser atingidas dependendo do tipo de 

substrato utilizado e o método de produção empregado. Uma mesma fonte de 

celulose pode gerar, por exemplo, nanoceluloses fibriladas com propriedades úteis a 

formação de compósitos poliméricos ou com características mais aplicáveis a 

dispositivos biomédicos. 

Dentre as principais propriedades que são consideradas indicadores das 

características físicas do nanomaterial e os direcionam mais eficientemente a 

possíveis aplicações, estão: Índice de cristalinidade (IC), razão de comprimento (L/D) 

e grau de polimerização. As condições de processo e a escolha do material celulósico 

de origem podem ser definidas de acordo com o produto final esperado, que seja mais 

adequado ao tipo de aplicação tecnológica que se deseja efetuar (PENG, et al., 2011). 

A Figura 13 Ilustra algumas possíveis aplicações tecnológicas da nanocelulose 

de acordo com suas propriedades físicas. 
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Figura 13: Mapeamento de potenciais aplicações da nanocelulose de acordo com 
suas propriedades: Índice de cristalinidade e razão de comprimento. Fonte: 

adaptado de (BHARIMALLA, et al. 2015). 

A determinação experimental da rigidez da celulose nativa (celulose I) mostrou 

que a mesma possui um módulo de Young de 167,5 GPa e a celulose regenerada 

(celulose II), um módulo de Young de 162 GPa. Por outro lado, diversos trabalhos 

conseguiram determinar através de microscopia de força atômica, o módulo de 

elasticidade de diversos tipos de nanocelulose fibrilada e nanocelulose cristalina, 

encontrando valores entre 200-300 GPa (BHARIMALLA, et al. 2015). 

A elevada rigidez desse material, combinada com sua potencial vantagem econômica 

propiciam a oportunidade de produção de novos materiais, mais fortes, leves e com 

maior durabilidade (DUFRESNE, 2013). 

 

O módulo de elasticidade de diferentes nanoceluloses é o resultado de uma 

equação entre o módulo da região cristalina e o módulo da região amorfa. Portanto, 

é esperado que as nanoceluloses com maior índice de cristalinidade, ou seja, maior 

proporção de região cristalina, possuam maior módulo de elasticidade. (DUFRESNE 

e LIN, 2014) 
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2.7.1Embalagens biodegradáveis. 

Atualmente, a maioria dos materiais utilizados como embalagens de alimentos 

são provenientes de combustíveis fósseis, ou seja, fontes não renováveis e 

praticamente não biodegradáveis, representando uma grave problemática no aspecto 

ambiental. Muitos esforços veem sendo conduzidos na intenção de se reduzir a 

geração desse tipo de resíduo, mantendo-se a qualidade e segurança dos alimentos 

(ABDUL KHALIL, BHAT e IREANA YUSRA, 2012). 

Nesse contexto, o estudo de biomateriais de fontes renováveis tem tido grande 

atenção, principalmente na análise das principais propriedades físicas que afetam a 

qualidade e segurança do alimento. Até então, o uso de matrizes biodegradáveis 

como amido, havia sido limitada devido as fracas propriedades mecânicas deste tipo 

de material. No entanto, com o crescente número de estudos sobre a utilização de 

nanocelulose como reforço mecânico a esse tipo de biomateriais, há novamente 

esperança quanto a maior utilização desses polímeros biodegradáveis em um futuro 

não muito distante (AZEREDO, ROSA e MATTOSO, 2017). 

A nanocelulose, têm se destacado como um dos materiais mais utilizados 

nesse tipo de aplicação. Diversos estudos já foram conduzidos, indicando a eficácia 

da utilização desse material como agente de reforço mecânico em filmes 

biodegradáveis. Além disso, a nanocelulose tem se mostrado eficiente em 

proporcionar uma maior propriedade de barreira a vapor, aspecto importante para a 

qualidade dos alimentos (HUBBE, et al., 2008).  

A utilização de nanocelulose na formação de filmes de amido e glicerol, 

mostrou elevado aumento no módulo de elasticidade, na força e diminuição da 

deformação de ruptura, em relação ao filme contendo somente amido e glicerol. O 

mesmo estudo avaliou as diferenças causadas pelo pré-tratamento do amido com 

anidrido acético e anidrido maleico. Os resultados mostraram que o pré-tratamento 

proporcionou menor hidrofobicidade, porém, reduziu levemente as propriedades 

mecânicas dos filmes, em relação ao compósito de nanocelulose sem o amido pré-

tratado (MORAN, VÁZQUEZ e CYRAS, 2013) . 

Filmes de PVA reforçados com nanocelulose apresentaram melhora 

significativa em suas propriedades mecânicas, se tornando mais resistentes a ruptura. 
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Foi observado que quando a moldagem dos filmes era conduzida a vácuo, não havia 

a adesão de bolhas de ar na sua superfície, como quando a mesma era conduzida a 

condições normais. Os filmes produzidos a vácuo demonstraram maior resistência 

mecânica. Tal efeito, ilustra a importância da adesão entre matriz polimérica e os 

agentes de preenchimento para coesão do compósito. Quando o ar ou qualquer outro 

componente do meio adere parcialmente a superfície do polímero, dificulta a plena 

adesão do mesmo com a nanocelulose, limitando os efeitos benéficos do mesmo. 

(TAKAGI, MATSUMOTO e NAKAGAITO, 2013). 

Apesar das nanoceluloses serem altamente hidrofílicas devido a presença dos 

grupamentos OH, elas têm se provado eficientes no aumento da resistência de 

barreira à agua em matrizes hidrofílicas, como alginato e amido. Esse efeito é 

atribuído a forte ligação de hidrogênio entre a nanocelulose e a matriz, que 

proporciona um aumento na coesão do material (SLAVUTSKY e BERTUZZI, 2014). 

O aumento da resistência mecânica dos materiais compósitos é obtido pela 

própria força e dureza que é natural da nanocelulose. O aprimoramento das 

características do material como um todo, é obtida quando há a presença de 

quantidade suficiente de nanocelulose para formar uma estrutura contínua, 

devidamente dispersa ao longo da matriz. Normalmente, a resistência mecânica é 

aprimorada a um valor ótimo, quando a quantidade de nanocelulose utilizada na 

matriz é de cerca de 5 p.p-1% (SILVA, et al., 2009). 

Estudos mais recentes investigam a utilização da nanocelulose em 

embalagens funcionalizadas, também conhecidas como bioativas. Essa vertente 

investiga as interações proporcionadas, por exemplo, pelo revestimento de 

nanocelulose na superfície do material de embalagem, e as interações que são 

intensificadas ou amenizadas com o alimento, de acordo com o interesse da 

embalagem (LAVOINE, DESLOGES e BRAS, 2014). 

Papel revestido com nanocelulose fibrilada (CNF) foi eficientemente utilizado 

para proporcionar liberação controlada de cafeína em água. O revestimento de 

nanocelulose proporcionou um efeito de rede nanoporosa, dificultando a transferência 

de massa do papel para o meio aquoso (LAVOINE, DESLOGES e BRAS, 2014). 
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2.7.2 Fármacos. 

Por possuir excelentes propriedades de compactação, a celulose possui um 

longo histórico de utilização na indústria farmacêutica, especialmente como excipiente 

de medicamentos comprimidos sólidos oráis, no entanto, o uso de novas formas de 

celulose, como por exemplo, a nanocelulose ainda continua sendo objeto de intenso 

estudo, principalmente no que tange aos mecanismos de liberação controladas de 

fármacos. (DUFRESNE e LIN, 2014). 

Atualmente, há duas principais vertentes de estudo da utilização de 

nanocelulose para liberação controlada de fármacos (MAREN, SHUPING, et al., 

2009). A primeira, é focada na utilização da boa capacidade de dispersão da CNC em 

diferentes tipos de matrizes, mas principalmente aquosas, para a formação de redes 

que causam uma obstrução na difusão das moléculas de fármacos, o que resulta em 

uma liberação controlada pela difusão das moléculas na rede das nanopartículas 

(KOLAKOVIC, et al., 2012). 

Outra vertente é a utilização de nanocelulose como agente ligante seletivo a 

molécula de fármaco, promovendo a liberação dos mesmos quando há solubilização 

no meio desejado. A grande área superficial da nanocelulose sugere a possibilidade 

de que uma grande quantidade de moléculas pode permanecer ligada a essa 

superfície com excelente controle de dosagem, dependendo da afinidade química 

com a nanopartícula simples ou funcionalizada (JACKSON, et al., 2011). 

Devido a versatilidade química da nanocelulose, há uma significativa 

quantidade de estudos analisando modificações químicas da superfície da 

nanocelulose  (DUFRESNE e LIN, 2014). 

A oxidação seletiva de um dos grupamentos hidroxila da nanocelulose à ácido 

carboxílico foi realizada com o objetivo de se aumentar a seletividade do nanomaterial 

ligado à chitosana. Os grupamentos amino da chitosana reagem facilmente com o 

grupamento carboxil da nanocelulose, formando uma amida. Essa amida forneceu 

boa seletividade como ligante de um fármaco modelo. A investigação mostrou que 

quando o grupamento sintetizado ligado ao fármaco era exposto ao meio de 

dissolução desejado, pH 8, ocorreram perfis de rápida liberação do mesmo. O estudo 

elucidou o grande potencial da nanocelulose nesse tipo de mecanismo de liberação 

controlada (AKHLAGHI, BERRY e TAM, 2013). 
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2.7.3 Industria textil. 

A Nanocelulose também pode ser utilizada como um agente facilitador de 

propriedades desejáveis a materiais têxteis. Fibras de poliéster contendo 

nanoceluloses incorporadas mostraram aumento de até 5% em sua resistência 

mecânica. Os mesmos estudos mostraram um significativo aumento da intensidade 

da coloração do tecido após a impregnação com tintura, em relação ao tecido sem 

nanocelulose (CHATTOPADHYAY e PATEL, 2016). 

2.7.4. Dispositivos biomédicos e bioestruturas. 

Devido a suas propriedades mecânicas e biocompatibilidade similares a de um 

tecido celular natural, a nanocelulose pode promover um ambiente amigável à 

proliferação e crescimento celular como uma bioestrutura de tecido celular 

(DUFRESNE e LIN, 2014). 

Se tratando de meios contendo nanocelulose cristalina (CNC), diversos 

estudos foram conduzidos comprovando a não toxicidade à diversos modelos 

celulares com promoção de elevado crescimento celular (LIEBERT, et al., 2011), 

(MALE, et al., 2012). 

O uso de nanoceluloses na formação é reportado principalmente de duas 

maneiras: utilizada como camada de revestimento para suporte a crescimentos 

celulares em duas dimensões ou utilizada como parte integrante de uma estrutura 

tridimensional que funciona como suporte e promotor do crescimento celular. 

Mioblastos de roedores adotaram um crescimento com morfologia orientada 

em resposta a superfície tridimensional e nanoestrutura de nanoceluloses cristalinas 

adsorvidas em uma monocamada (DUGAN, et al., 2013). 

Em uma técnica mais sofisticada, nanofibras constituídas de Ácido polilático 

enxertado com anidrido maléico reforçados com nanocelulose cristalina foram 

produzidas por eletrofiação. Essas fibras provaram ser biocompósitos extremamente 

promissores como promovedores do crescimento tridimensional de células tronco 

mesenquimais. Pequenas quantidades de nanoceluloses introduzidas na estrutura 

foram capazes de proporcionar maior estabilidade térmica e aumento da resistência 

mecânica, sem promover citotóxicidade significativa (ZHOU, et al., 2013). 

Em condições de concentrações controladas, suspensões aquosas de 

nanocelulose nanofibriladas formam hidrogéis que promovem um ambiente de 
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suporte mecânico para crescimento celular e diferenciação estrutural. Essa 

diferenciação foi reportada para crescimento de células hepáticas de humanos, que 

tiveram sua formação induzida a formatos esféricos, por efeito da superfície da 

nanocelulose (BHATTAHCHARYA, et al., 2012).  

Biocompósitos de Poliuretano/nanocelulose foram produzidos e testados como 

material aplicável a confecção de válvulas para o coração. A utilização de 5 p.p-1 % 

de nanoceluloce fibrilada provenientes de fibras de folhas de abacaxi, se provou 

extremamente eficiente para proporcionar reforço mecânico ao compósito. A 

utilização dessa quantidade de nanoceluloses fibriladas, proporcionou um aumento 

de quase 2600% no módulo de elasticidade do compósito. O elevado aumento dessa 

propriedade, se deve não somente a propriedade intrínseca da nanocelulose, mas 

também devido a forte coesão entre as nanofibras e o poliuretano. Essa forte 

afinidade é atribuída a elevada hidrofilicidade de ambos e as ligações de hidrogênio 

existentes entre o  grupamento hidroxila (-OH) da nanocelulose e o grupamento 

Carbonil (-C=O) da matriz de poliuretano (CHERIAN, et al., 2011). 
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Capítulo 3 MÉTODOS 

Neste capítulo são apresentados os materiais e técnicas utilizadas para o 

desenvolvimento e caracterização da nanocelulose obtida pelo processo de hidrólise 

enzimática. 

 

3.1 Matéria prima. 

Como substrato do processo enzimático, foram utilizados resíduos da indústria 

de celulose, caracterizados como placas de celulose de madeira de Eucalipto, 

branqueadas pelo processo Kraft. O material é mostrado na Figura 14. 

O material foi gentilmente cedido pelo Laboratório de Desenvolvimento de 

Bioprocessos da Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(LADEBIO/UFRJ) e doado pela empresa FIBRIA, localizada em Aracruz, Espírito 

Santos.  

 

Figura 14: Placas de Celulose. 
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O material foi moído no moinho de facas tipo Willye TE-680 com o uso de 

peneira de abertura 1,0 mm. O processo mecânico empregado visa uma ligeira 

diminuição do resíduo sólido, o que resulta em um aumento na área superficial entre 

substrato e enzima. 

A Figura 15 mostra o material sólido após o processo de moagem. 

 

 

Figura 15: Resíduo Sólido de Celulose moído. Fonte: (RIBEIRO, 2018). 

 

3.2 Preparo de Reagentes. 

3.2.1 Tampão citrato de sódio 

O tampão de citrato de sódio foi obtido pela mistura de ácido cítrico 0,1 M e 

citrato de sódio 0,1 M em diferentes proporções para cada pH. A Tabela 5 apresenta 

o volume de cada reagente que devem ser misturados e avolumados até 100 mL com 

água destilada (GOMORI, 1955). 

 

 

 



44 

 

 

 

Tabela 5: Volume de soluções a ser misturado e ajustado a 100mL com água 
destilada para o preparo do tampão citrato de sódio. 

  
Volume (mL) 

  

pH Solução de Citrato de Sódio 0,1 M 
Solução de Ácido 

Citrico 0,1 M 

3,0 3,5 46,5 

3,4 10,0 40,0 

4,0 17,0 33,0 

4,4 22,0 28,0 

5,0 29,5 20,5 

5,4 34,0 16,0 

6,0 41,5 9,5 

 

3.2.2 Padrão de Celobiose 

A solução utilizada como padrão de celobiose para a quantificação das 

atividades enzimáticas foi preparada a partir da diluição de glicídio em tampão citrato 

de sódio pH 5,0 e preparada a uma concentração de 2% (20 g/L).  

3.2.3 Padrão de CMC  

A solução utilizada como padrão de CMC (carboximetil celulose) para a 

quantificação das atividades enzimáticas foi elaborada a partir da diluição de 

carboximetilcelulose em tampão citrato de sódio pH 5,0 e preparada a uma 

concentração de 2% (20 g/L).  

3.2.5 Reagente DNS  

O regente DNS (ácido dinitrosalicílico) foi preparado de acordo com a literatura 

(MILLER, 1959). A sua composição foi feita de acordo com os dados presentes na 

Tabela 6.  
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Tabela 6: Quantificação das amostras para o preparo do reagente DNS. 

Componentes Quantidades 

Ácido 3,5-dinitrossalicílico 10,6g 

NaOH 19,8g 

Tartarato de Sódio e Potássio 306,0g 

Fenol 7,6 mL 

Metabissulfito de sódio 8,3g 

Água Destilada 1416 mL 

 

3.3 Caracterização da biomassa. 

A caracterização da composição lignocelulósica (celulose, hemicelulose, 

lignina e cinzas da placa de celulose foi previamente elaborada por outros 

pesquisadores do grupo de pesquisa do Laboratório de desenvolvimento de 

Bioprocessos (LADEBIO/UFRJ), de acordo com o procedimento descrito por 

(VERVERIS, et al., 2007) e (SLUITER, et al., 2009). 

300mg da biomassa moída foram pré-tratadas com 3mL de ácido sulfúrico 

72%(m/m) dentro de Erlenmeyer de 250mL e postos em banho maria por 1h a 30°C.  

Em seguida, foi adicionado água deionizada até a diluição de ácido a uma 

concentração de 4%. Então, celulose com a solução ácida foi levada à autoclave 

durante 1h a 121°C. Este último procedimento, tem por objetivo a monomerização 

dos açucares provenientes das frações polissacaídeas de modo que possam ser 

quantificados na fração líquida após neutralização. 

Passado este período, todo o material hidrolisado foi filtrado em cadinhos de 

vidro do tipo Gooch n°3 (previamente calcinados a 500 °C/5h e pesados).   O material 

foi lavado com água destilada para a remoção de todo hidrolisado. Os cadinhos com 

as frações sólidas foram secos em uma mufla (Jung) a 100ºC, durante 24 horas e 

pesados em seguida.  

Após a pesagem, o material foi posto para calcinação na mesma mufla, por um 

período de 5h, a uma temperatura de 550ºC, resfriados e pesados para a 

quantificação de cinzas e lignina. A fração líquida, contendo o material hidrolisado, 
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teve o seu pH ajustado entre 5,5 e 6,0 com hidróxido de cálcio e foi novamente filtrado. 

A partir do novo filtrado foram determinados os teores de açúcares redutores totais 

pelo método de DNS, segundo (MILLER, 1959) e glicose pelo método de GOD 

(glicose oxidase), segundo (FOSTER e HIRATA, 1988). O teor percentual de celulose, 

hemicelulose, lignina e cinzas da placa de celulose foram calculados conforme as 

equações 1 a 4 abaixo: 

 

𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑒 (%
𝑚

𝑚
) =  

0,90

0,96
. 𝐶1.

𝑣

𝑚
. α . 100     (1) 

 

𝐿𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑎 (%
𝑚

𝑚
) =  

𝑊1−𝑊2

𝑚
. 100    (2) 

 

𝐻𝑒𝑚𝑖𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑒 (%
𝑚

𝑚
) =  

0,88

0,93
. (𝐶2−𝐶1).

𝑣

𝑚
. α . 100  (3) 

 

𝐶𝑖𝑛𝑧𝑎𝑠 (%
𝑚

𝑚
) =  

𝑊2

𝑚
. 100     (4) 

 

Onde:   

 

0,90 = coeficiente que resulta da relação entre massa molecular do polímero e do 

monômero de glicose;   

0,96 = rendimento de sacarificação da celulose a glicose;  

0,88 = coeficiente que resulta da relação entre massa molecular do polímero e do 

monômero de glicose;   

0,93 = rendimento de sacarificação da xilana a xilose;   

C1 = concentração de glicose (g/L);     

C2 = concentração de açúcares redutores (g/L);   

W1 = resíduo seco da filtragem (g);   

W2 = peso do resíduo após calcinação (g);   

v = volume total da solução de açúcar (L);   

m= massa da amostra seca (g);  

α = diluição da amostra (se houver) 
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3.4 Quantificação das atividades enzimáticas. 

As quantificações da atividade de todas as enzimas seguiram conforme o 

artigo de (GHOSE, 1987) adaptado. Para cada experimento, a enzima foi 

devidamente diluída para o alcance de leitura do espectrofotômetro (UVmini 1240 – 

SHIMADZU) e realizado em triplicata, dentro de tubos de eppendorf de 2 mL.  A 

unidade de medida aplicada para a medição da atividade da enzima foi expressa em 

unidades internacionais por mililitro de extrato enzimático (U/mL), onde U é número 

de micromols de produto liberado por minuto. O reagente DNS utilizado nos 

procedimentos a seguir, foi calibrado por uma curva utilizando glicose como padrão 

nas leituras com o espectrofotômetro.  

 

3.4.1 Quantificação da atividade FPase  

 

Foram adicionados dentro dos tubos de eppendorf 20 µL da solução 

enzimática, uma pequena tira arredonda de 0,24 cm2 do papel de filtro Whatman nº 

1 como substrato e 40 µL de tampão citrato de sódio pH 5,0. Junto à elaboração 

anterior foi produzido também o branco reacional, controle da enzima e o controle do 

substrato. Foram feitas nas mesmas condições da amostra, entretanto, o primeiro, o 

branco reacional, continha somente o tampão citrato; o segundo não continha o 

substrato; e o terceiro não continha a enzima. Todos os arranjos preparados foram 

postos a um banho maria a 50ºC durante 60 minutos. Passado esse tempo, foram 

adicionados 120 μL do reagente DNS, seguido de incubação a 100ºC por 5 minutos. 

Após esfriamento das amostras, foram adicionados 800μL de água destilada.    

A intensidade da cor formada foi quantificada em espectrofotômetro a 540 nm. 

A atividade da amostra foi subtraída dos valores de absorbância expressos pelo 

branco, controle da enzima e controle do substrato.  

3.4.2 Quantificação da atividade CMCase  

Foram adicionados dentro dos tubos de eppendorf 50 µL da solução enzimática 

e 50 µL de CMC 2% m/v como substrato. O preparo do branco reacional, controle da 

enzima e do controle do substrato foram feitas da mesma forma para a medição de 

FPase. Todos os arranjos preparados foram postos a um banho maria a 50ºC durante 
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15 minutos. Passado esse tempo, foram adicionados 300 μL do reagente DNS, 

seguido de incubação a 100ºC por 5 minutos. Após esfriamento das amostras, foram 

adicionados 1,5 mL de água destilada. A intensidade da cor formada foi quantificada 

em espectrofotômetro a 540 nm. A atividade da amostra foi subtraída com os valores 

de absorbância expressos pelo branco, controle da enzima e controle do substrato.  

3.4.3 Quantificação da atividade β-glucosidase  

Foram adicionados dentro dos tubos de eppendorf 50 µL da solução enzimática 

e 50 µL de celobiose como substrato. Concomitante a esse preparo foram feitos o 

controle de substrato e o controle de enzima. Foram preparadas nas mesmas 

condições da amostra, no entanto, o primeiro não continha o substrato; e o segundo 

não continha a enzima. Todos os arranjos preparados foram postos a um banho maria 

a 50ºC durante 15 minutos. Após esse tempo, foram postos em incubação a 100ºC 

por 5 minutos. Passado esse tempo, foram adicionados 1 mL de reativo enzimático 

glicose oxidase (GOD) e o preparado do branco levou apenas em sua constituição 1    

mL do GOD. Em seguida os tubos foram novamente incubados, desta vez a 37ºC em 

um intervalo de tempo de 15 minutos. A glicose liberada foi quantificada pelo método 

enzimático glicose oxidase (Kit GOD). A intensidade da cor formada foi quantificada 

em espectrofotômetro a 505 nm. A atividade da amostra foi subtraída com os valores 

de absorbância expressos pelo branco, controle da enzima e controle do substrato. 

3.5 Delineamento composto central rotacional (DCCR)   

Com o objetivo de se obter as condições mais ideais de processo, ou seja, encontrar 

a menor carga enzimática que forneça um material com maior índice de cristalinidade 

ao final da etapa de hidrólise enzimática, foi utilizado um planejamento de 

experimentos do tipo delineamento composto central rotacional (DCCR) baseado na 

metodologia de superfície de reposta. 

Para esse tipo de análise foi utilizado um planejamento fatorial 22, incluindo 3 

repetições nos pontos centrais e 4 ensaios nas condições axiais, totalizando 11 

ensaios. Os dados foram analisados com o auxílio do programa Statistica 7®. As 

variáveis independentes selecionadas para a produção de nanocelulose foram: a 

atividade de endoglucanase por grama de substrato (EGU/g) e a concentração de 

substrato. Enquanto a variável resposta dependente foi o índice de cristalinidade (Ic 
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%) das amostras após os processos de hidrólise. A matriz do planejamento com os 

níveis da carga enzimática e substrato pode ser observada na Tabela 7. Os 

parâmetros mínimos e máximos aplicados nos níveis codificados foram embasados 

na literatura para a formulação do planejamento inicial da pesquisa.     

 

Tabela 7: Variáveis e níveis utilizados no delineamento composto central rotacional 
(DCCR). 

Variáveis 
Independentes 

Níveis Codificados 

(-α) 
-1 0 1 

(α) 

-1,41 1,41 

Carga 
enzimática 
(EGU/g de 
substrato) 

10,00 17,32 35,00 52,67 60,00 

Teor de 
Substrato 

(%m/v) 
1,50 2,01 3,25 4,48 5,00 

 

O planejamento proposto segundo os dados da Tabela 7 gerou um arranjo de 11 

experimentos apresentado na Tabela 8.   
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Tabela 8: Arranjo dos experimentos gerados no planejamento experimental do 
delineamento composto central rotacional. 

 

3.6 Hidrolise Enzimática. 

As placas de celulose moídas foram submetidas à hidrólise enzimática em um 

complexo enzimático Carezyme e Cellic Ctec 2, comercializados pela empresa Sigma 

Aldrich, com o tampão citrato de sódio 0,1 M, pH 5,0. As misturas dos materiais foram 

realizadas dentro de tubos Falcon de 15 mL, agitadas com o uso de agitador rotativo 

para tubos e mantidas numa estufa a uma temperatura de 50°C, pelo tempo 

determinado de cada experimento, numa rotação axial de 24 rpm.  

 

3.7 Pós-tratamento da hidrólise enzimática. 

As reações de hidrólise enzimática foram interrompidas no tempo estipulado 

para cada experimento. Para o processo de inativação da enzima e separação do 

sobrenadante do sólido foram aplicadas as seguintes metodologias.  

Carga 

Enzimática 

Teor de 

Substrato 

1 -1 -1 17,32 2,01

2 -1 1 17,32 4,48

3 1 -1 52,67 2,01

4 1 1 52,67 4,48

5 -1,41 0 10,00 3,25

6 1,41 0 60,00 3,25

7 0 -1,41 35,00 1,50

8 0 1,41 35,00 5,00

9 0 0 35,00 3,25

10 0 0 35,00 3,25

11 0 0 35,00 3,25

N°

Níveis
Carga 

Enzimática 

(EGU/g de 

Substrato)

Teor de 

Substrato 

(%)
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Para a separação das fases as amostras foram submetidas a um processo de 

centrifugação a 3600 rpm por 10 minutos. A fase líquida foi submetida a um 

aquecimento em um banho maria a 100°C durante 5 minutos, para a inativação 

enzimática. Em seguida, Foram aplicados técnicas de lavagem na fase sólida. Esta 

fase foi diluída com água destilada até se obter uma proporção de aproximadamente 

2% m/v dentro do tubo Falcon. A solução formada foi colocada em um banho 

ultrassônico da marca Branson, modelo 2510 (42 kHz de frequência, 230 W de 

potência), durante 10 minutos. Em seguida, a amostra foi centrifugada novamente a 

3600 rpm durante 10 minutos, descartando-se a fase líquida enquanto a fase sólida 

foi deixada para secar na estufa. O material sólido, após o processo de secagem, foi 

analisado por difração de raio-X. 

3.8 Difração de raio-X. 

Os índices de cristalinidade (Ic %) das amostras foram obtidos pelo método de 

análise de (SEGAL, et al., 1959) para se obter o entendimento das modificações das 

fases amorfas e cristalinas do material. Para tanto, utilizou-se um difrator de raio-X,  

RIGAKU modelo Miniflex II, utilizando radiação CuKα (1,540 Å). Os parâmetros dos 

difratogramas aplicados foram obtidos no intervalo 2θ de 10° a 40° com passo de 

0,05°. A formula na equação (5) foi aplicada, em resposta aos dados adquiridos pelo 

equipamento, para a obtenção dos índices de cristalinidade: 

 

𝐼𝑐 =
𝐼2− 𝐼1 

𝐼2
 x 100                   (5) 

 

 

Onde: Ic = índice de cristalinidade (%);  

 

I1 = pico de intensidade da difração que representa o material amorfo (2θ ~18°).  

I2 = pico de intensidade da difração que representa o material cristalino (2θ ~ 22°);   

 

Quanto maior a diferença de índice de cristalinidade em relação a sua 

composição inicial, antes da hidrólise, maior será o indício da efetividade enzimática 

na desconstrução da estrutura celulósica. Isso se deve a característica das enzimas 

de maior atividade de endoglucanase, que será aplicado nos testes, conforme é 
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relatado na literatura (FILSON, DAWSON-ANDOH e SCHWEGLER-BERRY, 2009). 

Esse conceito evidencia a importância da medição do índice de cristalinidade. 

3.9 Diagrama esquemático das atividades. 

A Figura 16 ilustra o sequenciamento das atividades adotadas, em forma de 

diagrama de blocos, para a obtenção da condição otimizada para produção de 

nanocelulose.  

Os resultados obtidos para o índice de cristalinidade funcionaram como o 

indicador da otimização do processo de hidrólise enzimática. Os resultados foram 

tratados estatisticamente pelo software Statistica 7® para se encontrar o melhor 

parâmetro de obtenção dos nanocompostos. A condição otimizada de produção de 

nanocelulose terá como parâmetro estatístico a fase que obtiver o maior índice de 

cristalinidade com baixo gasto de enzima e baixa produção de glicose.  
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Figura 16: Diagrama de blocos dos procedimentos para obtenção da condição 
ótima de produção de nanocelulose. 
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3.10 Tempos de hidrólise. 

Após a determinação da condição ótima de produção de nanocelulose, houve 

o processamento deste parâmetro em três diferentes tempos de hidrólise: 24 h, 48 h 

e 72 h.   

3.11 Tratamentos Mecânicos. 

Os materiais hidrolisados e não hidrolisados foram suspensos em água e 

diluídos a uma concentração de 0,1%, em sequência, foram efetuados alguns 

tratamentos mecânicos. Essas práticas tem a função de colaborar na quebra das 

estruturas celulósicas e promover amostras mais homogenias e dispersas. Essas 

diluições feitas foram postas em dois tratamentos mecânicos que foram realizados na 

seguinte ordem: homogeneização e filtração. As amostras foram homogeneizadas 

através de um homogeneizador, T 25 digital ULTRA-TURRAX®, aplicado a um uma 

rotação de 10000 rpm durante um tempo de 10 minutos. Após o tratamento de 

homogeneização, as mesmas amostras foram filtradas sob vácuo por um filtro, cujo 

tamanho dos poros possuía diâmetros de 0,22 µm. A fase líquida foi posta para 

análise para as próximas etapas. 

3.12 Preparo de Biofilmes. 

Com a nanocelulose obtida, foram preparadas 12 amostras de biofilmes 

contendo amido (matriz polimérica), glicerol (agente plastificante) e Nanocelulose 

(agente de reforço mecânico).  

Os Biofilmes foram preparados a partir de uma solução filmogênica, contendo 

100g de água, e as concentrações desejadas de amido, glicerol e nanocelulose. A 

solução foi aquecida até a temperatura de 70 °C, onde ocorre a gelatinização do 

amido.  

Ainda quente, a solução filmogênica de cada amostra for vertida em uma placa 

de petri de 60 x 15 mm, e colocada para secagem em estufa a 50°C, por 48 horas. 

Após o processo de secagem, os filmes foram analisados qualitativamente. 
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Capítulo 4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo são apresentados os resultados experimentais do trabalho, bem 

como os resultados previamente obtidos por outros integrantes do grupo. Em 

conjunto, é desenvolvido a discussão dos dados obtidos. 

 

4.1 Caracterização química. 

4.1.1 Caracterização da biomassa 

A placa de celulose foi caracterizada quimicamente pelo grupo de pesquisa, 

quanto aos seus valores percentuais de sua composição lignocelulósica, 

quantificando seus principais componentes: celulose, hemicelulose, lignina e cinzas. 

 

Tabela 9: Composição química da placa de celulose. Fonte: (RIBEIRO, 2018). 

Celulose Hemicelulose Lignina Cinzas 

73,3% 8,1% 3,1% 0,33% 

 

O somatório dos constituintes apresentados não atinge 100% devido a 

presença de extrativos, como gorduras, gomas, resinas, alcaloides, compostos 

inorgânicos e outros constituintes citoplasmáticos, que podem representar de 2 à 25% 

da massa total (SEDEROFF e CHANG, 1991). Os valores encontrados condizem com 

o que é apresentado na literatura para esse tipo de substrato (SILVA, 2010). 

É importante ressaltar que o material apresenta um elevado teor de Celulose, 

com baixos teores de Hemicelulose e Lignina, o que garante uma maior 

disponibilidade e acessibilidade às enzimas, sem necessidade de pré-tratamentos. 

Por esse motivo, o material pode ser considerado um bom candidato a substrato para 

produção de nanocelulose. 
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4.1.2 Caracterização enzimática. 

A complexo enzimático adotado para esta pesquisa, é uma mistura de 

Carezyme e Cellic Ctec 2. Foram testadas três proporções distintas de enzimas, 

seguindo as metodologias propostas de caracterização. Os resultados são 

apresentados nas Tabelas 10, 11 e 12. 

Tabela 10: Resultados das atividades enzimáticas da mistura contendo uma parte 
de Cellic Ctec 2 e uma parte de Carenzyme (1:1). 

Cellic Ctec 2: 
Carenzyme 

(1:1) 
Atividade (U/mL) Desvio Padrão 

CMCase 9232,32 628,77 

β-Glucosidase 5853,73 34,92 

Fpase 80,77 23,89 

 

Tabela 11: Resultados das atividades enzimáticas da mistura contendo duas parte 
de Cellic Ctec 2 e uma parte de Carenzyme (2:1). 

Cellic Ctec 2: 
Carenzyme 

(2:1) 
Atividade (U/mL) Desvio Padrão 

CMCase 10557,85 312,37 

β-Glucosidase 5772,25 94,28 

Fpase 64,65 11,43 

 

Tabela 12: Resultados das atividades enzimáticas da mistura contendo uma parte 
de Cellic Ctec 2 e duas parte de Carenzyme (1:2). 

Cellic Ctec 2: 
Carenzyme 

(1:2) 
Atividade (U/mL) Desvio Padrão 

CMCase 7665,99 102,09 

β-Glucosidase 6486,81 108,14 

Fpase 60,20 20,00 
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Segundos os dados obtidos, todas as misturas enzimáticas apresentaram um 

alto teor de CMCase, o que representa a atividade de endoglucanase (EGU) da 

enzima. Estes resultados garantem que, independente da proporção escolhida, haja 

um processo voltado para a produção de nanocelulose, visto que a presença de 

endoglucanase, presente majoritariamente neste tipo de hidrólise enzimática, garante 

a hidrólise voltada nas regiões amorfas da estrutura celulósica do material, o que 

diminui o comprimento das cadeias e aumenta o índice de cristalinidade do material.  

A Proporção de duas partes de Cellic Ctec 2 e uma de Carenzyme (2:1), foi 

escolhida por ser a mistura que apresentou a maior atividade CMCase, possibilitano 

o uso de uma menor quantidade de enzima para obtenção de um mesmo efeito. 

4.2 Resultados da hidrólise. 

A difração de raio-X foi aplicada nas amostras sólidas. As Figura 17, 20 e 23 

apresentam os difratogramas das 11 amostras que foram submetidas nos processos 

de hidrólise enzimática e o branco, que representa a amostra original que não foi 

aplicada a nenhum tratamento, para os tempos de 24, 48 e 72h, respectivamente. A 

legenda nela presente representa a ―Carga enzimática (EGU/ g de substrato): Teor 

de substrato (%) arranjado pelo planejamento experimental. 

As Tabelas 13, 14 e 15 apresentam os resultados de índice de cristalinidade 

para 24, 48 e 72h, respectivamente. 

As Figuras 18 21, 24 apresentam as superfícies de resposta tridimensionais 

para cada condição de hidrólise e as Figuras 19, 22 e 25 apresentam as superfícies 

de respostas bidimensionais para cada condição de hidrólise. 
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4.2.1 Hidrólise de 24h. 

 

Figura 17: Difratogramas obtidas nas 11 amostras hidrolisadas e no branco em 
função da Carga enzimática (EGU/ g de substrato): Teor de substrato (%). 

 

Tabela 13: Índice de cristalinidade (%) das 11 amostras hidrolisadas e do branco – 
24 horas. 

Amostra 
Carga Enzimática 

(EGU/g) 
Teor de 

substrato (%) 

Índice de 
Cristalinidade 

(%) 

1 17,32 2,01 74,36 

2 17,32 4,49 75,57 

3 52,68 2,01 77,17 

4 52,68 4,49 76,49 

5 10,00 3,25 75,25 

6 60,00 3,25 76,30 

7 35,00 1,50 75,03 

8 35,00 5,00 77,51 

9 35,00 3,25 78,94 

10 35,00 3,25 77,59 

11 35,00 3,25 73,71 

Branco - - 70,76 
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Figura 18: Superfície de resposta tridimensional do índice de cristalinidade em 
função do teor de substrato e carga enzimática – 24 horas. 
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Figura 19: Superfície de resposta bidimensional do índice de cristalinidade em 
função do teor de substrato e carga enzimática – 24 horas. 

4.2.2 Hidrólise de 48h. 

 

Figura 20: Difratogramas obtidas nas 11 amostras hidrolisadas e no branco em 
função da Carga enzimática (EGU/ g de substrato): Teor de substrato (%). 
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Tabela 14: Índice de cristalinidade (%) das 11 amostras hidrolisadas (48 horas) e do 
branco 

Amostra 
Carga 

Enzimática(EGU/g) 
Teor de 

substrato(%) 
Índice de 

Cristalinidade (%) 

1 17,32 2,01 76,97 

2 17,32 4,49 76,62 

3 52,68 2,01 78,57 

4 52,68 4,49 77,16 

5 10,00 3,25 75,67 

6 60,00 3,25 77,14 

7 35,00 1,50 78,57 

8 35,00 5,00 75,58 

9 35,00 3,25 74,03 

10 35,00 3,25 76,78 

11 35,00 3,25 76,32 

Branco - - 70,82 

 

 

 

 

 

Figura 21: Superfície de resposta tridimensional do índice de cristalinidade em 
função do teor de substrato e carga enzimática – 48 horas. 
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Figura 22: Superfície de resposta bidimensional do índice de cristalinidade em 
função do teor de substrato e carga enzimática – 48 horas. 

 

4.2.3 Hidrólise de 72h. 

 

Figura 23: Difratogramas obtidas nas 11 amostras hidrolisadas e no branco em 
função da Carga enzimática (EGU/ g de substrato): Teor de substrato (%). 
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Tabela 15: Índice de cristalinidade (%) das 11 amostras hidrolisadas (72 horas) e do 
branco 

Amostra 
Carga 

Enzimática(EGU/g) 
Teor de 

substrato(%) 
Indice de 

Cristalinidade (%) 

1 17,32 2,01 76,64 

2 17,32 4,49 74,18 

3 52,68 2,01 76,35 

4 52,68 4,49 77,10 

5 10,00 3,25 74,87 

6 60,00 3,25 79,12 

7 35,00 1,50 80,80 

8 35,00 5,00 75,52 

9 35,00 3,25 76,73 

10 35,00 3,25 74,98 

11 35,00 3,25 77,04 

Branco - - 70,99 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Superfície de resposta tridimensional do índice de cristalinidade em 
função do teor de substrato e carga enzimática – 72 horas. 
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Figura 25: Superfície de resposta bidimensional do índice de cristalinidade em 
função do teor de substrato e carga enzimática – 72 horas. 

 

4.3 Análise dos resultados. 

A partir dos difratogramas obtidos é possível comprovar que para todos os 

tempos reacionais, o branco apresenta menor índice de cristalinidade. Com os dados 

obtidos do difratograma foi aplicada a fórmula de Segal para se calcular o índice de 

cristalinidade de todas amostras, dados mostrados nas Tabelas 13, 14 e 15. 

Com os mesmos dados dos difratogramas, é nitidamente perceptível que todos 

os materiais hidrolisados apresentam aumento no seu índice de cristalinidade, tendo 

o branco como referência.  

Por meio dos dados obtidos é possível concluir que todos os materiais 

hidrolisados apresentaram aumento no seu índice de cristalinidade tomando o branco 

como referência. O acréscimo de carga enzimática no material apresentou um 

aumento desse índice. Tal fenômeno é explicado pela maior quantidade de enzima 

disponível no meio para a degradação da região amorfa. Observa-se também que 

com o aumento do tempo reacional, há um leve aumento no índice de cristalinidade, 

o que indica que mesmo após um maior tempo reacional, a degradação da região 

amorfa segue a uma taxa superior a da região cristalina.  

A Análise das superfícies de resposta geradas para as hidrólises de 48h e 72h, 

nos níveis dos fatores especificados não estão dentro de uma região ótima em relação 
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ao índice de cristalinidade do material. Tal resultado dificulta a obtenção do parâmetro 

otimizado requerido no planejamento inicial. Além disso, como o aumento do índice 

de cristalinidade para essas condições foi muito pequeno em relação a hidrólise de 

24h, não seria vantajoso, em termos operacionais, a escolha desses tempos 

reacionais devido ao maior tempo gasto. 

Para a Hidrólise de 24h, foi possível a obtenção de uma condição otimizada 

por meio da superfície de resposta e de análise estatística realizada no software 

Statistica 7®. Os valores são mostrados na Tabela 16. 

 

Tabela 16: Condições Otimizadas da Hidrólise de 24h. 

Enzima (EGU/g) 
Massa de 

Substrato (%) 

Índice de 
Cristalinidade 

(%) 

40,9 4,06 77,02 

 

4.4 Estudo de possíveis aplicações: Biofilmes de Amido e nanocelulose. 

Pela faixa de índice de cristalinidade obtida na nanocelulose desenvolvida a 

partir de resíduos da Indústria de celulose, e conforme verificado na literatura no Item 

2.7 do Capítulo 2, o material produzido apresenta características favoráveis a sua 

utilização em aplicações de biofilmes.  

Foram realizados ensaios qualitativos quanto preparo de filmes de amido de 

polvilho doce comercial e glicerol, contendo nanocelulose como agente de reforço 

polimérico. Foram preparados 12 biofilmes, com as concentrações descritas na 

Tabela 17. Os percentuais mássicos dos componentes são descritos em relação ao 

peso de solução filmogênica. 
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Tabela 17: Concentrações dos biofilmes preparados, descritos em percentual 
mássico do da massa do componente pela massa da solução filmogênica. 

N° Biofilme Nanocelulose (%p/p) Glicerol (%p/p) Amido (%p/p) 

Amostra 1 0,5 1,0 3,0 

Amostra 2 0,5 1,0 4,0 

Amostra 3 0,5 1,0 5,0 

Amostra 4 0,5 2,0 3,0 

Amostra 5 0,5 2,0 4,0 

Amostra 6 0,5 2,0 5,0 

Amostra 7 0,5 3,0 3,0 

Amostra 8 0,5 3,0 4,0 

Amostra 9 0,5 3,0 5,0 

Amostra 10 0,5 4,0 3,0 

Amostra 11 0,5 4,0 4,0 

Amostra 12 0,5 4,0 5,0 

 

 

As amostras 2 e 3 foram as únicas que apresentaram um melhor resultado, no 

entanto, em nenhum dos filmes foi observado plena homogeneização entre as fases 

de amido e glicerol. De uma maneira Geral, nos filmes com menor teor de glicerol, a 

separação de fases menos observada. Esse fenômeno pode ser explicado pela não 

utilização de um amido de elevada pureza, e sim um amido de polvilho doce 

comercial, que contém traços de nutrientes nitrogenados como proteínas. Tais 

componentes, dificultam as interações de ligações hidrogênio intermoleculares entre 

o glicerol e o amido, pois os átomos de nitrogênio passam a competir no meio, 

dificultando a plena homogeneização das duas fases.  

Pode ser observado que com um maior teor de amido, o filme adquire maior 

densidade e consequentemente maior resistência mecânica, se tornando menos 

quebradiço.  

O filme que apresentou melhor homogeneidade, densidade e resistência 

mecânica foi a Amostra 3; contendo 0,5% de nanocelulose, 1,0% de glicerol e 5% de 

amido. Algumas amostras dos biofilmes obtidos são mostradas na Figura 26. 
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Figura 26: Biofilmes preparados a partir da nanocelulose produzida, amido de 
polvilho doce comercial e glicerol. 

 

Apesar dos ensaios com biofilmes não terem apresentado resultados 

plenamente satisfatórios, um ponto importante pode ser observado. A nanocelulose 

produzida e utilizada nos filmes, apresentou visualmente boa homogeneização na 

fase com maior teor de amido e aumentando qualitativamente a resistência mecânica 

do filme em relação ao biofilme utilizado como comparação (1% glicerol e 5% de 

amido), indicando um bom potencial de aplicação desse nanomaterial como reforço 

mecânico caso as condições sejam melhoradas. 
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Capítulo 5 CONCLUSÕES 

5.1 Conclusão. 

 Foi possível caracterizar diferentes proporções de misturas enzimáticas, 

obtendo-se uma mistura que atua satisfatoriamente na hidrólise 

enzimática do substrato.  

 Foi possível se obter nanocelulose a partir de resíduos da indústria de 

celulose após tratamentos enzimáticos e mecânicos, bem como uma 

condição otimizada para o processo de hidrólise. 

 Para a mistura enzimática utilizada o aumento do tempo de hidrólise 

contribui minimamente para o aumento do índice de cristalinidade e a 

concentração enzimática contribui de maneira mais eficaz para o 

aumento da degradação das regiões amorfas. 

 Verificou-se que uma pequena quantidade de impurezas, influência nas 

interações químicas entre matriz polimérica de amido e agente 

plastificante (glicerol), dificultando a plena homogeneidade dos 

biofilmes formados. 

 Verificou-se que a nanocelulose apresentou visualmente boa 

homogeneização na fase com maior teor de amido, evidenciando que o 

nanomaterial é capaz de ser um componente de reforço de filmes 

contendo amido. 

5.2 Sugestões 

 Utilizar outros tipos de tratamentos, principalmente mecânicos, que 

possam atuar sinergicamente a hidrólise enzimática na formação de 

nanocelulose. 

 Testar outros tipos de substratos que também se tenha interesse 

comercial e elevado potencial econômico no Brasil, como o bagaço de 

cana-de-açúcar e resíduos de indústrias alimentícias, como por 

exemplo, resíduos de café e arroz. 

 Aplicar a nanocelulose na formação de outras matrizes poliméricas. 
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