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Resumo 

 

Como resposta à poluição gerada pelo uso desmedido dos combustíveis 

fósseis e dos plásticos sintéticos, se torna sumamente necessário inovar com 

tecnologias que garantem um equilíbrio sustentável entre a sociedade e o meio 

ambiente, favorecendo também uma economia circular.  Uma das áreas cujo 

interesse tem aumentado exponencialmente nas últimas décadas é a produção de 

biocombustíveis e biomateriais a base de polímeros naturais como a nanocelulose, 

a qual possui propriedades interessantes e uma grande gama de possíveis 

aplicações. Utilizando um planejamento estatístico de mistura simplex centroide, foi 

definida uma mistura ótima enzimática para a produção de nanocelulose fibrilar 

derivada de polpa de celulose Kraft.  A mistura de enzimas está constituída por um 

69 % de enzima endoglucanase, 31 % exoglucanase e 0 % de β-glucosidase. De 

igual forma, o processo de produção de nanocelulose fibrilar foi otimizado mediante 

um Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR), o qual variou a carga de 

sólidos entre 0,015 g/mL – 0,05 g/mL e a carga enzimática entre 0,5 U/g e 5,0 U/g.  

O ponto ótimo apresentado para o estudo de DCCR que permitirá maiores índices 

de cristalinidade na produção de nanocelulose corresponde a 0,974 U/g para a 

carga enzimática e a 0,015 g/mL para a carga de sólidos. Através de difração de 

raio-x, foram obtidos valores de índice de cristalinidade da nanocelulose fibrilada 

de até 80,87 % com a fórmula de Segal e de 49,17 % com o método da 

deconvolução do pico.  Utilizando microscopia eletrônica de varredura, se 

quantificaram médias de diâmetros de fibras de nanocelulose de até 250 nm – 300 

nm. Finalmente, foi possível comprovar a natureza sinérgica das interações entre 

as enzimas que participaram da produção de nanocelulose por apresentarem 

valores do Fator de Colby superiores a um (1). 

 

Palavras-Chave: Nanocelulose, sinergismo enzimático, simplex centroide, DCCR, 

Fator de Colby. 
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Abstract 

 

As a response to the pollution generated by the excessive use of fossil fuels 

and synthetic plastics, it is extremely necessary to innovate with technologies that 

guarantee a sustainable balance between society and the environment, favoring a 

circular economy. One of the areas whose interest has increased in recent decades 

is the production of biofuels and biomaterials based on natural polymers such as 

nanocellulose, which has interesting properties and a wide range of possible 

applications. An optimal enzymatic mixture was defined using a centroid simplex 

mixture statistical design to produce fibrillar nanocellulose derived from Kraft 

cellulose pulp. The enzyme mixture consists of 69 % endoglucanase, 31 % 

exoglucanase and 0 % β-glucosidase. Likewise, the fibrillar nanocellulose 

production process was optimized by a Central Composite Rotational Design 

(CCRD), which varied the solids load between 0.015 g/mL – 0.05 g/mL and the 

enzymatic load between 0.5 U/g and 5 U/g. The optimal point for the CCRD that will 

allow higher crystallinity indices in the production of nanocellulose corresponds to 

0.974 U/g for the enzymatic load and 0.015 g/mL for the solids load. Through x-ray 

diffraction, crystallinity index values of fibrillated nanocellulose were achieved to 

80.87 % with the Segal formula and 49.17 % with the peak deconvolution method. 

The average diameter of nanocellulose fibers up to 250 nm – 300 nm was measured 

using scanning electron microscopy. Finally, it was possible to prove the synergistic 

nature of interactions between the enzymes that participated in the production of 

nanocellulose by presenting Colby Factors values greater than one (1). 

 

Keywords: Nanocellulose, enzymatic synergism, centroid simplex, CCRD, Colby 

factor. 
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Resumen 

 

Como respuesta a la contaminación generada por el uso excesivo de 

combustibles fósiles y plásticos sintéticos, es sumamente necesario innovar con 

tecnologías que garanticen un equilibrio sostenible entre la sociedad y el medio 

ambiente, favoreciendo también una economía circular. Una de las áreas cuyo 

interés ha aumentado en las últimas décadas es la producción de biocombustibles 

y biomateriales a base de polímeros naturales como la nanocelulosa, que presenta 

interesantes propiedades y un amplio abanico de posibles aplicaciones. Utilizando 

un diseño estadístico de mezcla centroide simplex, se definió una mezcla 

enzimática óptima para la producción de nanocelulosa fibrilar derivada de pulpa de 

celulosa Kraft. La mezcla de enzimas consta de 69 % de endoglucanasa, 31 % de 

exoglucanasa y 0 % de enzima β-glucosidasa.  Asimismo, se optimizó el proceso 

de producción de nanocelulosa fibrilar mediante un Diseño Compuesto Rotacional 

Central (DCCR), que varió la carga de sólidos entre 0.015 g/mL – 0.05 g/mL y la 

carga enzimática entre 0.5 U/g – 5 U/g.  El punto óptimo presentado para el estudio 

DCCR que permitirá obtener mayores índices de cristalinidad en la producción de 

nanocelulosa corresponde a 0.974 U/g para la carga enzimática y 0.015 g/mL para 

la carga de sólidos. Mediante difracción de rayos-X se obtuvieron valores de índice 

de cristalinidad de nanocelulosa fibrilada de hasta 80,87 % con la fórmula de Segal 

y de 49,17 % con el método de deconvolución de picos. Utilizando microscopía 

electrónica de barrido, se cuantificaron los diámetros medios de las fibras de 

nanocelulosa de hasta 250 nm - 300 nm. Finalmente, fue posible demostrar la 

naturaleza sinérgica de las interacciones entre las enzimas que participaron en la 

producción de nanocelulosa al presentar Factores de Colby mayores que uno (1). 

 

Palabras claves: Nanocelulosa, sinergismo enzimático, simplex centroide, DCCR, 

Factor de Colby. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 

1.1 Introdução  

Por causa de uma crescente demanda dos produtos derivados do petróleo e 

do gás natural como os combustíveis fósseis e plásticos sintéticos, é necessário criar 

mecanismos que visem o uso inteligente tanto das fontes utilizadas tradicionalmente 

quanto das contemporâneas e que paralelamente garantem um equilíbrio sustentável 

entre a sociedade, economia e o meio ambiente. (LEE; HAMID; ZAIN, 2014). 

Uma das áreas nas quais o interesse tem ido aumentando nas últimas décadas 

é a produção de biocombustíveis e biomateriais a base de polímeros naturais como a 

celulose. Polímeros sintéticos como o polietileno, polipropileno, poliuretano, 

neoprene, entre outros; transformam-se rapidamente em resíduos por causa da sua 

baixa vida útil e exibem uma alta resistência à degradação, gerando assim uma 

grande problemática ambiental. (PULIDO et al., 2016)  

A celulose é o principal constituinte da parede celular das plantas superiores 

e, por conseguinte, torna-se um biopolímero de grande abundância que representa 

aproximadamente um terço dos seus tecidos vegetais (GONZÁLEZ-SOTO et al., 

2016); mas não se deriva somente da vegetação, já que é produzida também por 

algumas espécies de animais (por exemplo o mexilhão), algas, bactérias, 

protozoários, fungos e amebas. (CHARREAU; L. FORESTI; VAZQUEZ, 2012)   

A celulose é um homopolímero linear de alto peso molecular formada por 

unidades de β-D-glucopiranose, as quais estão unidas por ligações de                                                 

β-1,4-glucosídicas formando cadeias longas entre si, nas quais cada repetição de 

duas unidades é conhecida como celobiose (GONZÁLEZ-SOTO et al., 2016).  A 

celulose pode se transformar em nanocelulose mediante tratamentos mecânicos e 

hidrólises química, enzimática e bacteriana. 

Os nanocompostos (como a nanocelulose) são constituídos por uma rede de 

elementos onde ao menos um deles apresenta um tamanho nanoscópico (10-9 m) o 

qual gera uma modificação significativa nas suas propriedades físico-químicas. 

(NICOLAAS et al., 2019). 

Entre as principais características que tornam a nanocelulose um material 

altamente atrativo para diversas aplicações está a sua biodegradabilidade, baixa 
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densidade (1,566 g/cm3), transparência, baixo coeficiente de expansão térmica, alta 

resistência mecânica.  Sua quebra requer pressões acima de 10 000 MPa, enquanto 

materiais como o aço e o kevlar precisam de 500 MPa e 2 800 MPa respetivamente. 

 Além disso, a nanocelulose apresenta alto grau de polimerização, é 

quimicamente estável, altamente biocompatível, apresenta suscetibilidade magnética 

e elétrica, alta área superficial, condutividade protónica, entre outras. (DIMA et al., 

2017; GONZÁLEZ-SOTO et al., 2016).   

As propriedades da nanocelulose permitem sua aplicação em diversas áreas 

como na biomedicina para a criação de tecidos, sistemas de administração de 

medicamentos, biossensores (RAMIREZ BRENES et al., 2021) e em filtros de 

eliminação de vírus (LIN; DUFRESNE, 2014). Na área alimentar, pode funcionar como 

estabilizador de alimentos ou como ingrediente na formulação de embalagens 

alimentícias (OVANDO CHACÓN; WALISZEWSKI, 2005), além de poder ser utilizada 

no desenvolvimento de dispositivos energéticos de alta tecnologia como 

nanogeradores, transistores flexíveis e outros utilizados no armazenamento de 

energia (DIMA et al., 2017); na formulação de hidrogéis, aerogéis (LI; TAN; XU, 2020; 

MARKSTEDT et al., 2015) e como parte de sistemas de filtração de membranas para 

o tratamento de esgoto (HINESTROZA et al., 2020).  

1.2 Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho é estudar o efeito sinérgico de enzimas celulase 

na produção de nanocelulose a partir de polpa Kraft.  

Os objetivos específicos que abrangeu esta pesquisa: 

1. Caracterizar a composição química do substrato celulósico de polpa Kraft; 

2. Quantificar as atividades enzimáticas relativas de cada uma das enzimas 

comerciais utilizadas; 

3. Elaborar um planejamento estatístico de Simplex Centroide para 

determinar a mistura enzimática ótima entre as celulases a serem 

empregadas na extração da nanocelulose, estabelecendo a carga 

enzimática como variável independente e a liberação de glicose como a 

variável de resposta; 

4. Produzir nanocelulose mediante hidrólise enzimática; 
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5. Otimizar a produção de nanocelulose mediante um planejamento 

estatístico de Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR), no qual 

avalia-se a influência que têm a carga enzimática e a carga de sólidos no 

índice de cristalinidade da nanocelulose. 

1.3 Organização do Texto 

Os estudos realizados no presente trabalho serão descritos conforme segue:  

No Capítulo 1, a introdução e justificação da escolha do tema de pesquisa são 

apresentados e contextualizados. São descritos também os objetivos e a linha 

estrutural do trabalho. 

O Capítulo 2 traz o levantamento bibliográfico alicerçado na literatura científica, 

no qual se abordam fundamentos teóricos e metodologias de produção da polpa de 

celulose Kraft e da nanocelulose, assim como cenários atuais destes biomateriais.  

Igualmente, se incluem temas de hidrólise enzimática com celulases e distintas 

técnicas de caracterização de nanocelulose.  

No Capítulo 3 é descrita a metodologia científica utilizada no trabalho, 

relatando os materiais, equipamentos, procedimentos experimentais e planejamentos 

estatísticos a serem utilizados.  

Assim, ao longo do Capítulo 4 são fornecidos e discutidos os resultados 

referentes à composição química da biomassa empregada, as atividades enzimáticas 

e a produção e caracterização da nanocelulose obtida mediante hidrólise enzimática. 

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

obtidos e algumas recomendações para futuras pesquisas. 

Logo estão presentes as citações das referências bibliográficas utilizadas para 

o desenvolvimento e elaboração da dissertação de mestrado. 

No Apêndice são exibidos alguns resultados experimentais complementários, 

demonstrados a partir de tabelas. 

Finalmente, no Anexo é apresentada documentação de atividades realizadas 

de forma paralela a esta dissertação de mestrado, as quais correspondem a: (1) a 

publicação do artigo científico chamado “Nanocellulose: Production and Processing 

for Biomedical Applications” no periódico ChemNanoMat 

(https://doi.org/10.1002/cnma.202100329) e (2) a participação no COBEQ 2021 por 

meio da modalidade de vídeo-pôster (https://youtu.be/kUWBKF4CQQ0). 

https://doi.org/10.1002/cnma.202100329
https://youtu.be/kUWBKF4CQQ0
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CAPÍTULO 2 – LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO  

2.1. O eucalipto no cenário atual brasileiro  

O cultivo da “madeira plantada” tornou-se parte da economia brasileira por ser 

uma opção viável para substituir o uso da madeira nativa e que, devido às condições 

climáticas do país e ao conhecimento tecnológico na área florestal, a produção de 

eucalipto é a preferida por responder adequadamente à demanda crescente do 

mercado (ASSOCIAÇÃO BAIANA DAS EMPRESAS DE BASE FLORESTAL, 2020).    

Em 2019, perto de 6,97 milhões de hectares foram destinados para a plantação 

de eucalipto no Brasil, sendo Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul os três 

principais estados no seu cultivo. Nesse período, a indústria das árvores plantadas 

no país representou um 1,2 % do PIB, demonstrando a importância que ela tem no 

desenvolvimento de produtos correspondetes à bioecomomia (INDÚSTRIA 

BRASILEIRA DE ÁRVORES, 2020).   

A Tabela 1 indica a quantidade de hectares destinados ao cultivo de eucalipto 

nos estados brasileiros, cuja plantação é superior aos 200 mil hectares. Já a Figura 1 

representa a distribuição e plantação de eucaliptos, pinos e outras espécies em 

território brasileiro. 

Tabela 1. Número de hectares destinados ao cultivo de eucalipto nos principais estados 
brasileiros. 

Estado brasileiro Área (ha) 

Minas Gerais 1 966 626 
Mato Grosso do Sul 1 121 914 

São Paulo 917 550 
Paraná 678 485 

Rio Grande do Sul 601 767 
Bahia 593 404 

Santa Catarina 329 653 
Espírito Santo 276 082 

Maranhão 253 043 

Fonte: (RODRIGUES et al., 2021). 

 

Entre os principais usos que tem a madeira plantada de eucalipto está a 

produção de celulose e papel, a obtenção de lenha como fonte de energia, a 

fabricação de carvão vegetal para a indústria siderúrgica, entre outras finalidades.  

Cabe mencionar que na maioria dos estados da Tabela 1, o fim principal da madeira 

plantada de eucalipto corresponde à produção de papel e de celulose, a exceção dos 
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estados do sul do país: Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, onde se utiliza 

maioritariamente para a obtenção de lenha. Em outra instância, Minas Gerais se 

posiciona como o estado líder na geração de carvão vegetal com aproximadamente 

5 milhões de toneladas por ano, seguido por Maranhão que ocupa o segundo lugar 

somente com quase 400 mil toneladas por ano (RODRIGUES et al., 2021). 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: (INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ÁRVORES, 2020). 

  

2.2. A polpa de celulose Kraft 

2.2.1. Principais mercados de exportação e processo produtivo 

A fabricação de celulose derivada do eucalipto no Brasil iniciou em torno da 

década de 50 e atualmente tem atingido seu ponto de maior desenvolvimento, 

gerando até 19,5 milhões de toneladas por ano, das quais cerca de 10,5 milhões de 

toneladas são exportadas principalmente à Europa, à China e aos Estados Unidos, 

Figura 1. Alguns cultivos de madeira plantada no Brasil por estado e por 
gênero, em milhões de hectares 
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locais onde tem fabricantes de papel com preferência pela Polpa de Celulose Kraft 

(PCK) branqueada de fibras curtas de eucalipto; tornado o Brasil o quarto maior 

produtor de celulose no mundo e sendo causal de um 6,1 % do PIB (CARVALHO; 

PARREIRA, 2019; FOELKEL, 2013) . A Figura 2 indica os primeiros cinco países nos 

quais são exportadas as maiores quantidades da celulose produzida no Brasil. 

 

Figura 2. Principais destinos nos que se exporta a polpa de celulose gerada no Brasil, em 
bilhões de dólares (US $). 

Fonte: (INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ÁRVORES, 2020). 

 

Enquanto ao processo de manufatura, a PCK pode ser fabricada mediante 

técnicas mecânicas, térmicas, químicas ou uma combinação destas, sendo o 

processo de polpação com sulfeto de sódio (Na2S) e hidróxido de sódio (NaOH) o 

mais popular; devido ao branqueamento da polpa com peróxido de hidrogênio (H2O2), 

ozônio (O3), oxigênio (O2) ou dióxido de cloro (ClO2). A Figura 3 ilustra o processo de 

polpação com sulfeto de sódio, o qual consta basicamente de cinco etapas essenciais 

que são resumidas a continuação (KLOCK; ANDRADE; HERNANDEZ, 2013; 

UPPALURI, 2012): 

a. Picador: a madeira proveniente do eucalipto ou resíduos de eucalipto de 

outros processos industriais são reduzidos a cavacos com comprimentos 

entre 2 cm e 5 cm mediante discos rotativos com facas pesadas. Ao diminuir 

o tamanho da matéria prima, se maximiza tanto a penetração dos reagentes 

químicos nos cavacos quanto a transferência de calor durante o processo; 

estratégia que permite gerar uma polpa homogênea com alto conteúdo de 

fibras e um maior rendimento de produção.  
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b. Digestor: o produto obtido do picador é aquecido por gases não 

condensáveis antes de entrar à etapa de digestão. A digestão elimina a 

maioria da lignina e compostos não celulósicos devido à presencia do sulfeto 

de sódio e do hidróxido de sódio, os quais favorecem um meio alcalino com 

pH próximo a 12 unidades. Este processo acontece nas seguintes condições: 

tempo entre 2 h a 5 h, temperatura entre 140 ºC e 180 ºC e uma pressão 

próxima às 10 atm. O fundo do digestor é submetido a um reciclo de licor 

preto (subproduto gerado na produção da PCK e formado principalmente pela 

lignina removida) para mantê-lo a uma temperatura de 65 ºC com a finalidade 

de esfriar os cavacos e evitar assim o enfraquecimento mecânico das suas 

fibras. 

c. Tanque de sopro: nesta etapa, os cavacos e polpa gerados são aquecidos 

pelo calor recuperado em forma de vapor. 

d. Screens: a celulose é filtrada para remover resíduos madeireiros não 

digeridos. 

e. Filtros: utilizam-se dois filtros para separar o licor preto da polpa, o qual é 

reciclado e enviado à base do digestor. No segundo filtro é adicionada água 

quente para remover químicos dissolvidos da polpa lixiviada.   

 

Seguidamente, a PCK deve passar por mais dois estágios: (1) refino, no qual 

visa-se uma melhor distribuição e homogeneização da polpa e uma modificação nas 

suas fibras para cumprir com os requerimentos desejados, o anterior por meio de um 

mecanismo que submete às fibras da polpa a esforços de tração, cisalhamento, 

compressão e flexão; e (2) branqueamento: o qual busca remover a lignina residual 

da polpa de celulose que não foi possível eliminar durante a digestão, a qual é a 

responsável pela cor marrom que esta apresenta. O método “Livre de cloro molecular” 

é a técnica mais utilizada ao redor do mundo e consiste no emprego de agentes 

oxidativos e extrativos para a remoção da lignina residual (FAVARO, 2015).  
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Fonte: (UPPALURI, 2012). 

 

Cabe indicar que a PCK obtida no final do processo corresponde a uma 

commodity, é dizer, uma matéria prima intermediária e não a um produto final como 

pode ser o papel derivado dela (FOELKEL, 2013), portanto, é de suma importância 

manter uma alta concentração de celulose. A Tabela 2 inclui os teores de alguns dos 

diferentes constituintes do eucalipto utilizado no início do processo e da PCK 

fabricada; pode se observar como a concentração de celulose é mantida quase na 

sua totalidade, enquanto as dos outros componentes diminuem consideravelmente.  

 

Tabela 2. Composição química do eucalipto dependendo da espécie e da polpa de celulose 
Kraft. 

Componentes (%) Eucalipto  Polpa Kraft 

Celulose  44 – 50 40 
Lignina  22 – 30 1,5 
Hemicelulose  18 – 33 1,5 
Cinzas  0,2 – 0,7 0,1 

Fonte: (FOELKEL, 2013).  

 

Figura 3. Processo de polpação com sulfeto de sódio para a geração de polpa 
Kraft. 
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2.2.2. Aspectos econômicos da produção de celulose no Brasil e no mundo 

A produção de celulose e de papel no Brasil tem aumentado nos últimos anos. 

No 2011, este setor era formado por 222 empresas, das quais, somente 28 se 

dedicavam à produção de celulose e à sua vez, somente 4 delas eram consideradas 

exportadoras deste biopolímero: Fibria S.A., Suzano Papel e Celulose, Celulose Nipo-

brasileira S.A. e Veracel Celulose S.A. (GOMES, 2011). Sem embargo, segundo 

Carvalho para o período compreendido entre 2017 e 2028, a produção de papel vai 

aumentar em aproximadamente 20 % e a de celulose em 31 % (CARVALHO; 

PARREIRA, 2019). 

A Tabela 3 sinaliza alguns dos indicadores econômicos mais importantes em 

torno ao custo da fabricação da polpa de celulose no Brasil entre os anos 2017 e 

2019, os quais incluso podem ser comparados com o preço de venda das polpas de 

celulose nos Estados Unidos e na Europa no decorrer dos últimos anos, exibidos na 

Tabela 4. 

 

Tabela 3. Indicadores econômicos da produção da polpa de celulose, em milhões de reais. 

Indicador econômico 2017 2018 2019 

Valor da produção 150 805 185 227 184 537 
PIB (valor adicionado) 61 840 74 502 74 445 
Remunerações pagas a mão de obra 22 409 27 597 27 511 
Força de trabalho (ocupações) 1 290 489 1 301 002 1 304 003 

Fonte: (INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ÁRVORES, 2020).  
 

 

Tabela 4. Preços de distintas celuloses, em US $/tonelada. 

          Celulose de fibra longa            Celulose de fibra curta 

Estados Unidos Europa Estados Unidos Europa 

1 019,86 921,90 765,33 771,38 
1 017,06 921,17 764,72 764,99 
990,32 908,36 769,57 783,96 

Fonte: (SOUZA; CARVALHO; VALADARES, 2015).  

 

2.3.  Biorrefinaria e engenharia do produto 

 

         O conceito de biorrefinaria abrange uma ampla variedade de tecnologias 

capazes de separar os recursos de biomassa (madeira, gramíneas, milho, entre 

outros) em seus blocos de construção (carboidratos, proteínas, triglicerídeos, entre 

outros), que podem então ser convertidos em produtos de valor agregado, 
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biocombustíveis e produtos químicos. Uma biorrefinaria é uma instalação (ou rede de 

instalações) que combina processos e equipamentos de conversão de biomassa para 

produzir biocombustíveis para transporte, energia e produtos químicos. 

As refinarias petroquímicas, que produzem vários combustíveis e produtos a 

partir do petróleo, são análogas a esse conceito (CHERUBINI, 2010). A Figura 4 e a 

Tabela 5 mostram um resumo de alguns produtos que podem ser obtidos das 

biorrefinarias. 

 

 

Fonte: (RAMIREZ BRENES et al., 2021) 

Tabela 5. Alguns produtos gerados no setor da biorrefinaria. 

Biomassa utilizada Produto obtido Referência 

PCK Nanocelulose (RIBEIRO; BOJORGE; PEREIRA, 2020) 
PCK Bioetanol 2G (TRONCOSO et al., 2017) 
Palha de trigo Surfactante (TANG et al., 2021) 
Palha de trigo Adesivos (ZHANG et al., 2019) 

Resíduos de abacate 
Biopolímeros  
Ácido poliláctico (MORA-SAND et al., 2021) 
Nanocelulose  

Bagaço de agave   Nanocelulose    (HINESTROZA et al., 2020) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 4. Diagrama esquemático da definição de biorrefinaria. 
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Segundo (POESCHE; LILJA, 2019), a queda na demanda de papel para as 

atividades de escrita e impressão por causa da era digital, tem revolucionado às 

biorrefinarias dentro deste âmbito, obrigando-as a inovar, criar novos processos, 

produtos e nichos de mercado. A madeira como matéria prima resulta ser bastante 

versátil e pode gerar novos commodities para diversas indústrias como a química, 

têxtil, cosmética, eletrônica, farmacêutica, construção, entre outras; tais como os 

micro e nanomateriais que tem tomado uma grande relevância nos últimos anos.    

Neste contexto, insere-se o conceito da engenharia do produto definida de 

forma geral como a conversão de um produto descoberto em um produto útil e 

comercialmente competitivo, agregando novas tecnologias para a sociedade 

(CUSSLER; WEI, 2003). Os micros/nanomateriais são exemplos da engenharia do 

produto, especialmente a nanocelulose (NC), já que ela representar um produto 

gerado pela biorrefinaria e que vai ser implementado para a obtenção de novos bens 

ou serviços, tais como os exibidos na Tabela 6. 

Tabela 6. Algumas aplicações da nanocelulose como um novo commodity derivado das 
biorrefinarias. 

Fonte ou biomassa Aplicação da NC obtida Referência 

Bagaço de cana 
Constituinte de biossensor 
eletroquímico. 

(ORTOLANI et al., 2019) 

Rastolho de abacaxi Aditivo em misturas de cimento. (NICOLAAS et al., 2019) 

Lodo de fibras: 
resíduo de fábricas de 
celulose e papel 

Ingrediente na produção de papel 
reforçado. 

(CHEN et al., 2017) 

Palha de soja Aditivo na produção de filmes.  
(MARTELLI-TOSI et al., 
2018) 

Talo de abacaxi Modificador de adesivos. 
(RIGG-AGUILAR et al., 
2020) 

Bagaço de agave 
Constituinte de filtros para o 
tratamento de águas 

(HINESTROZA et al., 
2020) 

 Fonte: Elaboração própria. 

 

2.4. Biomassa lignocelulósica 

A biomassa lignocelulósica corresponde a materiais orgânicos originários de 

fontes vegetais, sendo que o termo “lignocelulósico” faz referência à estrutura celular 

das plantas; a qual está formada por lamela média, parede celular (primária e 

secundária) e membrana plasmática (PEREIRA JR; COUTO; ANNA, 2008). A parede 

celular tipicamente está reforçada por polissacarídeos fibrosos de celulose, 
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hemicelulose e pectina entrelaçados entre si e associados a uma estrutura 

macromolecular chamada lignina, a qual cobre os espaços vazios entre a membrana 

plasmática e a lamela média para fornecer proteção à célula (MENDEZ, 2016), a qual 

está representada na Figura 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                          Fonte:  (SOBRINHO et al., 2013) 

 

 

Dentro do contexto da biorrefinaria, prefere-se utilizar biomassa lignocelulósica 

em forma de resíduos e de uma forma geral, cabe indicar que o material 

lignocelulósico está constituído entre um 60 % a 80 % por polissacarídeos (em base 

seca), tal qual como pode se observar na ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.. 

 

Tabela 7. Composição principal de diferentes resíduos de biomassas lignocelulósicas. 

Biomassa lignocelulósica 
Composição (% base seca) 

Referência 
Celulose Hemicelulose Lignina 

Polpa de celulose Kraft  73,30 8,10 3,10 
(RIBEIRO; 
BOJORGE; 
PEREIRA, 2020) 

Rastolho de abacaxi 70,78 23,44 6,86 
(NICOLAAS et 
al., 2019) 

Maçaroca de milho 45,00 35,00  15,00 
(LEE; HAMID; 
ZAIN, 2014) 

 
Figura 5. Esquema da parede celular vegetal. 
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Fonte: Elaboração própria. 

 Tabela 8 (continuação). Composição principal de diferentes resíduos de biomassas 
lignocelulósicas. 

*N.I: Não indicado. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 2.4.1. Celulose 

A celulose é o principal constituinte da parede celular das plantas superiores e 

por conseguinte, torna-se um composto químico de grande abundância que 

representa aproximadamente um terço dos seus tecidos vegetais (GONZÁLEZ-SOTO 

et al., 2016); mas não se deriva somente da vegetação, já que é produzida também 

por algumas espécies de animais (por exemplo o mexilhão), algas, bactérias, 

protozoários, fungos e amebas (CHARREAU; L. FORESTI; VAZQUEZ, 2012).     

A celulose é um homopolímero linear de alto peso molecular conformada por 

unidades de β-D-glicopiranose (i.e: glicose), as quais estão unidas por ligações de β-

1,4-glicosídicas formando cadeias longas entre si, nas quais cada repetição de duas 

unidades é conhecida como celobiose (GONZÁLEZ-SOTO et al., 2016).   

A configuração β das cadeias de celulose confere a capacidade de criar 

estruturas macromoleculares quando se ligam paralelamente umas com outras 

mediante forças intermoleculares de Van der Waals e interações de hidrogênio entre 

os grupos hidroxila da celulose e os átomos de oxigênio das moléculas contíguas 

(CHARREAU; L. FORESTI; VAZQUEZ, 2012), tal qual como se ilustra na Figura 6.   

Grama 45,00 31,40 12,00 
(LEE; HAMID; 
ZAIN, 2014) 

Bagaço de canha 41,10  36,20 11,40  

(FARINAS; 
MARCONCINI; 
MATTOSO, 
2018) 

Polpa de celulose 
branqueada (40 % pino e 60 

% abeto) 
N.I.* 13,80 1,00 

(PÄÄKKO et al., 
2007) 

Madeira 45,00 23,00 27,00 
(KARIM et al., 
2016) 

Palha de arroz 37,00 34,00 12,00 
(KARIM et al., 
2016) 

Resíduos do 
processamento de laranjas 

3,00 5,00 1,00 
(TSUKAMOTO; 
DURÁN; TASIC, 
2013) 

Cascas de aveia 44,70 30,80 18,1 
(SAKOVICH et 
al., 2017) 

Sorgo doce 45,00 27,00 21,00 
(KIM; DAY, 
2011) 
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Assim mesmo, o ordenamento de cada uma das cadeias de celulose de forma 

individual aumenta por causa destas forças intramoleculares, provocando que seja 

um composto cristalino, altamente organizado e resistente à degradação química, 

enzimática ou microbiana (OVANDO CHACÓN; WALISZEWSKI, 2005). 

Fonte: (LIN; DUFRESNE, 2014).  

 

No entanto, cada cadeia apresenta regiões não cristalinas ou amorfas 

causadas por torsões, localizadas principalmente na superfície externa, tanto nos 

extremos quanto ao longo da cadeia celulósica, sendo as áreas mais susceptíveis a 

serem hidrolisadas (PÄÄKKO et al., 2007). 

 

  2.4.2. Hemicelulose 

A hemicelulose é um heteropolímero linear ramificado composto 

fundamentalmente por cinco açúcares monoméricos divididos entre hexoses e 

pentoses. As hexoses correspondem a D-glicose, D-manose e D-galactose, 

enquanto, as pentoses são a D-xilose e L-arabinose; também está constituída por 

ácidos como o acético, galacturônico e metil-glicurônico. Aliás, é o segundo composto 

mais abundante da biomassa lignocelulósica (MENDEZ, 2016). 

A Figura 7 exemplifica uma molécula de hemicelulose. A Tabela 8 indica 

algumas diferenças entre a celulose e a hemicelulose. 

 

Figura 6. Ligações inter e intramoleculares do hidrogênio na formação de fibrilas de 
celulose.                



    

 

27 

 

Figura 7. Estrutura principal das galactoglucomananas, exemplo de hemicelulose  

Fonte: NANOCELIA (2019). 
 
 

Tabela 9. Diferenças entre a celulose e a hemicelulose. 

Polímero 
Grau de 

polimerização 
Ramificações Heterogeneidade Estrutura 

Celulose 1 000 – 15 000 Não Só glicose Cristalina 
Hemicelulose 200 - 300 Sim Vários sacarídeos Amorfa 

 
Fonte: NANOCELIA (2019). 

 

2.4.3. Lignina 

 

A lignina é um heteropolímero amorfo formado por três unidades de fenilpropanos: 

álcool p-cumarílico, álcool coniferílico e álcool sinapílico que age como uma barreira 

física à degradação do material lignocelulósico e também, é responsável por dotar de 

resistência e dureza à parede celular das plantas. Cada uma das unidades               p-

propilfenolicas se diferenciam entre si por possuírem diferentes substituintes no seu 

anel aromático (PASSOS, 2018; PEREIRA JR; COUTO; ANNA, 2008). A Figura 8 

apresenta os principais precursores da lignina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
Fonte: (PEREIRA JR; COUTO; ANNA, 2008).  

 

Figura 8. Precursores primários da lignina. 
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2.4.4.  Pectinas 

A pectina é um dos componentes da parede vegetal e consiste em uma 

heteromolécula polissacarídica formada por resíduos de ácido galacturônico unidos 

por ligações α-1,4 (MENDEZ, 2016). A estrutura molecular da pectina está 

esquematizada na Figura 9. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fonte: (BRANDÃO; ANDRADE, 1999). 

 
 

2.5. Nanocelulose 

Os nanocompostos -como a nanocelulose- estão constituídos por uma rede de 

elementos onde ao menos um deles apresenta um tamanho nanoscópico (10-9 m) o 

qual gera uma modificação significativa nas suas propriedades físico-químicas 

(NICOLAAS et al., 2019). 

Entre as principais características que tornam a nanocelulose um material 

altamente atrativo para diversas aplicações está a sua biodegradabilidade, baixa 

densidade (1,566 g/cm3), transparência, baixo coeficiente de expansão térmica, alta 

resistência mecânica.  Sua quebra requer pressões acima de 10 000 MPa, enquanto 

materiais como o aço e o kevlar precisam de 500 MPa e 2 800 MPa respetivamente. 

 Além disso, a nanocelulose apresenta alto grau de polimerização, é 

quimicamente estável, altamente biocompatível, apresenta suscetibilidade magnética 

e elétrica, alta área superficial, condutividade protónica, entre outras. (DIMA et al., 

2017; GONZÁLEZ-SOTO et al., 2016).   

 

 

Figura 9. Estrutura química da cadeia da pectina 
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2.6. Morfologias da nanocelulose 

 2.6.1. Nanocelulose cristalina (NCC) 

Correspondem a cristais da celulose obtidos principalmente por hidrólise 

química de ácidos fortes como o ácido sulfúrico e o ácido clorídrico em água, os quais 

atacam as regiões amorfas da celulose, preservando as regiões cristalinas em maior 

medida por causa das ligações intramoleculares que estas apresentam com as 

cadeias de celulose adjacentes.  

Tipicamente são produzidos cristais de alta pureza ao redor do 90 %, com 

cumprimento entre 200 nm – 500 nm e diâmetros entre 3 nm – 35 nm (NASIR et al., 

2017). Algumas vezes apresentam forma de varinha e podem ser denominados como 

nanowhiskers (FARINAS; MARCONCINI; MATTOSO, 2018).   

Nicolaas e colaboradores (NICOLAAS et al., 2019) implementaram NCC 

(derivada da hidrólise ácida entre ácido sulfúrico e o rastolho de abacaxi) como 

ingrediente ativo de misturas de cimento hidráulico para serem usadas como material 

de construção.  

 

 2.6.2. Nanocelulose fibrilada (NCF) 

As fibras de nanocelulose geralmente são obtidas por tratamentos mecânicos 

podendo serem auxiliados ou não por hidrólise enzimática (e algumas vezes mediante 

hidrólise química) (SERIZAWA et al., 2016). São diferentes em forma, tamanho e 

composição do NCC, exibindo uma estrutura complexa, altamente emaranhada e 

semelhante a uma teia. O emaranhamento e percolação da NCF podem aumentar a 

probabilidade de aglomeração da fibra em comparação com o NCC 

(NECHYPORCHUK; BELGACEM; BRAS, 2016). 

As enzimas vão agir principalmente nas regiões amorfas da celulose e 

posteriormente atacarão nas regiões cristalinas produzindo nanofibras com diâmetros 

entre 5 nm – 50 nm e cumprimento de poucos micrometros (NASIR et al., 2017).  

Entre as técnicas mecânicas mais utilizadas para a produção de NCF 

encontram-se: moagem, homogeneização a alta pressão, microfluidização, ultrassom 

a alta intensidade, cisalhamento, liofilização e crioaplastamento (NASIR et al., 2017).  
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Wang e colaboradores (WANG et al., 2017) isolaram nanocelulose de uma 

polpa de eucalipto utilizando somente homogeneização a alta pressão e obtendo um 

índice de cristalinidade de 34,43 %.   

Cui e seu grupo (CUI et al., 2016) submeteram uma polpa de celulose 

microcristalina de fibra de trigo a hidrólise enzimática com Celluclast® 1.5L -um 

preparado enzimático comercial-, assistida por ultrassom e posteriormente por 

liofilização para obter nanocelulose com um rendimento de 22,57 % com 120 h como 

tempo óptimo de hidrólise.  

Neste trabalho se dá maior ênfase à hidrólise enzimática por ser um método 

de produção de nanocelulose considerado inovador e “verde” nomenclatura cunhada 

por Cui- por possuir uma alta eficiência na produção de nanocelulose com baixo 

consumo energético e por não apresentar grandes riscos nem para o meio ambiente 

nem para os operadores por não gerar substâncias corrosivas como acontece na 

hidrólise ácida (CUI et al., 2016).  

 

2.6.3. Nanocelulose bacteriana (NCB) 

A celulose não somente é obtida das plantas como foi mencionado 

anteriormente. Também pode ser obtida por meio de processos limpos e de baixo 

consumo de energia, como cultivo de microrganismos, principalmente bactérias do 

gênero Komagataeibacter (anteriormente Gluconacetobacter) em meio contendo 

açúcares e outros nutrientes (NASIR et al., 2017). 

Os gêneros de bactérias que produzem celulose correspondem a: Acetobacter, 

Aerobacter, Azotobacter, Agrobacterium, Alcaligenes, Pseudomonas, Rhizobium, 

Salmonella e Achromobacter; sendo a mais reconhecida a Komagataeibacter xylinum 

-bactéria Gram negativa do ácido acético. Têm sido produzidas nanoceluloses 

bacterianas com espessuras entre 3 nm – 4 nm, larguras entre 70 nm – 100 nm e 

cumprimentos entre 1 µm – 9 µm (CHARREAU; L. FORESTI; VAZQUEZ, 2012).  

Fisher e colaboradores (FISCHER et al., 2017) desenvolveram curativos para 

ferimentos da pele formados por nanocelulose bacteriana -derivada da bactéria 

Gluconacetobacter hansenii- e nanopartículas de prata e nitrato de cério que 

funcionam como terapia. 
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2.7. Pré-tratamentos da biomassa lignocelulósica 

Um dos estágios mais importantes para a transformação do material 

lignocelulósico em produtos de valor agregado, trata-se do pré-tratamento, etapa que 

consegue desconstruir a complexa estrutura da parede celular das plantas, 

eliminando a sua recalcitrância, desorganizando as fibras vegetais e aumentando a 

superfície de contato da biomassa lignocelulósica para que esteja sujeita ao ataque 

químico ou biológico (MENDEZ, 2016; PASSOS, 2018). 

Dependendo da origem dos materiais lignocelulósicos, vão se apresentar 

características físico-químicas diferentes e portanto, é necessário empregar pré-

tratamentos apropriados para conseguir o respectivo fracionamento da biomassa. 

Alguns pré-tratamentos removem parte das hemiceluloses e lignina, outros apenas 

parte das hemiceluloses e ainda há pré-tratamentos que não mudam a composição 

da biomassa (MACHADO, 2013). 

Para que o pré-tratamento seja considerado eficaz, deve-se diminuir o grau de 

polimerização da celulose para que seja mais acessível à hidrólise, evitando a 

formação de produtos secundários que possam inibir a reação e ser economicamente 

viável (SOBRINHO et al., 2013). 

 

2.7.1. Pré-tratamentos físicos 

Os pré-tratamentos físicos podem se classificar em redução mecânica, altas 

temperaturas e radiação: a redução mecânica tem como finalidade diminuir o 

tamanho da partícula e aumentar a área superficial através de moagem; as altas 

temperaturas podem se apresentar quando a biomassa é submetida a explosão de 

vapor e a radiação pode ser por raios gama ou micro-ondas (SOBRINHO et al., 2013). 

 

2.7.2. Pré-tratamentos químicos 

Os pré-tratamentos químicos podem ser de natureza ácida, alcalina, oxidante, 

redutora ou orgânica, sendo os dois primeiros os mais implementados. 
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2.7.2.1. Pré-tratamentos ácidos 

O pré-tratamento ácido tem por objetivo romper a estrutura lignocelulósica por 

meio da solubilização da hemicelulose no meio ácido, promovendo um aumento na 

digestibilidade da celulose nas etapas posteriores (SOBRINHO et al., 2013). 

No pré-tratamento ácido, emprega-se principalmente algum dos seguintes 

compostos em forma diluída: ácido sulfúrico (H2SO4), ácido clorídrico (HCl), ácido 

nítrico (HNO3), ácido fosfórico (H3PO4), sendo o sulfúrico o mais utilizado.  

Entre as principais desvantagens deste pré-tratamento, podem mencionar-se: 

a corrosão em equipamentos, a necessidade de neutralizar o hidrolisado previamente 

à seguinte etapa do processo (MENDEZ, 2016; RODRIGUES et al., 2017).  

 

2.7.2.3. Pré-tratamentos alcalinos 

Os pré-tratamentos básicos utilizam principalmente soda cáustica (NaOH), 

hidróxido de cálcio (Ca(OH)2), hidróxido de potássio (KOH) ou hidróxido de amônio 

(NH4OH), sendo efetivos para a remoção da lignina (PASSOS, 2018); tal qual como 

explicou-se no processo de polpação da PCK, no qual a soda cáustica permite 

separar a lignina da biomassa durante a digestão. 

O hidróxido de sódio se usa em concentrações entre 8 % e 12 % da biomassa 

seca a ser tratada, tempo de exposição entre 30 min e 60 min e temperaturas entre 

80 ºC e 120 ºC (PEREIRA JR; COUTO; ANNA, 2008).  

As principais vantagens deste pré-tratamento consistem na baixa demanda 

energética que precisa para ser levado a cabo e os altos rendimentos que apresenta. 

Uma desvantagem consiste no tempo de tratamento, o qual pode variar de horas até 

dias (RODRIGUES et al., 2017).  

 

2.7.3. Pré-tratamentos físico-químicos 

Nos pré-tratamentos físico-químicos visa-se a utilização de agentes químicos 

(sejam ácidos, alcalinos, oxidativos, organo-solventes ou água) conjuntamente com 

processos físicos com a finalidade de aumentar a área superficial da biomassa e 

hidrolisar parcial ou totalmente a biomassa (RODRIGUES et al., 2017). 

Entre os pré-tratamentos físico-químicos mais comuns encontram-se: 

i) Explosão a vapor. 
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ii) Água quente. 

iii) Explosão de fibra com amônio (do inglês ammonia fiber expansion-

AFEX). 

iv) Ultrassom. 

v) Explosão com dióxido de carbono (CO2). 

 

2.7.4. Pré-tratamentos biológicos 

Também chamados de biopolpação, consiste em pré-tratamentos que buscam 

degradar seletivamente a lignina e a hemicelulose, por meio da utilização de 

microrganismos como fungos, bactérias e leveduras, mantendo intacta em maior 

medida à celulose (RODRIGUES et al., 2017). 

Entre as vantagens deste pré-tratamento estão a não utilização de reagentes 

químicos, baixo consumo energético e suaves condições que não apresentam um 

grande risco para o meio ambiente nem para as pessoas; porém, o processo pode 

ser considerado lento (precisando de vários dias para ser completado) e requirindo 

um grande controle e monitoramento das variáveis de operação (MENDEZ, 2016). 

 

2.8. Tratamento do material celulósico para a obtenção de nanocelulose 

De forma análoga como acontece na desconstrução do material lignocelulósico 

para a obtenção da celulose cristalina, existe uma série de técnicas ou tratamentos 

que podem ser empregados para a conversão da celulose em nanocelulose, os quais 

se enumeram nas seguintes subseções. 

  

2.8.1. Tratamentos mecânicos 

Os tratamentos mecânicos vão facilitar a desfibrilação dos materiais 

celulósicos e normalmente, são utilizados após uma hidrólise química ou enzimática 

para auxiliar na produção de NC.  

Os métodos mecânicos vão expor as camadas da parede celular secundária 

do material celulósico, provocam um dano nas microfibras mediante a diminuição da 

massa molar e da cristalinidade, mas preservando a sua estrutura química 

(NANOCELIA, 2019). 
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Entre as técnicas mecânicas mais comuns para produzir NC pode se 

mencionar: homogeneização a alta pressão, microfluidização, esmerilhamento, 

esmagamento criogênico, ultrassonificação e a moagem por bolas (NASIR et al., 

2017). Nesta subseção vai se aprofundar levemente em três destas técnicas. 

 

2.8.1.1. Homogeneização a alta pressão 

É uma técnica que consiste em passar várias vezes uma suspensão de fibras 

vegetais de baixa concentração através de um homogeneizador com pressões de 

operação entre 600 bar e 1.500 bar sem a necessidade de utilizar nenhum reagente 

químico. A suspensão vegetal vai se ver exposta tanto a grandes quedas de pressão 

quanto a forças de impacto e de cisalhamento, gerando assim estruturas de NCF 

(NANOCELIA, 2019). 

 

2.8.1.2. Microfluidização 

A microfluidização tem um princípio de operação bastante semelhante ao do 

homogeneizador de alta pressão, já que o material celulósico vai passar através de 

uma bomba intensificadora que irá aumentar a pressão até 2 700 bar e seguidamente, 

ingressará à câmera de interação do equipamento para ser submetido a forças de 

impacto, de cisalhamento e colisões que vai iniciar com o processo de desfibrilação 

da biomassa (NASIR et al., 2017), tal qual como pode se observar na Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 
 

FONTE: (NANOCELIA, 2019).  

 

Figura 10. Esquema do funcionamento dum microfluidizador. 
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2.8.1.3. Ultrassonificação 

No caso da técnica de ultrassom, esta consiste na formação de bolhas de 

cavitação dentro do meio líquido a uma frequência específica -tem sido reportadas 

pesquisas com frequências entre os 23 kHz e 45 kHz- incrementando assim a 

porosidade das fibras da celulose e rompendo as suas ligações β (RODRIGUES et 

al., 2017).  

Csiszar e colaboradores (CSISZAR et al., 2016) produziram NCC derivada de 

algodão branqueado mediante hidrólise química com ácido sulfúrico e utilizaram um 

banho ultrassom de baixa frequência a 20 kHz para separar e converter a estrutura 

de NCC a nanowhiskers individuais com comprimentos em torno de 171 nm e uma 

largura média de 17 nm.  

 

2.8.2. Hidrólise química 

Como foi explicado anteriormente, a celulose está formada tanto por domínios 

cristalinos quanto por regiões amorfas e mediante um processo de hidrólise ácida, a 

sua parte amorfa ou desorganizada será dissolvida, incrementando assim a sua 

cristalinidade. As áreas cristalinas se preservam em maior medida do que aquelas 

amorfas, porque apresentam ligações intermoleculares com as cadeias de celulose 

adjacentes, sendo assim mais resistentes ante a hidrólise ácida.  

Os tratamentos químicos ajudam a aumentar o espaço entre os grupos 

hidroxila (OH-) da celulose devido a forças repulsivas entre eles, ampliando assim a 

sua superfície interna ao quebrar as ligações de hidrogênio que mantêm unida à 

estrutura da celulose (NASIR et al., 2017).  

Herrera e colaboradores (HERRERA; BONILLA; SINCHE, 2019), utilizaram 

pontas de abacá como biomassa lignocelulósica para obter celulose e posteriormente, 

produzir NCC através hidrólise química com ácido sulfúrico 64 %, obtendo resultados 

favoráveis como um índice de cristalinidade de 82,26 % e cristais com uma espessura 

de 50 nm. 

 

2.8.2.1. Oxidação TEMPO 

Outro método amplamente utilizado para a produção de nanocelulose é a 

oxidação seletiva mediante TEMPO: 2,2,6,6-tetrametilpiperidinil-1-oxil.  
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O princípio básico deste tratamento está alicerçado na oxidação das fibras da 

celulose através da adição do oxidante hipoclorito de sódio (NaClO) em suspensão 

aquosa e acompanhado do catalisador TEMPO; de brometo de sódio (NaBr) -o qual 

age como regenerador do catalisador- e de hidróxido de sódio (NaOH) para manter o 

pH dentro da faixa de 10 - 11 (NANOCELIA, 2019). 

A oxidação permite converter o grupo hidroxila do carbono 6 (C-6) do 

monômero de glicose em um grupo carboxílico carregado negativamente, o qual vai 

gerar forças repulsivas entre as microfibras da celulose, desestabilizando as ligações 

de hidrogênio e facilitando assim a sua fibrilação (TAVAKOLIAN; JAFARI; VAN DE 

VEN, 2020). 

 

2.8.3. Hidrólise enzimática 

Um dos mecanismos pelos quais a nanocelulose pode ser sintetizada é através 

da hidrólise enzimática, processo definido como uma catálise heterogênea que 

acelera uma reação bioquímica entre um substrato em estado sólido e um meio 

reacional em estado líquido, portanto é fundamental que as enzimas utilizadas sejam 

solúveis para facilitar a difusão na interfase sólido-líquido (MENDEZ, 2016). 

As principais enzimas empregadas para levar a cabo a hidrólise enzimática são 

as celulases, as quais pertencem ao grupo das glicosil hidrolases e têm especificidade 

pelas ligações β-1,4-glicosídicas (ZHANG; ZHANG, 2013). 

 

2.9. Celulases 

As celulases são produzidas por micro-organismos tanto aeróbios quanto 

anaeróbios; os primeiros secretam celulases individuais não complexas com ligações 

peptídicas, enquanto os segundos sintetizam complexos enzimáticos chamados 

celulosomas. Na sua geração intervêm fungos, bactérias, protozoários e incluso 

plantas e animais (ZHANG; ZHANG, 2013). Os celulosomas têm perto de onze 

enzimas diferentes alinhadas mediante uma estrutura protéica não catalítica, o qual 

garanta tanto uma alta concentração local quanto uma correta proporção e ordem das 

enzimas constituintes (SATYAMURTHY; VIGNESHWARAN, 2013).   

Lázaro e Arauzo (LÁZARO; ARAUZO, 1994) afirmaram que uma das principais 

fontes para a obtenção de celulases é a partir dos fungos do gênero Trichoderma, 
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especialmente do Trichoderma reseei a condições ótimas de pH 4,8 e temperatura na 

faixa de 40 ºC a 50 ºC. Assim mesmo, explicaram que as bactérias do gênero 

Clostridium podem secretar celulases tanto individualmente quanto em cultivos mistos 

com leveduras. A Clostridium sintetiza especificamente endo e exoglucanases em 

condições ótimas de operação de pH 5,3 e temperatura entre 65 ºC – 67 ºC.  

Pirota e colaboradores (PIROTA et al., 2016) utilizaram o fungo Aspergillus 

oryzae para a produção de celulases mediante o método de Fermentação em Estado 

Sólidos (SSF pelas suas siglas em inglês) usando um biorreator de bancada de 

laboratório e obtendo distintas atividades específicas: 0,40 U/g para FPase (celulase 

total); 123,64 U/g para endoglucanase e 18,32 U/g para β-glucosidase. 

As celulases variam entre si por causa da sua estrutura cristalina e 

principalmente pela sua sequência de aminoácidos. O site Carbohydrate-Active 

Enzymes (CAZy, http://www.cazy.org) fornece informações constantemente 

atualizadas da hidrólise de glicose e de enzimas como as celulases, incluindo os seus 

números de comissão enzimática (EC: do inglês enzyme comission number) (ZHANG; 

ZHANG, 2013). 

 

2.9.1. Tipos de celulases 

As celulases podem classificar-se em cinco categorias: 

Endoglucanase (EC: 3.2.1.4): agem majoritariamente nas regiões amorfas da 

celulose de forma aleatória e distante das extremidades das microfibrilas, gerando 

“novos finais” tanto redutores quanto não redutores (ver Figura 6). Possuem um 

centro ativo em forma de brecha (ver Figura 12) e podem liberar: glicose, 

celodextrinas solúveis, fragmentos insolúveis de celulose e celobiose (ZHANG; 

ZHANG, 2013). 

Pääkkö e colaboradores (PÄÄKKO et al., 2007), usaram Novozym® 476, uma 

enzima monocomponente em endoglucanase para produzir celulose microfibrilada 

com o auxílio de duas etapas de cisalhamento mecânico - uma antes e outra depois 

da hidrólise enzimática - para finalmente implementar uma homogeneização a alta 

pressão. A celulose microfibrilada apresentou diâmetros de entre 5 nm – 6 nm e 

agregados de fibrilas de entre 10 nm – 20 nm. 

 

http://www.cazy.org/
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Figura 11. Diferentes estruturas de celulases: (a) Endoglucanase com centro ativo em 
forma de brecha. (b) Celobiohidrolase com centro ativo em forma de túnel.  

Fonte: (ZHANG; ZHANG, 2013). 

 

Exoglucanase: atuam especialmente nas extremidades redutoras e não 

redutoras produzidos pelas endoglucanases, liberando celobiose como produto 

principal; quando atacam os terminais redutores são conhecidas como 

Celobiohidrolase I (EC: 3.2.1.176) e quando hidrolisam as terminações não redutoras 

são classificadas como Celobiohidrolase II (EC: 3.2.1.91) (MENDEZ, 2016). 

Assim mesmo, podem liberar glicose diretamente ao hidrolisar a estrutura 

microcristalina da celulose, sendo nomeadas como glucanohidrolases (EC: 3.2.1.74). 

Todas estas subcategorias de exoglucanases apresentam centros ativos em forma 

de túneis (ver Figura 12) (ZHANG; ZHANG, 2013).  

Quando a celobiohidrolase é a única enzima presente na catálise heterogênea 

- ou incluso agindo em conjunto com endoglucanase -, existe uma forte competição 

entre a exoenzima com o substrato (celulose) e entre a exoenzima com o produto 

(celobiose), portanto afirma-se que a celobiose é um inibidor das endo e 

exoglucanases (LÁZARO; ARAUZO, 1994).  

Cao e Tao analisaram o efeito de algumas enzimas na produção de 

nanocelulose derivada de uma polpa de celulose. As enzimas purificadas foram 

obtidas de preparados enzimáticos comerciais e no momento da experimentação 

unicamente com celobiohidrolase, conseguiram fibras de nanocelulose com 

diâmetros entre 10 nm – 27 nm com um grau de polimerização de 672 unidades (CAO; 

TAO, 2002).  
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Figura 12. Diferentes estruturas de celulases: (a) Endoglucanase com centro ativo em 
forma de brecha. (b) Celobiohidrolase com centro ativo em forma de túnel.  

Fonte: (ZHANG; ZHANG, 2013). 

  

β-glucosidase (EC: 3.2.1.21): degradam a celobiose, as celodextrinas e as 

partículas não redutoras em glicose (RIBEIRO et al., 2019). Apresentam centros 

ativos em forma de bolsas.    

Celulase oxidativa: a despolimerização da celulose acontece por reação 

radicalar (KARIM et al., 2016).  

Almeida e colaboradores (ALMEIDA et al, 2019), indicam que enzimas de 

carácter oxidativo como as celobiose desidrogenases (CDH) (EC:1.1.99.18) atacam 

a celobiose e oxidam os terminais redutores dos oligossacarídeos.   

Celulase fosforilase (EC: 2.4.1.49): empregam fosfato em vez de água para 

a degradação da celulose (KARIM et al., 2016).   

Serizawa e seu grupo (SERIZAWA et al., 2016), sintetizaram nanocelulose 

artificial derivada de uma reação entre monômeros de α-D-glicose-1-fosfato com 

detonantes de D-glicose, catalisada pela enzima celodextrina fosforilase (CDP pelas 

suas siglas em inglês) com atividade específica de 0,2 U/mL. Os autores conseguiram 

uma conversão de nanocelulose de 35 % e um grau de polimerização de 10 unidades. 

 

2.10. Sinergismo enzimático 

A sinergia entre as endoglucanase, exoglucanase e β-glucosidase é 

considerado o mecanismo fundamental para a hidrólise completa da matéria 

celulósica em monossacarídeos de glicose (ZHANG; ZHANG, 2013). 

As celulases podem funcionar em conjunto com algumas proteínas acessórias 

como os módulos de ligação ao carboidrato (CBM pelas suas siglas em inglês). Os 

CBM são estruturas não catalíticas que ajudam nas ligações entre a enzima e o 
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substrato. Segundo Méndez, os CBM aumentam a liberação da glicose em 

aproximadamente 66 % nas primeiras 12 horas de hidrólise enzimática (MENDEZ, 

2016). 

Almeida e colaboradores (ALMEIDA et al, 2019), afirmaram que outras 

proteínas acessórias são as swolleninas, as quais não apresentam nenhuma 

atividade enzimática, mas auxiliam a clivar ligações entre as fibrilas de celulose e 

polissacarídeos associados a estas fibrilas. 

Karim e colaboradores (KARIM et al., 2016) propuseram algumas 

possibilidades nas quais pode acontecer o sinergismo enzimático para otimizar a 

hidrólise de celulose: entre duas endoglucanases; entre duas exoglucanases; entre 

uma endoglucanase e uma exoglucanase; entre uma endoglucanase, uma 

exoglucanase e uma β-glucosidase; entre um CBM e um domínio catalítico; entre dois 

domínios catalíticos, entre celulosomas e celulases não complexas ou entre qualquer 

combinação de proteínas acessórias e alguma celulase.   

As mono-oxigenases líticas de polissacarídeos dependentes de cobre (LPMO 

pelas suas siglas em inglês) fragmentam as ligações glicosídicas mediante uma 

oxidação de um complexo cobre/oxigênio na superfície da celulose; para o qual, o 

cobre foi reduzido com antecipação de cobre II para cobre I (GRIECO et al., 2020). 

Farinas e colaboradores (FARINAS; MARCONCINI; MATTOSO, 2018) 

relataram que a adição de LPMOs a um consórcio enzimático do Trichoderma reesei 

resultou em uma redução de duas vezes da carga total proteica necessária para 

hidrolisar a biomassa e que inclusive, a atividade enzimática das LPMOs melhorou 

ao serem misturadas com pigmentos e agentes redutores que, quando expostos à 

luz, aumentaram em até cem vezes a atividade catalítica e também, ampliaram a 

especificidade das LPMOs pelo substrato, gerando uma preferência não somente por 

celulose, senão também por hemicelulose.  

 Hu e seu grupo (HU et al., 2018) produziram fibras de nanocelulose -utilizando 

PCK previamente branqueada- através da participação em conjunto entre 

endoglucanases, exoxilanases e LPMO em condições de baixas cargas enzimáticas 

e curtos períodos de hidrólise por causa do aumento à acessibilidade à celulose que 

as proteínas acessórias conferem. O sinergismo não mudou significativamente as 

dimensões das fibras em comparação com aquelas que foram sintetizadas na 

hidrólise feita pelo preparado comercial Novozyme® 476 com atividade enzimática 
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única de endoglucanase, não obstante algumas propriedades físico-químicas como a 

cristalinidade, o grau de polimerização e o potencial zeta melhoraram. 

Koskela e colaboradores (KOSKELA et al., 2019) produziram NCF derivada de 

polpa de celulose de abeto- incialmente mediante LPMOs e, posteriormente, por meio 

do efeito sinérgico entre LPMO e CBM; resgatando o fato de que não usaram 

celulases tradicionais para a síntese respectiva. As LPMOs utilizadas - NcLPMO9E e 

NcLPMO9F - apresentaram preferência pela oxidação do C-1 e foram secretadas pelo 

fungo Neurospora crassa. Demostrou-se que a participação entre CBM e LPMO 

(NcLPMO9E) hidrolisaram nanofibras com 6,7 nm de largura e permitiram um teor de 

grupos carboxílicos na superfície da celulose equivalente a 0,38 mmol/g; enquanto as 

fibras produzidas somente com LPMO (NcLPMO9F) exibiram larguras de 4,3 nm e 

concentração de grupos carboxílicos de 0,53 mmol/g. 

A Figura 12 é uma representação da clivagem da molécula de celulose 

mediante sinergismo enzimático.    

 
 

 
Fonte: (RAMIREZ BRENES et al., 2021). 

 

Um dos desafios do sinergismo enzimático consiste no desenvolvimento de 

celulases eficazes para hidrolisar biomassa lignocelulósica pré-tratada (como a PCK) 

e combiná-las para obter coquetéis enzimáticos eficientes de diferentes fontes 

biológicas ou por meio de expressão heteróloga ou homóloga para produzir uma 

combinação precisa de enzimas de celulase. Assim, dependendo do produto 

Figura 13. Hidrólise enzimática da celulose mediante efeito sinérgico entre 
celulases, módulo de carboidrato e a enzima oxidase LPMO. 



    

 

42 

 

desejado, coquetéis de enzimas adequados podem ser projetados. Por exemplo, um 

consórcio com uma proporção bem balanceada de endoglucanase e exoglucanase 

pode ser usado para obter NC. Por outro lado, a incorporação da atividade da β-

glucosidase no coquetel de endoglucanase e exoglucanase deve ser utilizada para a 

obtenção de glicose. A endoglucanase é o tipo de proteína mais significativo para 

criar NC. Este grupo de biocatalisadores quebra o polímero de celulose em polímeros 

mais curtos, atuando em uma porção de celulose menos organizada (região amorfa). 

Embora o tratamento enzimático com endoglucanase tenha parecido garantir a 

expansão da nanofibrilação de celulose, sua viabilidade é limitada. Poucos estudiosos 

realizaram pesquisas sobre o grau de sinergismo entre exoglucanases e 

endoglucanases, que parece aumentar a hidrólise da celulose e, consequentemente, 

a nanofibrilação gradativamente (RAMIREZ BRENES et al., 2021). 

Por conseguinte, a sinergia entre celulases tem sido comumente atribuída ao 

efeito combinado de enzimas com atividade endo-lítica (endoglucanase) ou às lítica 

mono-oxigenase de polissacarídeo (LPMO) por um lado e a celobiohidrolase com 

atividade exo-lítica pelo outro. Portanto, a sinergia endo-exo pode surgir quando a 

endoglucanase ou LPMO atacam a cadeia de celulose internamente e, assim, 

produzem novos terminais nas fibras de celulose, os quais serão hidrolisados pelas 

celobiohidrolases (BADINO et al., 2017).  

Alternativamente, a sinergia exo-exo pode contar com diferenças em 

especificidade da enzima. Neste caso, a sinergia pode ser imaginada como uma 

enzima que remove certas regiões ou manchas no substrato; portanto, revela uma 

nova superfície que constitui um “substrato melhorado” para a outra enzima. O 

conceito de que uma enzima pode remover estruturas que são problemáticas para 

converter uma biomassa em outra, também foi apresentado como um explicação 

alternativa para a sinergia endo-exo convencional (BADINO et al., 2017). 

A sinergia depende da proporção das enzimas envolvidas, bem como das 

características das enzimas e do substrato e das condições do experimento. Estudos 

de sinergia têm sido usados para elucidar o mecanismo específico da ação de 

determinadas enzimas e da interação entre as enzimas, geralmente usando enzimas 

puras em substratos ou enzimas puras em combinação para determinar os vínculos 

que contribuem majoritariamente a acabar com a recalcitrância do substrato (VAN 

DYK; PLETSCHKE, 2012). 
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Um grau de sinergia de 1 ou menos é uma indicação de que nenhuma sinergia 

ocorreu entre enzimas, ou que as enzimas podem estar competindo entre si pelos 

mesmos locais no substrato. Se o grau da sinergia é próximo de 1, pode indicar, por 

exemplo, que dois substratos não estão associados entre si. Níveis muito altos de 

sinergia podem indicar que duas enzimas trabalham juntas. Se nenhuma sinergia for 

encontrada, não significa que uma enzima não seja necessária para a hidrólise de um 

substrato pois pode ser necessária para a sua degradação total (VAN DYK; 

PLETSCHKE, 2012). 

2.11. Técnicas de caracterização da nanocelulose 

2.11.1. Microscopia de força atômica 

A microscopia de força atómica permite estudar a topografia e algumas 

propriedades mecânicas como por exemplo: elasticidade, adesividade, rigidez, entre 

outras da nanocelulose. A anisotropia apresentada no arranjo da cadeia de celulose 

pode ocasionar que algumas destas características não sejam constantes ao longo 

de toda a nanoestrutura (LAHIJI et al., 2010). 

É recomendável que o microscópio opere no modo “sem contato” ou “semi-

contato” (dinâmico) quando for analisar uma amostra; isto permitirá que o cantiléver 

através da sua frequência de oscilação, emita uma imagem da superfície da 

nanocelulose; sem necessariamente exercer uma força constante sobre ela, como 

acontece no modo “contato direto” (estático) (IOELOVICH, 2017). 

2.11.2. Microscopia eletrônica de varredura 

 A microscopia eletrônica de varredura (MEV) produz uma imagem virtual 

mediante a interação dos átomos de um espécimen -previamente coberto por algum 

material condutor- e um feixe de elétrons gerando assim elétrons secundários, os 

quais proporcionam informações da morfologia e topografia da superfície do objeto 

em estudo (IOELOVICH, 2017).  

Os elétrons retroespalhados fornecem informações da topografia e da massa 

da amostra -número atômico- mediante mudanças no contraste da imagem, enquanto 

mais pesada seja uma partícula, significa que o detector de elétrons retroespalhados 

consegue determinar uma maior quantidade de elétrons e vai se observar uma 

imagem mais clara, com maior contraste. Caso contrário acontece quando a partícula 
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apresenta um menor número atômico, é uma partícula mais leviana, portanto, a 

imagem será mais escura e com menor contraste. 

Finalmente, a espectroscopia de raio x por dispersão de elétrons (EDS) permite 

obter uma análise da composição da amostra. 

Sosiati e colaboradores (SOSIATI et al., 2014) empregaram MEV para 

caracterizar a nanocelulose obtida de fibras de kenaf e de sisal utilizando fitas de 

carbono e um recobrimento de platino como material condutor. Eles determinaram 

morfologias esféricas com diâmetros de 50 nm e nanoestruturas tipo varinha de 

largura entre 10 nm – 15 nm e comprimento de 100 nm. 

2.11.3. Microscopia eletrônica de transmissão 

A técnica microscopia eletrônica de transmissão (MET) oferece informações 

da morfologia e tamanho das nanoestruturas -de igual forma do que com MEV- 

mediante as interações entre os átomos da superfície da amostra e o feixe de 

elétrons, fornecendo uma imagem ampliada e focada em uma espécie de tela 

fluorescente (IOELOVICH, 2017). 

O MET é considerado um método “mais suave” do que o MEV em termos do 

fluxo de elétrons recebido pelo espécimen, já que permite a visualização de partículas 

individuais e as amostragens são facilmente reproduzíveis  (KAUSHIK et al., 2014). 

Na hidrólise enzimática realizada por Pääkkö e seu grupo (PÄÄKKO et al., 

2007), usou-se uma variante do MET convencional; o MET criogênico como método 

de caracterização de uma película fina de microcelulose congelada com Vitribot e 

utilizando etano líquido a uma temperatura de –175 ºC para congelar o porta-amostra. 

Obteve-se nanofibras bem definidas e longas com diâmetros entre 5 nm – 6 nm.  

2.11.4. Espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier  

A espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) permite 

a impressão de espectros infravermelhos com dados espectrais nos intervalos de 2 

µm – 20 µm ou de 5 000 cm-1 – 400 cm-1 com um número de onda em específico para 

obter informações tanto da presença ou ausência de grupos funcionais quanto da 

cristalinidade do material celulósico ao medir a altura relativa dos picos no diagrama 

e detecta também o tipo alomórfico cristalino CII em celulose parcialmente 

mercerizada (IOELOVICH, 2017).  
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Hu e colaboradores (HU et al., 2018) empregaram FTIR para caracterizar tanto 

um substrato de PCK quanto o produto NC e uma das principais diferenças ao utilizar 

AA9 (LPMO) durante a síntese, foi o depósito de grupos funcionais de ácidos 

carboxílicos nas superfícies das nanofibras, o que gerou uma banda a 1 739 cm-1 que 

o substrato não apresentou antes da hidrólise. 

2.11.5. Espectroscopia Raman 

A espectroscopia Raman é mais uma forma de calcular o índice de 

cristalinidade (ICr) das amostras de NC através de uma relação entre os picos 

aproximados a 380 cm-1 e 1 096 cm-1 que fornece o espectro, calibrando previamente 

o equipamento com um padrão de celulose de cristalinidade conhecida. A 

espectroscopia Raman permite uma avaliação comparativa com outras técnicas como 

FTIR, Ressonância magnética nuclear (RMN) e Difratômetro de raio X (DRX) 

(IOELOVICH, 2017). 

Agarwal e colaboradores (AGARWAL; REINER; RALPH, 2013) determinaram 

a cristalinidade de estruturas de NCC e de NCF de várias amostras mediante o cálculo 

da razão das intensidades nos picos 380 cm-1 e 1 096 cm-1 de espectros obtidos pelo 

método Raman. O menor ICr reportado foi de 34,5 % -correspondente a uma polpa 

de eucalipto- e o maior foi de 78 %, derivado de papel Whatmann CC31. 

 

2.11.6. Ressonância magnética nuclear  

A ressonância magnética nuclear (RMN) pode se aplicar em amostras tanto 

líquidas quanto sólidas, sendo mais popular para a caracterização de NC, o método 

de rotação de ângulo mágico de polarização cruzada em estado sólido 13C (13C NMR 

CP/MAS pelas suas siglas em inglês) (IOELOVICH, 2017).  

A RMN pode quantificar o índice de cristalinidade (ICr), o tamanho lateral das 

nanoestruturas, o seu tipo de agregado, o tipo alomórfico cristalino e o grau de 

substituição – que está ligado à solubilidade em água e á negatividade do polímero-.  

Para a determinação do ICr, o equipamento deve ser calibrado inicialmente 

com uma substância de celulose de cristalinidade conhecida (IOELOVICH, 2017). 

Park e seu grupo (PARK et al., 2009) utilizaram 13C NMR CP/MAS com 

subtração do espectro do domínio amorfo para determinar o ICr de doze diferentes 

amostras de NC. Um fator de escala foi aplicado no espectro da celulose amorfa para 
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que depois da sua subtração, os espectros residuais não exibam sinais negativos, de 

forma tal que o ICr foi calculado como a razão entre a área cristalina e a área total. 

Uma amostra de NCB originada de Komagataeibacter hansenii ATCC 10821 

apresentou um ICr de 82,8 %. 

2.11.7. Difração de raio-x  

Quando se fala do “grau real de cristalinidade”, se faz referência à fração total 

de massa cristalina, incluindo os paracristalitos de celulose; deste modo recomenda-

se a difração de raio-x (DRX) para determinar o índice de cristalinidade (ICr). Para 

causa disto, devem-se cumprir algumas condições: primeiro, a falta de textura na 

amostra em pó, já que a textura gera distorção nas intensidades dos picos de difração 

e se obteria um inexato ICr; segundo, a subtração do fundo difuso de raio-x causado 

pelo ar, pela agitação térmica dos átomos e moléculas e pelas distorções de efeitos 

estruturais; terceiro, corrigir o difratograma aplicando um ajuste mediante fatores de 

Lorentz ou Gaussianos para eliminar o ruído causado pelo equipamento -método da 

deconvolução do pico-, entre outras considerações (IOELOVICH, 2017). 

Sem embargo, Park e colaboradores (PARK et al., 2009) afirmam que a técnica 

de DRX não considera significativamente a participação dos domínios amorfos da 

celulose, produzindo assim ICr inevitavelmente maiores do que outros métodos. 

A celulose nativa ou natural é considerada celulose do tipo I, a qual está 

constituída por dois tipos de cristais alomórficos, 𝐼𝛼 e 𝐼𝛽. A técnica de DRX permitiu 

identificar que na celulose bacteriana e de algumas algas, prevalece o cristal 𝐼𝛼, o 

qual consiste em células unitárias triclínicas de uma cadeia; e que na celulose das 

plantas, predomina o cristal 𝐼𝛽, o qual equivale a uma série de células unitárias 

monoclínicas de duas cadeias (DIMA et al., 2017). 

Ju e colaboradores (JU et al., 2015) determinaram o ICr de NCC derivada de 

uma polpa de madeira previamente branqueada e utilizando uma metodologia própria 

com um ângulo de Bragg (2θ) de entre 10 º a 75 º e assim comparar com o método 

de Segal. Com a técnica de Segal obtiveram um ICr do 90 % e com o procedimento 

próprio reportaram um ICr de 77 %. 

A literatura em geral afirma que os diagramas proporcionados pela técnica 

DRX, exibem ao redor dos 18 º o pico da região amorfa e que proximamente aos 22º 

se apresenta a banda do domínio cristalino da celulose.  
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2.11.8. Espalhamento dinâmico de luz  

O espalhamento dinâmico de luz (DLS pelas siglas em inglês) é um método 

que permite obter um tamanho aproximado de partícula das nanoestruturas por ser 

consideradas como esferas que se movimentam cumprindo o princípio do movimento 

browniano, medindo o seu coeficiente de difusão e utilizando a equação de Strokes-

Einstein para converter este coeficiente em um diâmetro hidrodinâmico (DE SOUZA 

et al., 2017; RIBEIRO et al., 2019).  

Fala-se de um “tamanho aproximado” porque é uma ferramenta que 

proporciona o valor do diâmetro da partícula de interesse mais a espessura dupla da 

camada de dissolvente ao redor desta partícula, a qual é considerada uniforme e a 

medição total é o que se define como diâmetro hidrodinâmico (RIBEIRO; BOJORGE; 

PEREIRA, 2020). 

As partículas obedecem a um movimento aleatório (browniano) que é 

mesurado ao longo do tempo mediante um raio laser que é difundido nelas com um 

ângulo em específico, que pode variar entre 10 º e 150 º, mas comumente é utilizado 

90 º. A movimentação das partículas gera mudanças nas intensidades da difusão do 

raio laser permitindo fazer a conversão da leitura a diâmetro hidrodinâmico.  

 De Souza e colaboradores (DE SOUZA et al., 2017) determinaram o tamanho 

das partículas de duas amostras de NC, uma isolada quimicamente e a outra 

mecanicamente. A primeira obteve um tamanho de 246 nm, enquanto a segunda de 

281 nm. Explicou-se que a diferença é devida ao isolamento químico da NC com 

ácidos, os quais destróem parte da estrutura da celulose original, resultando em 

partículas menores do que a obtenção meramente mecânica.  

Ribeiro e seu grupo (RIBEIRO; BOJORGE; PEREIRA, 2020) obtiveram NCF 

derivadas de hidrólise enzimática empregando PCK como substrato e a enzima 

comercial Carezyme®. 

Quantificaram vários diâmetros hidrodinâmicos em distintos cenários, sendo o 

maior 562,0 nm para uma amostra não homogeneizada mecanicamente, com tempo 

de hidrólise 24 h; e o menor de 405,6 nm para uma amostra homogeneizada e obtida 

depois de uma hidrólise de 72 h. 
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2.11.9. Potencial zeta 

O potencial zeta é uma medida da magnitude já seja da repulsão ou da atração 

entre as partículas de uma dissolução coloidal e portanto, permite entender o seu 

mecanismo de dispersão e os fenômenos eletroestáticos de floculação e coagulação; 

mediante a análise das cargas que encontram-se nas suas superfícies 

(KHOSHNEVISAN; BARKHI, 2015). 

Quanto maior for o valor absoluto do potencial zeta de uma substância ela vai 

ser considerada mais estável devido à tendência das partículas a se repelirem,  

evitando a formação de conglomerados e diminuindo o tamanho médio das partículas 

(RIBEIRO et al., 2019).  No momento que a dissolução atinge o seu ponto isoelétrico, 

o sistema torna-se instável por causa de que as partículas se unem formando 

agregados e aumentando o tamanho médio da partícula (LEE et al., 2019). 

Existe uma relação qualitativa entre o potencial zeta e os cristais alomórficos 

da celulose; quando este for positivo, vai predominar o cristal do tipo 𝐼𝛼 e quando for 

negativo, vai prevalecer o cristal do tipo 𝐼𝛽 (DIMA et al., 2017).  

Lee e colaboradores (LEE et al., 2019) determinaram o potencial zeta de NCC 

a diferentes tempos de dispersão magnética, obtendo como maior resultado uma 

magnitude de 48,83 mV a 180 min de dispersão. 

2.11.10. Métodos termoanalíticos 

Existem três ferramentas fundamentais para estudar a estabilidade térmica da 

NC: a análise térmica diferenciada (DTA), calorimetria diferencial de varredura (DSC) 

e análise termogravimétrica (TGA). (IOELOVICH, 2017). 

A pirólise da celulose é um processo influenciado tanto por fatores físicos como 

a temperatura, o tempo de aquecimento e o tipo de atmosfera utilizada durante as 

medições quanto por fatores químicos como o tipo de amostra da celulose, o seu grau 

de cristalinidade e a presença ou ausência de impurezas (SANTMARTÍ; LEE, 2018). 

Quando a degradação térmica da celulose acontece baixo uma atmosfera de 

nitrogênio, somente se presenta uma reação irreversível de um só passo; mas quando 

a atmosfera é ar, a reação é de dois estágios; como pode se observar na Figura 13 

(SANTMARTÍ; LEE, 2018). 
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Cui e seu grupo (CUI et al., 2016), no mesmo estudo mencionado 

anteriormente no qual foram produzidas NCF derivadas de polpa de celulose 

microcristalina de fibra de trigo mediante hidrólise enzimática com Celluclast® 1.5L 

auxiliada por ultrassom e liofilização, empregaram o TGA como parte da 

caracterização tanto das NCF geradas para diferentes tempos de hidrólise enzimática 

e distintos tempos de ultrassom quanto para o substrato inicial.  

Fonte: (SANTMARTÍ; LEE, 2018). 

 

Os autores utilizaram uma atmosfera de nitrogênio com um fluxo de 

alimentação de 40 mL/min para garantir que qualquer mudança de peso seja causada 

pela degradação térmica e obtiveram as seguintes conclusões: (1) acontece uma 

perda pequena de peso para todas as amostras antes de 100 ºC, causada pela 

evaporação da água absorvida e (2) a maioria das amostras presentaram uma perda 

de peso drástica entre 300 ºC e 360 ºC, seguida de uma degradação lenta até 500 ºC 

(CUI et al., 2016). 

Almeida e seu grupo (ALMEIDA, 2019) confirmam que a perda de peso drástica 

é causada pela despolimerização, desidratação e decomposição da celulose em si 

mesma; e que existe uma terceira decomposição causada pela oxidação de resíduos 

carbonizados que geram gases levianos. 

  

Figura 14. Degradação térmica de duas amostras distintas, uma de fibras de 
nanocelulose e outra de nanocelulose bacteriana: (a) em atmosfera de nitrogênio. 

(b) em atmosfera de ar.           
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2.11.11. Reologia dinâmica 

Consiste na medição da viscosidade das estruturas de NC como parâmetro 

físico.  

No experimento comentado anteriormente de Pääkkö e colaboradores 

(PÄÄKKO et al., 2007), no qual usaram Novozym® 476 para fabricar celulose 

microfibrilada com o auxílio de cisalhamento mecânico e homogeneização a alta 

pressão, empregaram um reômetro de deformação controlada de duas geometrias 

diferentes -cónica e de placas- para determinar a viscosidade dinâmica de amostras 

de celulose a distintas concentrações, em função da velocidade de corte e calculando 

antes a viscosidade linear de cada espécimen. Concluiu-se que ao aumentar a 

velocidade de corte, diminui a viscosidade e que a celulose microfibrilada pode se 

considerar neste estudo como um pseudoplástico. 

 

2.11.12. Atividade antimicrobiana 

Existem propriedades específicas das estruturas de NC (especialmente da 

NCB) que precisam ser estudadas por causa das suas possíveis implicações na 

saúde das pessoas e pelas suas aplicações nas áreas da medicina, farmácia ou 

alimentar; tal é o caso da atividade antimicrobiana 

No estudo mencionado anteriormente de Fisher e seu grupo (FISCHER et al., 

2017), no qual explicam sobre o desenvolvimento de curativos feitos de NCB com 

nanopartículas de prata e nitrato de cério, foi quantificada a atividade antimicrobiana 

como parte da caracterização da NC; avaliada especificamente para Staphylococcus 

aureus (Gram-positivo) e para Pseudomonas aeruginosa (Gram-negativo).   

Utilizaram-se placas de Petri estéreis para cada micro-organismo com meio de 

cultivo da norma BHI (Brain Heart Infusion) para estudar a atividade antimicrobiana; 

obtendo uma redução microbiana do 98 % para S. aureus e de um 89 % para P. 

aeruginosa (FISCHER et al., 2017). 

A Tabela 10 indica um resumo de diferentes estruturas de nanocelulose 

produzidas, o material lignocelulósico do qual derivaram-se, alguns parâmetros de 

operação e alguns resultados de técnicas de caracterização. 
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 Tabela 10. Tipo de nanocelulose produzida de distintas biomassas celulósicas, condições de operação e caracterização 

Biomassa 
celulósica 

Tratamentos 
empregados 

Tipo de NC 
produzida 

Condições de operação Caracterização 

Referência 
Tempo 

de 
hidrólise 

(h) 

pH 
Temperatura 

(ºC) 
Diâmetro* 

(nm) 
Compri-
mento 

Índice de 
cristalinidade 

(%) 

PCK 
HE auxiliada 
com HAP 

NCF 72 5,0 50,0 180,0 5,50 µm 78,46 

(RIBEIRO; 
BOJORGE; 
PEREIRA, 

2020) 

Celulose 
microcristalina 

de fibra de trigo 

HE auxiliada 
por ultrassom 
e liofilização 

      NCC 120 4,0 50,0 5,0-10,0 
(40 – 500) 

nm 
87,46 

(CUI et al., 
2016) 

Polpa de 
celulose (40 % 

pino e 60 % 
abeto) 

HE auxiliada 
com 
cisalhamento 
mecânico e 
HAP 

NCF 2 7,0 50,0 5,0-20,0 17,30 nm 8,0 – 12,0 
(PÄÄKKO 

et al., 
2007) 

Palha de soja 
HE auxiliada 
de HAP e 
ultrassom 

NCF 42 4,0 50,0 7,6 – 11,5 ˃ 1,00 µm 45,0 – 68,0 
(MARTELLI

-TOSI et 
al., 2016) 

Polpa de 
celulose bétula 

Fluidização a 
alta pressão e 
HE 

NCF 2,5 5,0 45,0 4,6 NI 57,0 
(PENTTILÄ 

et al., 
2013) 

Resíduos do 
processamento 

de laranjas 

HE com 
auxílio de 
leveduras e 
ultrassom 

NCF 48 4,0 50,0 263 13 µm NI 

(TSUKAM
OTO; 

DURÁN; 
TASIC, 
2013) 

*O valor indicado em alguns casos refere-se à largura e não ao diâmetro.    N.I. = Não indicado. 
FONTE: (RAMIREZ BRENES et al., 2021).
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2.12.  Cenário da nanocelulose no mundo 

 

Por causa das magníficas propriedades da NC e a versatilidade que apresenta 

para ser aplicada em vários setores da sociedade, a quantidade de instituições ou 

interessadas na sua produção e pesquisa, tem aumentado ao longo dos anos.  A 

Tabela 11 mostra um resumo do número de participantes envolvidos nas atividades 

de produção e de pesquisa ligadas à NC no ano 2015. 

 

Tabela 11. Quantidade de empresas e instituições dedicadas à produção e pesquisa da NC.  

 NCC NCF 

Produção 
Produção ≥ 100 kg/d 4 17+ 

Planta piloto 5 8 

Total 9 25+ 

Pesquisa 

Universidades 52+ 44+ 
Institutos 22+ 22+ 
Indústria 7+ 4+ 

Total 81+ 70+ 

FONTE: (GRUPO TG1, 2015). 

 

Pode se observar na Tabela 11 que a NCF tem mais empresas ou 

organizações destinadas à sua produção do que as da NCC, para um total acima de 

25 entidades, mas acontece o contrário para o setor de pesquisa, sendo a NCC a de 

maior desenvolvimento; talvez pelo fato de que os métodos de hidrólise química são 

os mais utilizados a nível de laboratório para a síntese de NC.  

A Tabela 12 e a Tabela 13, mostram um resumo de alguns dos fabricantes de 

NC no mundo, independentemente de se possuem ou não atividades de 

comercialização.  São inclusos em ambas as tabelas: plantas piloto, plantas 

demonstrativas, scale-ups e plantas manufatureiras de NC. 
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Tabela 12. Fabricantes de NCC no mundo, capacidade de produção e método.   

País Empresa 
Capacidade de 

produção 
Biomassa / Método 

Canadá 

CelluForce 1 t/d PCK / Hidrólise com H2SO4 

Alberta Innovates 20 kg/d PCK / Hidrólise com H2SO4 

Blue Goose Biorefineries  10 kg/d 
Madeira, grama e palhas de 
cereal / Oxidação 

FPInnovations 2 kg/d 
Polpa madeira / Hidrólise com 
H2SO4 

USA 

American Process 0,5 t/d 

Resíduos bamboo / Método 
patenteado AVAP (tratamento 
com dióxido de enxofre e 
etanol) 

USDA-Forest Products 50 kg/semana 
Polpa madeira / Hidrólise com 
H2SO4 

Suécia MoRe Research 0,1 t/d 
Resíduos da indústria de 
papel / Hidrólise com H2SO4 e 
ultrassom 

Israel Melodea Ltd --- 
Resíduos da indústria de 
papel / Hidrólise, ultrassom 

Irã Nano Novin Polymer Co. --- Celulose bacteriana 

China Tianjin Haojia Cellulose --- 
Polpa de algodão e PCK / 
Tratamentos químicos, 
mecânicos e enzimáticos. 

Índia ICAR-CIRCOT 10 kg/d 
Algodão e bagaço de cana / 
Processos microbianos, 
enzimáticos e físico-químicos  

Fonte: (GRUPO TG1, 2015). 
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Tabela 13. Fabricantes de NCF no mundo, capacidade de produção e método.  

País Empresa 
Capacidade de 

produção 
Biomassa / Método 

Canadá Kruger Bioproducts Inc 5 t/d PCK / Mecânico 

USA 
 

American Process Inc 0,5 t/d 
Resíduos de madeira e 
agricultura / Método 
patenteado AVAP 

USDA-Forest Products 1 kg/semana 
Polpa madeira / Oxidação 
TEMPO e mecânico 

UMaine 1 t/semana 
Polpa madeira / Mecânico 
grinder 

Noruega 
Borregaard ~ 3 t/d Celulose / Mecânico 

Norske Skog Saugbrugs --- Alta pressão. 

Suécia Innventia AB 100 kg/d 

Fibras de madeira / 
Hidrólise química ou 
enzimática com tratamento 
mecânico 

Finlândia 

UPM-Kymmene --- 
Fibras de madeira / 
tratamento mecânico 

Stora Enso Ltd --- 
Fibras de madeira / 
tratamento mecânico 

Reino 
Unido 

Imerys (1000 – 10 000) t/ano 
Polpa madeira / Mecânico 
grinder 

Zelfo Technology --- 
Fibras celulose / Método e 
tecnologia próprios. 

França CTP/FCBA ~ 0,1 t/d 
Lignocelulósico / Oxidação 
TEMPO e mecânico 

Suíça 
Swiss Federal 
Laboratories 

15 kg/d 
Lignocelulósico / Hidrólise 
enzimática e 
microfluidização 

Holanda Sappi 8 t/ano Fibras madeira 

China Tianjin Haojia Cellulose --- 
Polpa algodão / HAP* ou 
microgrinder 

Índia ICAR-CIRCOT 10 kg/d 

Algodão e bagaço de cana / 
Processos microbianos, 
enzimáticos e físico-
químicos 

Japão 

Dai-ichi Kogyo Seiyaku  50 t/ano Oxidação TEMPO 

Nippon Paper Industries ˃ 30 t/ano 
Polpa madeira / Oxidação 
TEMPO, Carboximetilação 
e tratamento mecânico. 

*HAP = Homogeneização a alta pressão. 

Fonte: (GRUPO TG1, 2015). 
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A Tabela 14 resume custos de produção de diferentes formas de nanocelulose 

que têm sido reportados nos últimos anos; entre elas um caso de microcelulose 

fibrilada (MCF) e outra de um produto nomeado micro-nanocelulose fibrilada (MNCF).  

É importante indicar que para cada pesquisa da Tabela 14, a análise e variáveis 

econômicas consideradas variam entre uma e outra. 

Tabela 14. Custos de produção de distintas estruturas de nanocelulose. 

Tipo de 
celulose 

Custo de 
produção 
($USD/kg) 

Tratamento 
Fator ou etapa de 

maior custo 
Referência 

NCF 1,05 – 1,90  HE seguida de HAP*. 
Aquisição de 
enzimas. (CLAUSER et 

al., 2020) 
MCF 1,16 - 2,12  Refino seguido de HAP. 

Consumo 
energético. 

NCC 3,63 – 4,42  --- 
A polpa dissolvida, 
utilizada como 
matéria prima. 

(ABBATI et al., 
2017) 

MNCF 1,5  Mecânico. 
Branqueamento 
da biomassa. (DOURADO et 

al., 2016) 
NCB 14,7  Bacteriano. --- 

NCF 9  Mecânico. --- (NANOCELIA, 
2019) NCC ˃9 Oxidação TEMPO --- 

* HE = Hidrólise enzimática.  HAP = Homogeneização a alta pressão. 
Fonte: Elaboração própria. 
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CAPÍTULO 3.  METODOLOGIA EXPERIMENTAL  

Neste capítulo é descrita a metodologia utilizada para a produção e 

caracterização de NC mediante o sinergismo enzimático. 

 

3.1.  Materiais 

Utilizou-se polpa de celulose Kraft (PCK) como substrato para a produção de 

NC, devido ao seu alto teor de celulose.    

Esta polpa foi produzida mediante um processo de branqueamento de fibras 

de eucalipto, obtida gentilmente da Fibria Celulose (Aracruz, ES), a qual aproveitou 

resíduos de eucalipto como material lignocelulósico para o desenvolvimento de um 

híbrido entre as espécies Eucalyptus grandis e Eucalyptus urophylla e fabricar assim 

placas de celulose Kraft (RIBEIRO; BOJORGE; PEREIRA, 2020).  

A PCK foi moída em um moinho de facas tipo Willye, marca Tecnal, modelo 

TE-680 com o fim de aumentar a sua área superficial e melhorar assim a hidrólise 

enzimática no momento da reação.  Esta redução de tamanho deu-se com uma 

peneira de 1,0 mm de abertura e o resultado desta moagem, está evidenciado na 

Figura 14. 

 

 

  

 

 

 
 
 
 

 
 

 
As enzimas celulases empregadas nesta pesquisa, foram adquiridas da 

empresa Sigma Aldrich e consistem em: Carezyme 4 500 L (≥1 000 U/g, obtida de 

Aspergillus sp), endoglucanase (≥ 2 mg/g proteína, derivada de Acidothermus 

cellulolyticus), celobioidrolase I (0,13 U/mg, produzida de Hypocrea jecorina) e β-

glucosidase (≥ 2 mg/g sólido, obtida de amêndoas). 

Figura 15. Polpa de celulose Kraft moída. 
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Usou-se água de osmose em todos os experimentos desta pesquisa e cada 

um dos reagentes utilizados, foi de grau analítico.    

 

3.2. Caraterização química da polpa de celulose Kraft 

A determinação da composição química da PCK por meio do cálculo de teor 

de celulose, hemicelulose, lignina e cinzas, foi realizada adotando os seguintes 

protocolos analíticos, estabelecidos por (SLUITER et al., 2008; VERVERIS et al., 

2007): 

Inicialmente, calcinaram-se três cadinhos do tipo Gooch Nº3 em uma mufla 

marca Jung, modelo LF0612 a 575 ºC por 5 h. Uma vez transcorrido esse tempo, 

mediu-se o peso seco de cada um em uma balança marca Shimadzu, modelo 

AUX220.  

Transferiram-se 300 mg da PCK moída e padronizada dentro de três 

Erlenmeyers de 250 mL e adicionaram-se 3,0 mL de ácido sulfúrico 72 %. Os 

Erlenmeyers foram levados a um banho Maria marca Fisatom, modelo 587 a                       

30 ºC durante 1 h. 

Ao finalizar o banho Maria, adicionaram-se 84 mL de água de osmose em cada 

Erlenmeyer para diluir o ácido sulfúrico a 4 % e foram levados a uma autoclave marca 

Phoenix Luferco, modelo AV-75 a 121 ºC durante 1 h para assim separar os 

componentes da biomassa em uma fração sólida (lignina insolúvel e cinzas) e em 

uma fração líquida (principalmente constituída por celulose e hemicelulose), o qual 

pode se observar na Figura 15.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 16. Resultado obtido ao autoclavar a PCK acidificada com H2SO4.  
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Terminada a etapa da autoclave, os hidrolisados foram filtrados ao vácuo nos 

cadinhos calcinados anteriormente, utilizando uma bomba marca Gast, modelo DOA-

V152AA para separar cada uma das fases. A fase sólida que permanece dentro dos 

cadinhos, foi lavada várias vezes com água destilada para remover a presença do 

hidrolisado e novamente, os cadinhos foram levados dentro da mufla: primeiramente 

a 100 ºC durante 24 h para secar a fase sólida e finalmente a 550 ºC por 5 h para 

calcinação. O peso de cada cadinho (já esfriado) foi anotado ao finalizar cada uma 

das vezes que foram tirados da mufla. 

Enquanto ao hidrolisado, este foi neutralizado com hidróxido de cálcio para 

obter um pH dentro do intervalo 5,50 – 6,00, o qual foi quantificado com um pHmetro 

marca Digimed, modelo DM-22; tal qual como se exibe na Figura 16 para uma das 

amostras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuação, os hidrolisados foram filtrados ao vácuo e avolumados a 200mL 

com água de osmose.  

 

3.2.1. Quantificação de glicose mediante o método glicose oxidase 

Implementou-se o protocolo de glicose oxidase (GOD) para a determinação da 

Figura 17. Neutralização do hidrolisado de PCK com hidróxido de 
cálcio. 
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concentração de glicose em cada um dos hidrolisados, tal qual como se descreve em 

seguida (DUMITRIU et al., 2011): 

Colocaram-se 20 µL do hidrolisado avolumado a 200 mL dentro de um tubo 

Eppendorf junto com 2 mL do reagente GOD e triplicou-se o procedimento. 

Seguidamente, cada um dos tubos Eppendorfs foi submetido a banho Maria a 37 ºC 

durante 15 minutos e finalizado esse tempo, a absorbância de cada uma das 

dissoluções foi determinada em um espectrofotômetro marca Shimadzu, modelo                 

UV-1800 com um comprimento de onda de 505 nm; para isto, preparou-se com 

antecedência um branco com 20 µL de água e 2 mL do reagente GOD para zerar o 

espectrofotômetro e desconsiderar da medição a absorbância devida ao GOD. 

Finalmente, mediu-se a absorbância de um padrão de glicose de concentração 

conhecida misturando 20 µL deste padrão com 2 mL do reagente GOD e a 

concentração de glicose de cada um dos hidrolisados, foi calculada com a                            

Equação 1: 

                                𝐺𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠𝑒 (
𝑔

𝐿
) = (

𝐴𝑏𝑠𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎

𝐴𝑏𝑠𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜
) . 𝐹𝐷                                               (1) 

onde: 

Absamostra = leitura da absorbância da amostra a 505 nm. 

Abspadrão = leitura da absorbância do padrão a 505 nm. 

FD = fator de diluição, caso houver.  

 

3.2.2. Determinação dos açúcares redutores totais 

Os açúcares redutores totais (ART) foram determinados de acordo à 

metodologia estabelecida por Sluiter e colaboradores (SLUITER et al., 2008; 

VERVERIS et al., 2007), preparou-se uma solução mãe de glicose (SMG) com uma 

concentração de 1 g/L (pesaram-se 25 mg de glicose em balança analítica e 

avolumou-se para 25 mL em balão volumétrico) e a partir dessa SMG, prepararam-

se várias diluições de concentração conhecida conforme a Tabela A1; dentro de uma 

faixa de 1 g/L até 0,025 g/L de concentração.  

Utilizando tanto a SMG quanto cada uma das diluições seriadas, construíram-

se duas curvas padrões: a antiga curva micro e a antiga curva macro; da seguinte 

maneira: 

Antiga curva micro:  
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Colocaram-se 100 µL da SMG dentro de um tubo Eppendorf de 2 mL e 

adicionaram-se 300 µL do reagente 3,5-dinitrosalicílico (DNS) e triplicou-se o 

procedimento. 

Cada tubo Eppendorf foi levado a banho fervente marca Fisatom, modelo 550, 

a 100 ºC durante 5 minutos e depois a banho de gelo, onde foram adicionados 1,5 

mL de água de osmose dentro de cada tubo. 

A continuação, quantificou-se a absorbância de cada dissolução no 

espectrofotômetro a um comprimento de onda de 540 nm, para o qual, preparou-se 

com antecedência um branco com 300 µL de DNS e 1,6 mL de água de osmose para 

zerar o espectrofotômetro e desconsiderar da medição a absorbância devida ao DNS.  

O procedimento foi repetido para cada uma das diluições seriadas da Tabela 

A1 e construiu-se a curva padrão respetiva.   

Antiga curva macro:  

Colocaram-se 60 µL da SMG dentro de um tubo Eppendorf de 2 mL e 

adicionaram-se 120 µL do reagente DNS e triplicou-se o procedimento. 

Cada tubo Eppendorf foi levado a banho fervente a 100 ºC durante 5 minutos 

e depois a banho de gelo, onde foram adicionados 800 µL de água de osmose dentro 

de cada tubo. 

A continuação, quantificou-se a absorbância de cada dissolução no 

espectrofotômetro a um comprimento de onda de 540 nm, para o qual, preparou-se 

com antecedência um branco com 120 µL de DNS e 860 µL de água de osmose para 

zerar o espectrofotômetro e desconsiderar da medição a absorbância devida ao DNS.  

O procedimento foi repetido para cada uma das diluições seriadas da Tabela 

A1 e construiu-se a curva padrão respetiva.     

Para a determinação dos ART dos hidrolisados, empregou-se o mesmo 

protocolo da antiga curva micro (a antiga curva macro foi usada em outra parte da 

metodologia, explicada mais adiante), só que a SMG ou a diluição seriada foi 

substituída pelo hidrolisado, nas mesmas quantidades volumétricas e por meio de 

uma regressão linear da curva micro, foi possível relacionar a absorbância dos 

hidrolisados com a concentração dos ART.   

Finalmente, para calcular os teores de celulose, hemicelulose, lignina e cinzas 

da PCK, empregaram-se as Equações 2 a 5 respectivamente: 
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                               Celulose (% m/m)  =
0,90

0,96
∗ C1 ∗

V

m
∗ α ∗ 100         (2) 

onde:  

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

monômero de glicose. 

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

C1 = concentração de glicose no hidrolisado (g/L), medida por GOD. 

α = fator de diluição da amostra (se houver).  

V = volume total da solução (L), neste caso corresponde a 0,2 L. 

m = massa da amostra seca, neste caso corresponde a 0,3 g.  

 

                         Hemicelulose (% m/m) =
0,88

0,93
∗ (C2 − C1) ∗

V

m
∗ α ∗ 100             (3) 

onde:  

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

monômero de xilose. 

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

C1 = concentração de glicose no hidrolisado (g/L), medida por GOD. 

C2 = concentração de açúcares redutores no hidrolisado (g/L), medida por DNS. 

α = fator de diluição da amostra (se houver).  

V = volume total da solução (L), neste caso corresponde a 0,2 L. 

m = massa da amostra seca, neste caso corresponde a 0,3 g.  

 

                        Lignina (% m/m) =
(W1 − W2)

m⁄
 
∗ 100                                 (4) 

onde:  

W1 = resíduo seco da filtragem (g). 

W2 = resíduo após calcinação final (g). 

m = massa da amostra seca (g). 

 

                                    Cinza (% m/m) =
(W2 − W0)

m⁄
 
∗ 100      (5) 

onde:  

W0 = massa do cadinho vazio na calcinação inicial (g). 

W2 = resíduo após calcinação final (g). 

m = massa da amostra seca (g). 
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3.3.  Quantificação de atividades enzimáticas 

Foi adoptada e adaptada a metodologia de (GHOSE, 1987) para a 

determinação de cada uma das atividades enzimáticas, a qual se descreve em 

seguida. 

Inicialmente, preparou-se um 1 L de tampão citrato de sódio 50 mM, pH 4,8; 

com a finalidade de manter o meio de reação no pH ótimo para a atividade das 

celulases. Para isto, transferiram-se 29,5 mL de citrato de sódio 0,1 M a um 

Erlenmeyer de 100 mL, adicionaram-se 20,5 mL de ácido cítrico 0,1 M e avolumou-

se com água de osmose até 100 mL. 

Assim mesmo, as enzimas analisadas foram diluídas no tampão citrato de 

sódio para que no momento da leitura da sua absorbância no espectrofotômetro, a 

sua concentração não seja tão alta que sobre passe o intervalo de tolerância do 

equipamento.  

A Tabela A2 é uma guia de como as diluições enzimáticas foram realizadas 

até obter um fator de diluição aceitável para cada enzima. 

 

3.3.1. Quantificação da atividade celulase total (FPase)  

Prepararam-se sete tubos Eppendorfs por enzima: uma triplicata experimental, 

um controle de enzima (CE), dois controles de substrato (CS) e um branco reacional. 

Colocou-se um círculo de 0,5 cm de diâmetro de papel filtro Whatmann Nº 1 somente 

nas triplicatas e nos controles de substrato e depois, os tubos foram levados a banho 

frio, no qual adicionaram-se 20 µL da enzima diluída a ser analisada nas triplicatas e 

no controle de enzima. 

Seguidamente, adicionaram-se 40 μL do tampão de citrato de sódio 50 mM, 

pH 4,8 nas triplicatas e no controle de enzima e agregaram-se 60 μL deste tampão 

no branco e nos controles de substrato. Todos os tubos foram levados a banho Maria 

marca Dubnoff, modelo NT 232, a 50 ºC durante uma hora; transcorrido esse período, 

foram retirados e levados a banho fervente a 100 ºC durante 5 minutos e ao finalizar, 

foram levados mais uma vez no banho frio. 

A continuação, acrescentaram-se 120 μL do reagente DNS a cada Eppendorf 

e foram levados a banho fervente a 100 ºC durante 5 minutos, depois ao banho frio 
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onde adicionaram-se 800 μL de água de osmose para homogeneizar e finalmente, 

determinou-se a absorbância de cada tubo no espectrofotômetro previamente zerado 

com o branco a um comprimento de onda de 540 nm. 

Cabe ressaltar que para relacionar a absorbância das amostras com a 

atividade enzimática FPase, foram subtraídas do valor da absorbância das amostras, 

a magnitude das absorbâncias correspondentes ao controle de enzima e controle de 

substrato e logo após, utilizou-se uma regressão linear obtida da antiga curva macro, 

a qual relaciona a absorbância com a concentração de glicose liberada e mediante a 

definição de unidades internacionais (U) -número de micromols de produto liberado 

por minuto-, foi possível quantificar a atividade enzimática FPase.  

 

3.3.2. Quantificação da atividade endoglucanase (CMCase)  

Primeiramente, preparou-se o substrato diluído correspondente a este 

protocolo analítico: adicionou-se 0,1 g de carboximetilcelulose (CMC) por cada                

5 mL de tampão citrato de sódio 50 mM pH 4,8 para atingir uma concentração de               

2 % m/v e a dissolução resultante foi aquecida em micro-ondas durante 10 s até 

conseguir a diluição completa do substrato e foi homogeneizada em um agitador tipo 

vórtex marca Phoenix Luferco, modelo AP56.  

  Prepararam-se sete tubos Eppendorfs por enzima: uma triplicata 

experimental, um CE, dois CS e um branco reacional.  Agregaram-se 50 μL de CMC 

2 % homogeneizado somente nas triplicatas e nos controles de substrato e depois, 

os tubos foram levados a banho frio, no qual adicionaram-se 50 µL da enzima diluída 

a ser analisada nas triplicatas e no controle de enzima. 

Seguidamente, adicionaram-se 50 μL do tampão de citrato de sódio 50 mM, 

pH 4,8 nos controles de substrato e controle de enzima e 100 μL do tampão no branco.  

Todos os tubos foram levados a banho Maria a 50 ºC durante 15 min; transcorrido 

esse período, foram retirados e levados a banho fervente a 100 ºC durante 5 minutos 

e ao finalizar, foram levados mais uma vez no banho frio. 

A continuação, acrescentaram-se 300 μL do reagente DNS a cada Eppendorf 

e foram trasladados ao banho fervente a 100 ºC durante 5 minutos, depois ao banho 

frio onde adicionaram-se 1 500 μL de água de osmose para homogeneizar (ver                  

Figura 17) e finalmente, determinou-se a absorbância de cada tubo no 
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espectrofotômetro previamente zerado com o branco a um comprimento de onda de 

540 nm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Cabe ressaltar que para relacionar a absorbância das amostras com a 

atividade enzimática CMCase, foram subtraídas do valor da absorbância das 

triplicatas (amostras escuras ou marrons), a magnitude das absorbâncias 

correspondentes ao controle de enzima e controle de substrato (amostras claras ou 

amarelas) e logo após, utilizou-se uma regressão linear obtida da antiga curva micro, 

a qual relaciona a absorbância com a concentração de glicose liberada e mediante a 

definição de unidades internacionais, foi possível quantificar a atividade enzimática 

CMCase.  

 

3.3.3. Quantificação da atividade avicelase (exoglucanase ou celobioidrolase) 

Primeiramente, preparou-se o substrato diluído correspondente a este 

protocolo analítico: adicionou-se 0,1 g de avicel por cada 5 mL de tampão citrato de 

sódio 50 mM pH 4.8 para atingir uma concentração de 2 % m/v e a dissolução 

resultante foi homogeneizada em um agitador tipo vórtex. Este substrato não foi 

aquecido em micro-ondas já que não é possível diluí-lo no tampão citrato de sódio. 

Prepararam-se sete tubos Eppendorfs por enzima: uma triplicata experimental, 

um CE, CS e um branco reacional. Agregaram-se 50 μL de avicel 2 % homogeneizado 

Figura 18. Quantificação da atividade enzimática CMCase.  
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somente nas triplicatas e nos controles de substrato e depois, os tubos foram levados 

a banho frio, no qual adicionaram-se 50 µL da enzima diluída a ser analisada nas 

triplicatas e no controle de enzima. 

Seguidamente, adicionaram-se 50 μL do tampão de citrato de sódio 50 mM, 

pH 4,8 nos controles de substrato e controle de enzima e 100 μL do tampão no branco. 

Todos os tubos foram levados a banho Maria a 50 ºC durante 15 min; transcorrido 

esse período, foram retirados e levados a banho fervente a 100 ºC durante 5 minutos 

e ao finalizar, foram levados mais uma vez no banho frio. 

A continuação, acrescentaram-se 300 μL do reagente DNS a cada Eppendorf 

e foram levados ao banho fervente a 100 ºC durante 5 minutos, depois ao banho frio 

onde adicionaram-se 1500 μL de água de osmose para homogeneizar e finalmente, 

determinou-se a absorbância de cada tubo no espectrofotômetro previamente zerado 

com o branco a um comprimento de onda de 540 nm. 

Cabe ressaltar que para relacionar a absorbância das triplicatas com a 

atividade enzimática avicelase, foram subtraídas do valor da absorbância das 

amostras, a magnitude das absorbâncias correspondentes ao controle de enzima e 

controle de substrato e logo após, utilizou-se uma regressão linear obtida da antiga 

curva micro, a qual relaciona a absorbância com a concentração de glicose liberada 

e mediante a definição de unidades internacionais, foi possível quantificar a atividade 

enzimática avicelase.  

 

3.3.4. Quantificação da atividade xilanase 

Primeiramente, preparou-se o substrato diluído correspondente a este 

protocolo analítico: adicionou-se 0,1 g de xilana por cada 5 mL de tampão citrato de 

sódio 50 mM pH 4.8 para atingir uma concentração de 2 % m/v e a dissolução 

resultante foi aquecida em micro-ondas durante 10 s até conseguir a diluição 

completa do substrato e foi homogeneizada em um agitador tipo vórtex. 

 Prepararam-se sete tubos Eppendorfs por enzima: uma triplicata 

experimental, CE, dois CS e um branco reacional. Agregaram-se 50 μL de xilana 2 % 

homogeneizada somente nas triplicatas e nos controles de substrato e depois, os 

tubos foram levados a banho frio, no qual adicionaram-se 50 µL da enzima diluída a 

ser analisada nas triplicatas e no controle de enzima. 



    

 

66 

 

Seguidamente, adicionaram-se 50 μL do tampão de citrato de sódio 50 mM, 

pH 4,8 nos controles de substrato e controle de enzima e 100 μL do tampão no branco. 

Todos os tubos foram levados a banho Maria a 50 ºC durante 15 min; transcorrido 

esse período, foram retirados e levados a banho fervente a 100 ºC durante 5 minutos 

e ao finalizar, foram levados mais uma vez no banho frio. 

A continuação, acrescentaram-se 300 μL do reagente DNS a cada Eppendorf 

e foram trasladados ao banho fervente a 100 ºC durante 5 minutos, depois ao banho 

frio onde adicionaram-se 1 500 μL de água de osmose para homogeneizar e 

finalmente, determinou-se a absorbância de cada tubo no espectrofotômetro 

previamente zerado com o branco a um comprimento de onda de 540 nm. 

Para relacionar a absorbância das triplicatas com a atividade enzimática 

xilanase, foram subtraídas do valor da absorbância das amostras, a magnitude das 

absorbâncias correspondentes ao controle de enzima e controle de substrato e logo 

após, utilizou-se uma regressão linear obtida da antiga curva micro, a qual relaciona 

a absorbância com a concentração de glicose liberada e mediante a definição de 

unidades internacionais, foi possível quantificar a atividade enzimática xilanase. 

3.3.5. Quantificação da atividade β-glucosidase  

Primeiramente, preparou-se o substrato diluído correspondente a este 

protocolo analítico: adicionou-se 0,1 g de celobiose por cada 5 mL de tampão citrato 

de sódio 50 mM pH 4.8 para atingir uma concentração de 2 % m/v e a dissolução 

resultante foi aquecida em micro-ondas durante 10 s para conseguir a diluição 

completa do substrato e foi homogeneizada em um agitador tipo vórtex. 

 Prepararam-se oito tubos Eppendorfs por enzima: uma triplicata experimental, 

um CE, dois CS, um branco reacional e um padrão. Agregaram-se 50 μL de celobiose 

2 % homogeneizada somente nas triplicatas e nos controles de substrato e depois, 

os tubos foram levados a banho frio, no qual adicionaram-se 50 µL da enzima diluída 

a ser analisada nas triplicatas e no controle de enzima. 

Seguidamente, adicionaram-se 50 μL do tampão de citrato de sódio 50 mM, 

pH 4,8 nos controles de substrato e controle de enzima. Todos os tubos foram levados 

a banho Maria a 50 ºC durante 15 min; transcorrido esse período, foram retirados e 

levados a banho fervente a 100 ºC durante 5 minutos e ao finalizar, foram levados 

mais uma vez no banho frio. 
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A continuação, adicionaram-se 10 μL de um padrão de glicose no Eppendorf 

correspondente ao padrão, acrescentaram-se 1 000 μL do reagente GOD a cada um 

dos oito Eppendorf e depois, cada tubo foi levado ao banho Maria a 37 ºC durante 10 

minutos. 

Depois, foram adicionados 910 μL de água de osmose nas triplicatas, nos 

controles de substrato e no controle de enzima para homogeneizar e 1 000 μL de 

água de osmose no branco e no padrão e finalmente, determinou-se a absorbância 

de cada tubo no espectrofotômetro previamente zerado com o branco a um 

comprimento de onda de 505 nm. 

 

3.4. Planejamento de mistura simplex centroide  

Este planejamento foi programado com o objetivo de se determinar a mistura 

ótima enzimática para a obtenção de NC. O planejamento foi construído com 10 

experimentos, cada um com duas réplicas, resultando num total de 20 amostras. 

Foram avaliadas misturas puras, binárias e terciárias de três celulases em diferentes 

proporções de acordo com uma carga enzimática total estabelecida de 50 U/g como 

variável independente e a concentração de glicose (g/L) após hidrólise enzimática 

como variável de resposta; adaptando a metodologia utilizada por (MENDEZ, 2016). 

A quantificação de glicose liberada de cada um dos sobrenadantes foi 

determinada por espectrofotometria, de acordo com a metodologia da 

Glicose Oxidase-Peroxidase (GOD-PAP) (DUMITRIU et al., 2011). Visou-se a mínima 

produção de glicose, já que isto representa uma menor clivagem das ligações β-1,4-

glucosídicas que conformam a molécula da celulose e, portanto, preserva-se em 

maior quantidade as estruturas de NC. 

A Figura 18 representa um diagrama do simplex centroide proposto, a Tabela 15 

indica o tipo de ponto de cada um dos tratamentos experimentais e a Tabela 16 

apresenta a matriz de experimentos utilizada no planejamento de mistura, em termos 

de carga enzimática (U/g). 

 

3.4.1. Hidrólise enzimática da polpa de celulose Kraft  

A metodologia adotada para realizar hidrólise enzimática da polpa de celulose 

Kraft (PCK) foi baseada na técnica realizada por Mendez (MENDEZ, 2016). 
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Empregou-se uma carga de sólidos de 25 g/L, uma carga enzimática de                        

50 U/g substrato e um agitador marca New Brunswick™, modelo Innova®44 a uma 

temperatura de 50 ºC, pH 4,8, 200 rpm e com um tempo de hidrólise de 44 horas, 

utilizando como substrato a PCK moída. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Tabela 15. Tipo de ponto experimental de acordo ao simplex centroide definido. 

Notação ponto experimental Tipo de ponto experimental Tipo de mistura 

-1 Axial Terciária 
0 Centroide Terciária 
1 Vértice Pura 
2 Lateral Binária 

 

Foram adicionados 25 mg de PCK moída em tubos Eppendorf e 

posteriormente, foi adicionado 1 mL de tampão citrato de sódio 50 mM, pH 4,8 em 

cada tubo e foi acrescentado também, um volume diferente de cada enzima com base 

na Tabela 17, a qual relaciona os valores da carga enzimática da Tabela 16 com o 

volume enzimático correspondente para cada uma delas, sendo os sistemas de 

reação agitados e com temperatura controlada nas condições definidas 

anteriormente.  

 

Figura 19. Esquema de um simplex centroide para três componentes 
enzimáticos na produção de NC. 
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Tabela 16. Matriz experimental do simplex centroide em termos de carga enzimática. 
 

Experimento 

Endoglucanase 
(U/g) 

Exoglucanase (U/g) β-glucosidase (U/g) 

Valor cod.* 
Valor 
real 

Valor cod. 
Valor 
real 

Valor cod. 
Valor 
real 

1 1,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 0,00 0,00 1,00 50,00 0,00 0,00 
3 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 50,00 
4 0,50 25,00 0,50 25,00 0,00 0,00 
5 0,50 25,00 0,00 0,00 0,50 25,00 
6 0,00 0,00 0,50 25,00 0,50 25,00 
7 0,67 33,33 0,17 8,33 0,17 8,33 
8 0,17 8,33 0,67 33,33 0,17 8,33 
9 0,17 8,33 0,17 8,33 0,67 33,33 

10 0,33 16,67 0,33 16,67 0,33 16,67 

*Valor cod.: Valor codificado. 

 

Tabela 17. Matriz experimental do simplex centroide em termos de volume enzimático.  

Experimento 

Endoglucanase Exoglucanase  β-glucosidase  

Carga 
enzimática 

(U/g) 

Volume 
(µL) 

Carga 
enzimática 

(U/g) 

Volume 
(µL) 

Carga 
enzimática 

(U/g) 

Volume 
(µL) 

1 50,00 8,93 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 0,00 0,00 50,00 11,42 0,00 0,00 
3 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 47,53 
4 25,00 4,46 25,00 5,71 0,00 0,00 
5 25,00 4,46 0,00 0,00 25,00 23,76 
6 0,00 0,00 25,00 5,71 25,00 23,76 
7 33,33 5,95 8,33 1,90 8,33 7,92 
8 8,33 1,49 33,33 7,62 8,33 7,92 
9 8,33 1,49 8,33 1,90 33,33 31,69 

10 16,67 2,98 16,67 3,81 16,67 15,84 

 

Ao finalizar a hidrólise enzimática da PCK, os tubos foram colocados dentro de 

uma centrifuga marca Thermo Scientific, modelo Sorval Lynx 4000, a uma velocidade 

de 3 000 rpm para separar as fases. 

Os sobrenadantes foram aquecidos em banho fervente a 100 ºC durante                      

10 min para desativar as enzimas e posteriormente, foram quantificadas as 

absorbâncias de cada amostra no espectrofotômetro para logo relacioná-las com as 

concentrações de glicose liberada correspondentes, após a hidrólise enzimática da 

PCK. 

Por outra parte, os precipitados de NC foram lavados com água de osmose 

múltiplas vezes até atingir um pH constante e depois, foram submetidos a banho 
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ultrassônico marca Branson, modelo 2510, durante 10 minutos a uma frequência de 

42 kHz e uma potência de 230 W. 

Ao finalizar o banho de ultrassom, os precipitados foram centrifugados por 

última vez, levados a secagem até atingir peso constante e posteriormente 

armazenados a 4 ºC. A Figura 19 é um resumo esquemático da metodologia para a 

produção de NC via hidrólise enzimática. 

 

 

 

 

 

3.5. Planejamento fatorial 23: avaliação de fatores na produção de nanocelulose 

Foram estudadas três novas variáveis na produção de NC via hidrólise 

enzimática: o uso de glicerina 50 % (%v/v) no meio reacional, o tempo de hidrólise e 

método de secagem do precipitado de NC. 

Decidiu-se analisar o efeito que tem a presença de glicerina no meio reacional 

para a obtenção de NC, já que fomenta o inchaço da PCK, facilitando assim o acesso 

das enzimas nas microfibrilas de celulose, segundo o descrito por (TONG et al., 2020). 

Por outra parte, avaliou-se o método de secagem do precipitado de NC para 

saber se tem alguma importância no momento de realizar a caracterização físico-

química da NC. Empregou-se tanto a liofilização (CUI et al., 2016; SEIXAS, 2019) 

quanto a secagem em estufa de circulação de ar a 50 ºC (RIBEIRO, 2018). 

Figura 20. Fluxograma do processo de hidrólise enzimática para a 
produção de nanocelulose a partir de polpa de celulose Kraft. 
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Enquanto ao tempo de hidrólise, foram avaliados períodos de reação de 20 h 

e de 44 h, devido a que trabalhos anteriores indicam que os tratamentos com enzimas 

podem ser eficazes em cargas proteicas relativamente baixas e tempos curtos de 

hidrólise (HU et al., 2018).  

Foram adicionados 125 mg de PCK moída para oito tubos Falcon de 50 mL, 

posteriormente, foram acrescentados 2,5 mL de glicerina 50 % v/v em quatro dos oito 

tubos Falcon e ficaram em repouso durante 2 horas.   

Transcorrido esse tempo, acrescentaram-se tanto 5 mL de tampão citrato de 

sódio 50 mM, pH 4,8 quanto 44,64 µL da enzima Carezyme em cada tubo e depois, 

as amostras foram homogeneizadas no agitador tipo vórtex e levadas a incubação no 

agitador marca New Brunswick™ a uma temperatura de 50 ºC, pH 4.8, 200 rpm; 

quatro dos tubos Falcon com um tempo de hidrólise de 20 horas e os quatro restantes 

com um tempo de hidrólise de 44 h.   

Ao finalizar a hidrólise enzimática da PCK, os tubos foram centrifugados a uma 

velocidade de 3 600 rpm para separar as fases. 

Os sobrenadantes foram aquecidos em banho fervente a 100 ºC durante                     

10 min para desativar as enzimas e posteriormente, foram quantificadas as 

absorbâncias de cada amostra no espectrofotômetro para logo relacioná-las com as 

concentrações de glicose liberada correspondentes, após a hidrólise enzimática da 

PCK. 

Por outra parte, os precipitados de NC foram lavados com água de osmose 

múltiplas vezes até atingir um pH constante e depois, foram submetidos a banho 

ultrassônico durante 20 minutos a uma frequência de 42 kHz e uma potência de                      

230 W. 

Ao finalizar o banho de ultrassom, os precipitados foram novamente 

centrifugados e levados a secagem, quatro deles (dois com tratamento de glicerina e 

mais dois sem tratamento de glicerina) foram secos num liofilizador, marca Terroni 

modelo LS6000, até atingir uma pressão mínima em torno de 18 µHg; por outra parte, 

os quatro tubos restantes (dois com glicerina e dois sem glicerina) foram secos numa 

estufa de circulação de ar marca Nova Ética a 50 ºC.  Os oito tubos estiveram em 

secagem durante uma semana. 
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3.6.  Otimização da produção de nanocelulose via hidrólise enzimática mediante 

um Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR) 

Uma vez que foram definidas as variáveis de operação do tempo de hidrólise, 

método de secagem, presença ou ausência de glicerina no meio de reação e a mistura 

ótima enzimática, estabeleceu-se uma nova matriz de experimentos mediante um 

DCCR com o fim de otimizar a produção de NC por meio da metodologia de superfície 

de resposta (RIBEIRO, 2018). 

Neste novo planejamento estatístico, tanto a carga de sólidos (g/mL) quanto a 

carga enzimática (U/g de substrato) foram as variáveis independentes e o índice de 

cristalinidade (ICr) foi a variável de resposta, já que a medida do ICr indica que tão 

cristalina pode ser a NC; enquanto mais cristalina, é de maior interesse para ser 

utilizada em aplicações de desenho de biofilmes.  

Na Tabela 18, se apresentam os níveis de cada uma das variáveis 

independentes: carga enzimática [0,5; 5,0] U/g e carga de sólidos [0,015; 0,050] g/mL. 

O protocolo da produção de NC foi o mesmo que nas seções anteriores, indicando 

meio de reação sem glicerina, tempo de hidrólise de 20 h e secagem na estufa de 

circulação de ar a 50 ºC como resultados do planejamento fatorial 23 explicados no 

Capítulo 4. 

 

3.7. Caracterização da nanocelulose 

A nanocelulose produzida foi caracterizada por diferentes técnicas como 

difração por raio-x, microscopia eletrônica de varredura, análise termogravimétrica, 

dispersão dinâmica de luz, potencial zeta e espectroscopia FTIR com a finalidade de 

determinar algumas das suas propriedades. 

 

3.7.1. Difração de raio-x 

Esta caracterização foi realizada no Laboratório de Reatores, Cinética e 

Catálise (RECAT), da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal Fluminense. 

Usou-se um difratometro de raio-x, marca Rigaku modelo Miniflex II, para 

determinar o índice de cristalinidade (ICr) das diversas amostras de NC. Os 

parâmetros de operação foram: radiação CuKα com comprimento de onda de 0,1540 
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nm, intervalo de reflexão entre 5º < 2θ < 40º, passo de 0,02º, uma mudança de ângulo 

de 1º por minuto, voltagem de 30 kV e corrente de 15 mA. 

O ICr das amostras foi calculado mediante dois métodos: 

Método de Segal (SEGAL et al., 1959): esta técnica considera tanto a intensidade do 

pico cristalino quanto a do domínio amorfo da NC. O método de Segal resume-se na 

Equação 6. A Figura 21 corresponde a um difratograma que ilustra de maneira 

concisa cada um dos termos da Equação 6 e planos cristalinos da celulose para um 

melhor entendimento.  

                                                    𝐼𝐶𝑟 =
𝐼002−𝐼𝐴𝑀

𝐼002
∗ 100 %                                              (6) 

onde:  

𝐼𝐶𝑟 = Índice de cristalinidade (%). 

𝐼002 = Intensidade máxima de difração correspondente ao material cristalino, 

localizada ao redor de 22,5º (cps). 

 𝐼𝐴𝑀 = Intensidade mínima de difração pertencente à região amorfa, situada em torno 

de 18º (cps). 

 

Figura 21.  Ilustração dum difratograma de celulose obtido por DRX. 

Fonte: (PARK et al., 2010). 

  

 

Método da deconvolução do pico (PARK et al., 2010): usou-se o software OriginPro 

2021 para separar as contribuições cristalinas daquelas amorfas mediante um ajuste 

nos difratogramas obtidos por DRX, supondo um comportamento Gaussiano. Para o 

cálculo do ICr, se considera tanto a área do pico cristalino quanto a área total do 

difratograma, tal qual como se expressa na Equação 7. 
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                                                     𝐼𝐶𝑟 =
𝐴002

𝐴𝑇
∗ 100 %                                              (7) 

onde: 

𝐼𝐶𝑟 = Índice de cristalinidade (%). 

𝐴002 = Área do pico cristalino de maior tamanho. 

 𝐴𝑇 = Área total do difratograma. 

 

Finalmente, foi possível calcular o tamanho dos cristais de NC mediante a 

Equação de Scherrer, indicada na Equação 8. 

 

                                          𝜏 =
𝐾∗𝜆

𝛽∗cos 𝜃
∗ 100 %                                              (8) 

onde: 

𝜏 = Tamanho do cristalito (nm). 

𝐾= Fator de correção (0,9). 

𝜆= Comprimento de onda da radiação raio-x (0,1540 nm). 

𝛽= Contribuição dada pelo tamanho do cristalito à largura a meia altura do pico de 

difração correspondente (radianos). 

 𝜃= Metade do ângulo de difração (metade do ângulo de Bragg) (º). 

 

3.7.2. Microscopia eletrônica de varredura 

Esta caracterização se realizou no Laboratório de Microscopia Eletrônica de Alta 

Resolução (LaMAR) do Instituto de Física da Universidade Federal Fluminense. 

Utilizou-se um microscópio eletrônico de varredura marca Jeol, modelo JSM-

7100F para conhecer a morfologia e dimensões das NC produzidas. O equipamento 

foi operado com uma voltagem de 2 kV. 

3.7.3. Espalhamento dinâmico de luz  

Esta caracterização se realizou no Laboratório de Engenharia de 

Polimerização (EngePol), do Centro Tecnológico da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro.  
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Foram preparadas dissoluções de NC em água Milli-Q para uma concentração 

de 0,02 % m/v. Seguidamente, as amostras foram tratadas por um agitador de 

ultrassom marca Branson Digital Sonifier, modelo 102C a uma potência de 400 W, 

amplitude de 10 % durante 15 minutos. 

As distribuições de tamanho de partícula de todas as amostras de NC foram 

estudadas usando um analisador de tamanho de partícula de difração a laser Malvern 

Instruments em conjunto com o software ZetaSizer (NanoSeries).  

 

3.7.4. Potencial Zeta 

Esta caracterização se realizou no Laboratório de Engenharia de 

Polimerização (EngePol), do Centro Tecnológico da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro.  

Para determinar o potencial zeta, empregou-se o mesmo equipamento de 

dispersão dinâmica de luz e as mesmas amostras de NC de concentração 0,02 % 

m/v. A análise aconteceu a temperatura ambiente e com um tempo de equilíbrio de 

60 s (1 min). 

 

3.7.5. Análise termogravimétrica 

Esta caracterização foi realizada no Laboratório de Reatores, Cinética e 

Catálise (RECAT), da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal Fluminense. 

A estabilidade térmica tanto da PCK quanto das amostras de NC foram 

estudadas num analisador termogravimétrico marca Shimadzu, modelo DTG-60H. A 

análise foi realizada com fluxo constante de 40 mL/min de nitrogênio para garantir que 

a variação do peso fosse devido à degradação térmica. A temperatura da amostra foi 

aumentada a uma taxa constante de 20 ºC/min no intervalo de 20 ºC – 600 ºC e 

empregou-se um cadinho de alumina. 

 

3.7.6. Espectroscopia FTIR 

Esta caracterização foi realizada no Laboratório de Termoanálises e de 

Reologia (LABTeR) do Centro Tecnológico da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro.  
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Os espectros das amostras NC e PCK gerados mediante espectroscopia FTIR, 

foram obtidos num espectrômetro marca Perkin Elmer, modelo Frontier FT-IR. Os 

espectros foram registrados entre 4 000 cm−1 e 650 cm−1, com resolução de 4 cm−1 

no modo de absorbância para 64 varreduras a temperatura ambiente. 

 

3.8. Validação do ponto ótimo do DCCR e avaliação do sinergismo enzimático 

na produção de NC 

Para validar o ponto ótimo do DCCR e avaliar o efeito do sinergismo 

enzimático, foram produzidas 4 novas amostras de NC em duplicata, seguindo a 

mesma metodologia explicada nas seções anteriores, variando unicamente a 

composição enzimática da seguinte forma: 

− 1a amostra de validação (AV): produzida com base no ponto ótimo do DCCR, 

utilizando somente endoglucanase e exoglucanase puras. 

− 2a AV: gerada com base no ponto ótimo de (RIBEIRO, 2018), empregando o 

coquetel enzimático comercial Carezyme, o qual é constituído por 

endoglucanase, exoglucanase e β-glucosidase. 

− 3a AV: obtida com o ponto ótimo do DCCR, mas utilizando somente 

endoglucanase. 

− 4a AV: produzida com o ponto ótimo do DCCR, porém usando somente 

exoglucanase. 

3.8.1. Fator de Colby 

Colby definiu um fator que permite avaliar a natureza das interações entre dois 

ou mais componentes de uma mistura, expresso na Equação 9 (COLBY, 1967). 

 

                                           𝐹𝐶 =
𝐸𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎

𝐸𝐶𝑜𝑙𝑏𝑦
∗ 100 %                                              (9) 

onde: 

𝐹𝐶 = Fator de Colby. 

𝐸𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 = Eficácia observada experimentalmente (%). 

𝐸𝐶𝑜𝑙𝑏𝑦 = Eficácia esperada da mistura (%). 

 



    

 

77 

 

Portanto, reescrevendo a Equação 9 em termos do índice de cristalinidade da 

NC, pode se desenvolver a Equação 10, a qual utilizou-se para avaliar o sinergismo 

enzimático.  Se considerou como valor “esperado” uma média de valores de ICr de 

amostras de PCK reportados na literatura (BUZAŁA et al., 2017; MARIÑO et al., 2015; 

RIBEIRO; BOJORGE; PEREIRA, 2020; VIANA et al., 2019). 

  

                               𝐹𝐶 =
𝐼𝐶𝑟,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜

𝐼𝐶𝑟,𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜
∗ 100 %                                              (10) 

onde: 

𝐹𝐶 = Fator de Colby. 

𝐼𝐶𝑟,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 = ICr observado experimentalmente (%). 

𝐼𝐶𝑟,𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 = ICr esperado da mistura enzimática (%). 
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Tabela 18. Matriz de experimentos do DCCR visando à otimização na produção de NC. 

Experimento 

Valor codificado Valor real 
Carga de sólidos 

(g/15 mL)* 
Tipo de ponto Carga 

enzimática (U/g) 
Carga de sólidos 

(g/mL) 
Carga 

enzimática (U/g) 
Carga de 

sólidos (g/mL) 

1 -1 -1 1,16 0,020 0,3015 Vértice 
2 1 -1 4,34 0,020 0,3015 Vértice 
3 -1 1 1,16 0,045 0,672 Vértice 
4 1 1 4,34 0,045 0,672 Vértice 
5 -1,41 0 0,50 0,033 0,4875 Axial 
6 1,41 0 5,00 0,033 0,495 Axial 
7 0 -1,41 2,75 0,015 0,225 Axial 
8 0 1,41 2,75 0,050 0,75 Axial 
9 0 0 2,75 0,033 0,495 Centroide 

10 0 0 2,75 0,033 0,495 Centroide 
11 0 0 2,75 0,033 0,495 Centroide 
12 0 0 2,75 0,033 0,495 Centroide 
13 0 0 2,75 0,033 0,495 Centroide 

* A carga de sólidos em unidades de (g/15 mL) corresponde à quantidade mássica de PCK que foi utilizada para um meio de reação de 15 mL, o qual foi o 

volume de reação utilizado durante esta etapa da pesquisa. 
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CAPÍTULO 4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1.  Caraterização química da PCK 

Os teores dos componentes principais da PCK são resumidos na Tabela 18, 

cujas concentrações são consistentes com os valores de composição química já 

reportados na literatura para PCK: 73,3 % de celulose, 8,1 % de hemicelulose, 3,1 % 

de lignina e 0,33 % de cinzas, segundo (RIBEIRO, 2018) e 78,0 % de celulose, 20,3 

% de hemicelulose, 1,3 % de lignina e 0,5 % de extrativos de acordo com (SPENCE 

et al., 2010).  

 

Tabela 19. Composição química da PCK. 

Componente Teor (%) 

Celulose 69,29 
Hemicelulose 16,09 

Lignina 2,76 
Cinzas 0,21 

Total 88,35 

 

Cabe lembrar que as biomassas apresentam outros constituintes em menor 

medida, como por exemplo pectinas, óleos essenciais, resinas, ceras, alcanos, entre 

outros (ISIKGOR; BECER, 2015). Aliás, a concentração de lignina reportada 

anteriormente corresponde à fração de lignina insolúvel, falta considerar a fração 

devida à lignina solúvel nos hidrolisados bem como de extrativos, por causa desses 

fatores pode se explicar o não fechamento do balanço de massa no 100 %. 

 

4.2.  Quantificação de atividades enzimáticas 

As atividades enzimáticas das diferentes enzimas utilizadas nesta pesquisa 

encontram-se na Tabela 20 e foram reportadas para um fator de diluição (FD) de 

500x, tanto para as três primeiras enzimas, quanto para a Carezyme (coquetel 

enzimático comercial).  
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Tabela 20. Atividades enzimáticas das enzimas usadas na produção de NC. 

Enzima Tipo de atividade enzimática Atividade enzimática (U/mL) 

Endoglucanase CMCase 353,28 

Exoglucanase Avicelase 90,06 

β-glucosidase β-glucosidase 26,30 

Carezyme 

FPase 17,89 

CMCase 52,56 

Avicelase 30,11 

Xilanase 25,01 

β-glucosidase 1,46 

 

Adicionalmente, como as três primeiras enzimas tinham um grau de elevada 

pureza, somente foi necessário determinar a sua atividade enzimática com base no 

substrato respectivo: carboximetilcelulose (CMC) para endoglucanase, avicel para 

exoglucanase e celobiose para β-glucosidase. Por outro lado, para a Carezyme, por 

se tratar de um coquetel comercial, as atividades enzimáticas foram quantificadas 

para cada um dos substratos já mencionados, incluindo xilano para determinação de 

xilanase e papel filtro Whatman Nº1 para medição de FPase.  

Pode se observar na Tabela 20 que a Carezyme apresenta uma atividade 

principal CMCase (endoglucanase) com um valor de 52,56 U/mL, valor que também 

foi determinado por Ribeiro (RIBEIRO, 2018).  

 

4.3. Definição da mistura ótima enzimática  

Uma vez que a maioria dos coquetéis de celulases comerciais são otimizados 

para a maior conversão possível de celulose em açúcares, altas cargas dessas 

celulases são necessárias para despolimerizar a celulose mais recalcitrante e 

altamente cristalina da biomassa. No entanto, esta funcionalidade não é desejável 

se a nanocelulose for o produto desejado do processamento.  

Desse modo, procedeu-se à determinação das frações de conteúdo dos 

preparados enzimáticos de modo a se obter a menor liberação de glicose, definindo 

a mistura ótima enzimática. Para tal, utilizou-se o software Minitab® para analisar o 

modelo matemático que melhor descrevesse o comportamento da mínima liberação 

de glicose (g/L) após hidrólise enzimática da PCK, conforme apresentado na Tabela 

21. Escolheu-se o modelo de quártica completa devido a que foi o que apresentou 

um maior R2. 
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Tabela 21. Modelos matemáticos e seus coeficientes de determinação visando a mínima 
liberação de glicose, após hidrólise enzimática de PCK.  

Modelo matemático       Coeficiente de determinação (%) 

Linear 11,05 

Quadrático 40,62 

Cúbico completo 68,21 

Quártica completa 86,03 

 

O modelo matemático de quártica completa obtido exibe-se na equação 11, a seguir:   

 

𝐺𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠𝑒 (𝑔/𝐿) = 0,039 ∙ 𝐴 + 0,033 ∙ 𝐵 + 0,038 ∙ 𝐶 − 0,060 ∙ 𝐴𝐵 − 0,044 ∙ 𝐴𝐶 − 0,24 ∙ 𝐴𝐵(𝐴 −

𝐵) + 1,18 ∙ 𝐴𝐵𝐶𝐶 − 0,46 ∙ 𝐴𝐵(𝐴 − 𝐵)2                                                                          (11)                                                                                                        

 

Onde a A representa endoglucanase, B é exoglucanase e C é β-glucosidase. Na 

Tabela A3 do apêndice, é mostrado um resumo do modelo matemático de quártica 

completa, onde são exibidos os coeficientes do modelo e os seus respectivos valores 

estatísticos de Fisher e valores-p para verificar a significância de cada um dos termos e 

dos efeitos entre eles.  Dos quinze efeitos e interações apresentadas na Tabela A3, cinco 

deles não foram estimados pelo software estatístico e dois deles, BC e AC(A-C) 

apresentaram valores-p maiores a 0,05 e estatísticos de Fisher pequenos, quer dizer, são 

interações não significativas para o modelo, portanto foram descartados do modelo 

quártica completa para obter finalmente a Equação 11. 

Na Figura 21, pode se observar que a mistura ótima enzimática corresponde a 69 

% endoglucanase, 31 % exoglucanase e 0 % β-glucosidase.   

A resposta otimizada do planejamento de mistura simplex centroide coincide com 

as interações da Tabela A3 que apresentaram os maiores valores estatísticos de Fisher 

e portanto, os menores valores-p, quer dizer: AB e AB(A-B), prevalecendo a sua 

significância no comportamento do modelo e encaixa também com a informação derivada 

da Figura 22, na qual se visualiza que a mínima concentração de glicose liberada (área 

verde clara) é obtida quando se emprega uma maior quantidade de endoglucanase, uma 

mínima de exoglucanase e nula de β-glucosidase. 



    

 

82 

 

 

 

 
 

A Figura 23 corresponde à superfície de resposta na qual pode se apreciar a 

dependência da concentração de glicose com a carga enzimática empregada de 

forma tridimensional. A curvatura do gráfico permite determinar com simplicidade o 

ponto ótimo para o qual se atingem as menores concentrações de glicose, coincidindo 

Figura 22. Gráfico de otimização das proporções com atividade celulásica visando à 
mínima liberação de glicose a partir de PCK. 

 

Figura 23.  Gráfica de contorno respeito à liberação de glicose derivada da 
hidrólise enzimática da PCK. 
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numa maior quantidade de endoglucanase, uma mínima de exoglucanase e nula de 

β-glucosidase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Avaliação de diferentes fatores na hidrólise enzimática da PCK 

Mediante um planejamento fatorial 23 foram avaliados o uso de glicerina 50 % 

(%v/v) no meio reacional, o tempo de hidrólise e o método de secagem do precipitado 

de NC. A variável de resposta foi o índice de cristalinidade (ICr) calculado pelo método 

da deconvolução do pico e a sua forma de determinação será aprofundada mais 

adiante. 

Do planejamento fatorial 23, obteve-se como conclusões principais que o ICr 

das amostras de NC aumenta para os casos em que o meio de reação não emprega 

glicerina, tempos baixos de hidrólise enzimática e método de secagem mediante 

estufa de circulação de ar a 50 ºC, tal qual como está evidenciado na Figura 24. 

Segundo Tong e colaboradores (TONG et al., 2020), o uso de glicerina 

aumenta o inchaço da PCK e portanto, facilita o acesso das enzimas ao substrato, 

porém, nesta dissertação de mestrado foi favorável a ausência da glicerina no meio 

reacional para obter maiores ICr. Na Figura 24, pode-se observar que para as 

amostras de NC que envolveram glicerina no seu meio de reação, a média do ICr 

Figura 24.  Superfície de resposta tridimensional da concentração 
de glicose em função da carga enzimática. 
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ficou em torno de 44,5 %, e para aquelas que não foram produzidas com glicerina, o 

ICr foi superior ao 50 %; ambos os valores calculados pelo método da deconvolução 

do pico. No caso de Tong e seu grupo (TONG et al., 2020) que hidrolisaram polpa de 

eucalipto mediante sinergismo enzimático entre celulase e xilanase, conseguiram ICr 

de 91,21 % para NCC tipo esférica e de 82,22 % para NCC tipo varinha, calculados 

mediante o método de Segal.  

Quanto ao tempo de hidrólise, foi favorável um tempo de reação de 20 h do 

que um de 44 h para obter um aumento do ICr. Tempos menores de hidrólise 

enzimática são recomendados por Hu e colaboradores (HU et al., 2018) quando existe 

sinergismo enzimático envolvido. Esses mesmos autores conseguiram produzir NC 

num tempo de hidrólise de até 3 horas de reação utilizando endoglucanase, 

exoglucanases e LPMO dentro de uma mesma mistura enzimática.  

Por último, o método de secagem (seja por liofilizador ou estufa de circulação 

de ar) não demonstrou ter uma grande influência no valor do ICr, porém, prefere-se 

utilizar a estufa devido ao fato que diminui consideravelmente o consumo energético 

em comparação com o liofilizador, característica que resulta atrativa para uma 

possível produção industrial de NC.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25.  Gráfico dos efeitos principais para o ICr de amostras de NC produzidas 
enzimaticamente. 
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4.5. Otimização da produção de nanocelulose 

Como se observou na Tabela 18, realizaram-se 13 experimentos que 

compreendem um ensaio pela técnica do DCCR encarregado de otimizar a produção 

de NC, no qual os fatores de estudo foram a carga enzimática no intervalo de [0,5; 

5,0] U/g e carga de sólidos dentro da faixa [0,015; 0,050] g/mL. A variável de resposta 

foi o índice de cristalinidade, ICr (%).  

 A carga enzimática total utilizada em cada experimento foi constituída tanto 

por uma fração de endoglucanase quanto de uma de exoglucanase, ambas frações 

regidas pelo resultado da mistura ótima enzimática (69 % endoglucanase e 31 % 

exoglucanase).  

Por médio da ferramenta de análise de resposta do software Minitab®, 

desenhou-se a Figura 25 que corresponde ao gráfico de Pareto para o planejamento 

DCCR, no qual se determinou que a carga de sólidos foi um fator significativo 

estatisticamente com 95 % de confiança para a obtenção de maiores ICr na hidrólise 

enzimática de NC. 

 

Através da opção de otimização de parâmetros do software Minitab®, obteve-

se o ponto ótimo que beneficia o aumento do ICr da NC, o qual corresponde a 0,974 

U/g para a carga enzimática e a 15 g/L para a carga de sólidos com significância ao 

95 %, segundo a Figura 26. 

Figura 26.  Gráfica de Pareto visando a maior obtenção de ICr ao variar a carga 
de sólidos e carga enzimática para a produção de NC. 
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A Figura 27 representa um gráfico de contorno, no qual, a região de cor verde 

mais escura corresponde ao nível onde a carga enzimática e a carga de sólidos 

permitem obter os maiores ICr. Isto ocorre para um intervalo de carga enzimática 

entre 0,5 U/g e 3,1 U/g e para um valor de carga de sólidos entre 0,015 g/L e 0,020 

g/L. A otimização pelo procedimento do DCCR concluiu anteriormente que a carga 

enzimática deve ser equivalente a 0,974 U/g para maximizar a obtenção de ICr. Este 

valor encontra-se dentro do intervalo sugerido pela Figura 27, permitindo inferir que 

não é necessário aumentar os valores de carga enzimática superiores a esse, o qual 

se traduz como economia das enzimas utilizadas para hidrolisar a celulose. Deve-se 

lembrar que a aquisição das enzimas resulta ser o fator mais oneroso numa hidrólise 

enzimática para produção de NC, tal qual como se comentou na Tabela 14, pelo que 

uma poupança no emprego das enzimas, resulta atrativo a nível de produção 

industrial de NC. 

Por outro lado, a Figura 28 ilustra a superfície de resposta, na qual pode se 

analisar a dependência do ICr com a carga enzimática e a carga de sólidos em forma 

tridimensional. A curvatura do gráfico permite visualizar com maior facilidade o ponto 

ótimo para o qual se atingem os maiores ICr, novamente coincidindo para baixas 

cargas enzimáticas e baixas cargas de sólidos. 

Figura 27.  Gráfico de otimização da carga enzimática e carga de sólidos 
visando o máximo ICr de nanocelulose produzida. 
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Figura    

 

4.6. Caracterização das amostras de nanocelulose  

A PCK e as amostras de NC do DCCR foram caracterizadas mediante difração 

por raio-x, microscopia eletrônica de varredura, análise termogravimétrica, dispersão 

Figura 28.  Gráfico de contorno da dependência do índice de 
cristalinidade com a carga enzimática e a carga de sólidos. 

Figura 29. Superfície de resposta tridimensional do índice de cristalinidade em função da 
carga enzimática e da carga de sólidos.  
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dinâmica de luz, potencial zeta e espectroscopia infravermelha da transformada de 

Fourier. 

4.6.1. Obtenção de difratogramas e cálculo de índice de cristalinidade 

Os difratogramas da PCK e de cada uma das amostras de NC do DCCR foram 

obtidos mediante difração de raio-x e encontram-se na Figura 29. Pode observar-se 

que tanto o substrato quanto as amostras de NC exibiram os ângulos de Bragg (2θ) 

esperados para os picos de difração de celulose tipo I (celulose nativa): o primeiro em 

torno de 18 º para o domínio amorfo e o segundo ao redor de 22 º referente à região 

cristalina (DIMA et al., 2017). 

Os ICr calculados pelo método de Segal e pelo método da deconvolução do 

pico estão exibidos na Tabela 22, enquanto os tamanhos de cristalito quantificados 

pela equação de Scherrer estão resumidos na Tabela 23.   

 

 

 

A ideia de determinar o ICr por duas técnicas distintas é porque na literatura 

se estabelece que o método de Segal pode não ser um procedimento exato no 

Figura 30.  Difratogramas da PCK e das amostras de NC 
produzidas mediante hidrólise enzimática. 
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momento de achar o ICr, por considerar somente a intensidade cristalina do maior 

pico, ignorando o aporte de outros planos cristalinos e fornecendo assim ICr maiores 

à realidade. Por outro lado, o método da deconvolução do pico vai considerar o aporte 

total de cada um dos planos cristalinos, oferecendo ICr menores do que os obtidos 

com Segal (PARK et al., 2010). 

A PCK apresentou os menores valores de ICr: 70,26 % com Segal e 36,80 % 

com o método da deconvolução do pico, o qual era de esperar, já que a biomassa 

não foi submetida a hidrólise enzimática; portanto, apresenta um domínio amorfo 

maior comparado com o das amostras de NC, o que resulta em menores valores de 

ICr. 

A amostra 7 exibiu os maiores ICr com ambos os métodos: 80,87 % com Segal 

e 49,17 % com a deconvolução do pico; por outro lado, a Amostra 11 mostrou um                    

valor de 77,74 % com Segal e 46,17 % com o método da deconvolução do pico.   

 

Tabela 22. Índices de cristalinidade da PCK e NC referentes ao DCCR. 

Amostra ICr mediante Segal (%) ICr mediante deconvolução do pico (%) 

PCK 70,26 36,80 
1 75,78 42,69 
2 77,48 39,58 
3 75,73 38,91 
4 77,05 44,98 
5 74,97 41,00 
6 77,88 43,03 
7 80,97 49,17 
8 73,40 39,54 
9 73,98 40,33 

10 74,34 42,76 
11 77,74 46,17 
12 75,14 43,70 
13 74,69 44,31 

 

Os valores de ICr determinados mediante Segal, são consistentes a ICr já 

reportados na literatura para NC: 78,46 % (RIBEIRO; BOJORGE; PEREIRA, 2020), 

66,40 % (VIANA et al., 2019) e 70 % (BUZAŁA et al., 2017).   

 



    

 

90 

 

Tabela 23. Tamanho do cristalito para a PCK e NC obtida do DCCR. 

Amostra Tamanho do cristalito (nm) 

PCK 9,90 
1 7,69 
2 7,27 
3 7,22 
4 7,68 
5 6,86 
6 6,98 
7 7,52 
8 8,49 
9 7,47 

10 7,06 
11 7,95 
12 8,41 
13 8,08 

 

No que se refere ao tamanho dos cristalitos, a PCK proporcionou o maior 

tamanho equivalente a 9,90 nm, enquanto a Amostra 5 revelou o menor tamanho 

correspondente a 6,86 nm. Estes valores de tamanho de cristalito são consistentes 

parcialmente com alguns dados reportados na literatura, por exemplo: Hu e 

colaboradores (HU et al., 2018) obtiveram tamanhos de cristalitos dentro do intervalo 

2 nm – 4 nm para PCK hidrolisada mediante sinergismo enzimático com 

endoglucanase, xilanase e LPMO. Igualmente, Nam e seu grupo (NAM et al., 2016) 

determinaram tamanhos de cristalitos para amostras de NC derivadas de algodão 

dentro da faixa de 81,1 nm – 2,4 nm.  

 

4.6.2. Micrografias das amostras de nanocelulose 

A Figura 30 exibe micrografias das amostras de NC a distintas magnitudes, 

geradas por microscopia eletrônica de varredura (MEV). Pode-se comprovar a 

formação de NCF com uma topografia rugosa. 

Para determinar o tamanho do diâmetro da NCF, as micrografias com aumento 

de 30 000x foram analisadas no software Image J por apresentar uma escala 

nanométrica. O Image J mede as distâncias das micrografias em pixels, por este 

motivo foi necessário calibrá-lo no início do processo com micrografías em escala 

nanométrica para garantir que as medições realizadas estivessem em nm. 

Depois de realizar aproximadamente um total de 70 medições do diâmetro das 

fibras de NC em três micrografias diferentes, foi possível criar o histograma da Figura 
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31, o qual ilustra que os tamanhos dos diâmetros das fibras produzidas encontram-

se dentro do intervalo 500 nm – 900 nm, onde a maior tendência encontra-se entre 

550 nm e 600 nm; por outro lado, a PCK revelou diâmetros entre 5,0 µm – 7,5 µm. 

As medições de NC obtidas anteriormente por MEV são consistentes com os 

resultados publicados na literatura por outros autores. Cui e colaboradores (CUI et al., 

2016) hidrolisaram celulose micro cristalina de forma enzimática com endoglucanase, 

produzindo NCC em forma de “varinha” e mediante MET, e reportaram medições 

dentro de um intervalo de 200 nm – 500 nm. De forma similar, Tong e seu grupo 

(TONG et al., 2020) obtiveram NCC tipo “varinha” derivada da hidrólise de PCK 

utilizando celulases e xilanases com baixas cargas enzimáticas (10 U/mL) e utilizando 

MEV, reportaram comprimentos entre 600 nm – 800 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31.  Micrografias de amostras de NC produzida mediante hidrólise enzimática a 
distintas magnitudes: (a) 100x. (b) 5 000x. (c) 10 000x. (d) 30 000x. 
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4.6.3. Determinação do diâmetro hidrodinâmico aparente 

A Tabela 24 mostra os resultados da técnica de dispersão dinâmica de luz 

(DLS), na qual foram estudas a PCK e duas amostras de NC que apresentaram os 

maiores ICr para se determinar, assim, o tamanho de partícula em suspensão. As 

amostras foram preparadas a uma concentração 0,02 % m/v e submetidas a agitação 

ultrassônica durante 15 min antes da análise mediante DLS. 

Observa-se que a PCK apresentou a maior média de diâmetro hidrodinâmico 

(DH) equivalente a 509,63 nm; isto porque não foi submetida a hidrólise enzimática; 

enquanto que a amostra 7 com maior ICr demonstrou uma média de DH 

correspondente a 430,20 nm.  

Estes dados de DH coincidem com os obtidos por Ribeiro e colaboradores 

(RIBEIRO; BOJORGE; PEREIRA, 2020), os quais produziram NCF derivada de PCK 

por ação do preparado enzimático comercial Carezyme e atingiram valores de DH 

dentro da faixa de 405,6 nm – 562 nm. Analogamente, essa faixa coicide com a 

reportada por Cui e seu grupo (CUI et al., 2016), os quais obtiveram valores de DH 

dentro do intervalo de 80 nm - 600 nm, para diversas amostras de NC com diferentes 

tempos de hidrólise: 72 h, 96 h e 120 h; e tempos variáveis de agitação ultrassonica: 

0 min, 30 min e 60 min. 

Ao comparar os DH obtido por DLS com os diâmetros quantificados por MEV, 

os primeiros proporcionam tamanhos menores de diâmetro por serem submetidos a 

agitação ultrassônica (incluindo a PCK que passou de um intervalo de diâmetro entre 

Figura 32.  Tamanhos de diâmetros de NCF produzida mediante hidrólise enzimática. 
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5,0 µm – 7,5 µm atingido por MEV a um DH de 510 nm aproximadamente), já que é 

um método mecânico que favorece a desfibrilação da celulose, ruptura e clivagem 

das suas ligações, diminuindo assim seu tamanho fibrilar (CSISZAR et al., 2016; 

SOSIATI et al., 2017). 

4.6.4. Potencial Zeta 

A magnitude do potencial zeta indica o grau de repulsão eletrostática entre 

partículas adjacentes com carga semelhante em dispersão. Suspensões coloidais 

com valores de potencial zeta entre (± 10 e ± 30) mV e entre (± 30 e ± 60) mV exibem 

uma instabilidade incipiente e estabilidade moderada, respectivamente (MARTELLI-

TOSI et al., 2016).  

O valor médio do potencial zeta da PCK e das amostras de NC encontram-se 

resumidos na Tabela 24. 

Tabela 24. Médias do diâmetro hidrodinâmico e do potencial zeta das amostras de NC 
derivadas do DCCR. 

Amostra Diâmetro hidrodinâmico (nm) Potencial Zeta (mV) 

PCK 509,63 -39,37 

Amostra 7 do DCCR 430,20 -48,47 

Amostra 11 do DCCR 469,70 -52,60 

 

Segundo o descrito anteriormente por Martelli, tanto a PCK quanto as duas 

amostras de NC exibiram um comportamento de estabilidade em dispersão aquosa, 

devido os valores de seu potencial zeta estarem dentro de uma faixa entre – 40 mV 

e – 55 mV. 

Pode se observar que a Amostra 11 apresentou a maior valor absoluto de 

potencial zeta, equivalente a 52,60 mV, enquanto a PCK o menor (39,37 mV). 

A NC produzida por hidrólise ácida leva a uma modificação da sua superfície, 

carregando-a negativamente e apresentando assim valores de potencial zeta com 

magnitudes ainda maiores daquelas obtidas mediante hidrólise enzimática, por 

exemplo -69,5 mV (BUSCHLE-DILLER; INGLESBY; WU, 2005) e -124 mV 

(BELTRAMINO et al., 2015). 

O uso de celulases na produção de NC revela que o tampão exerce um efeito 

positivo sobre a estabilidade da nanoestrutura. Beltramino e seu grupo 

(BELTRAMINO et al., 2015) comunicaram que o potencial zeta alterou de −124 mV 
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para −53 mV ao se alterar o processo de obtenção de NC de hidrólise ácida para 

hidrólise enzimática com celulases e que esta mudança pode ser atribuída a 

modificações da distribuição iônica em torno da NCF induzidas por íons 

proporcionados pelo tampão. 

O valor de potencial zeta da Amostra 11 (-52,60 mV) é bastante próximo ao 

conseguido por Beltramino ao empregar hidrólise enzimática (-53 mV).  

 

4.6.5. Estabilidade térmica da polpa de celulose Kraft e da nanocelulose 

Na Figura 32 observa-se a degradação térmica tanto da PCK quanto da 

Amostra 7 e da Amostra 11 do DCCR e corresponde ao termograma obtido mediante 

TGA. Os valores mássicos foram normalizados para conhecer a quantidade de massa 

perdida no decorrer do processo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As três amostras apresentaram um primeiro estágio de descomposição antes 

dos 100 ºC, no qual acontece a evaporação da água absorbida e de componentes de 

baixo peso molecular que permanecem na superficie dos nanocompostos. Pode se 

Figura 33.  Avaliação da decomposição térmica da PCK e das 
amostras de NC mediante TGA. 
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observar na Tabela 25 que a quantidade de massa perdida nesta primeira etapa 

equivale entre 5 % e 8 % da amostra respectiva. 

 A segunda e principal fase de decomposição térmica ocorre em torno dos 250 

ºC e 380 ºC para a NC e ao redor de 300 ºC e 375 ºC para a PCK, na qual se 

apresentam uma série de reações de degradação, desidratação e despolimerização 

das unidades glicosídicas, da celulose e da hemicelulose que conformam cada um 

dos materiais de estudo (RIBEIRO et al., 2019). A quantidade mássica perdida neste 

ponto do processo se encontra entre 55 % e 75 %. 

De acordo a Tabela 25, observa-se que a NC começa a degradar em torno dos 

250 ºC, enquanto que a PCK inicia ao redor dos 300 ºC; quer dizer, a PCK degrada a 

temperaturas superiores devido a maior intensidade de interações inter e 

intramoleculares da celulose e hemicelulose.  

Finalmente, a PCK foi a única a apresentar um leve estágio de decomposição 

acima dos 500 ºC, o qual obedece à oxidação de resíduos carbonizados. 

Cui e colaboradores (CUI et al., 2016) reportaram uma análise térmica TGA 

semelhante para a celulose microcristalina hidrolisada enzimaticamente. O primeiro 

estágio de decomposição ocorreu antes dos 100 ºC representando assim a perda em 

massa de aproximadamente 4 % do material de estudo e a principal fase de 

decomposição foi levada a cabo entre os 300 ºC e 360 ºC, sendo que as amostras de 

NC também degradaram antes do que a amostra referente ao substrato. 

Aliás, Hu e seu grupo (HU et al., 2018), hidrolisaram PCK mediante sinergismo 

enzimático entre endoglucanase, exoxilanase e LPMO e observaram que o principal 

estágio de degradação para a PCK inicia em 303,4 ºC e para as amostras de 

nanocelulose produzidas mediante o sinergismo enzimático com endoglucanase + 

LPMO e endoglucanase + exoxilanase + LPMO, começou em 300,5 ºC e 302,4 ºC, 

respectivamente; sendo que para todos os casos a PCK foi a última em entrar na fase 

de decomposição.   
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Tabela 25. Degradação térmica da PCK e das amostras de NC mediante TGA. 

Amostra 

1ra descomposição 2da descomposição 3ra descomposição 

Temperatura 
(ºC) 

Massa 
perdida 

(%) 

Temperatura 
(ºC) 

Massa 
perdida 

(%) 

Temperatura 
(ºC) 

Massa 
perdida 

(%) 

PCK ~ 100 8,08 ~ 300 - 375 54,73 ~ 500 - 530 8,04 

Amostra 7 ~ 100 5,21 ~ 250 - 370 58,83 Não apresentou 

Amostra 11 ~ 100 5,08 ~ 250 - 380 74,09 Não apresentou 

 

4.6.6. Espectroscopia de infravermelho FTIR 

A Tabela 25 indica cada uma das vibrações moleculares detectadas pelo 

equipamento, correspondentes aos picos dos espectros da Figura 31, as quais são 

consistentes com as informações reportadas na literatura (CUI et al., 2016; HU et al., 

2018), quem também observaram os mesmos picos nas suas respectivas amostras. 

A Figura 33 fornece os espectros gerados pela espectroscopia de 

infravermelho FTIR, obtidos tanto para a PCK quanto para as Amostras 7 e 11 do 

DCCR. A simples vista não tem uma mudança significativa nem na largura nem na 

intensidade dos picos entre o substrato e a NC produzida. 

 

Tabela 26. Picos dos distintos espectros FTIR para a PCK e as amostras de NC. 

 

 

 

 

Número de onda (cm-1) Descrição 

910 - 890 Modos vibracionais associados ao grupo β-D-glicosil 
1 040 – 1 000 

Estiramentos das ligações C-O 1 070 - 1050 
1 120 – 1 100 
1 165 – 1 145 Estiramento assimétrico do grupo C-O-C 
1 480 – 1 250 Modo tesoura do -CH2 
3 590 – 2 800 Estiramentos dos grupos O-H 
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4.7. Validação do ponto ótimo do DCCR  

Foram produzidas quatro novas amostras de NC como será explicado a 

continuação com a finalidade de se avaliar o sinergismo enzimático: 

 

− 1a e 2a amostras de validação: produzidas com base no ponto ótimo do DCCR, 

utilizando a mistura ótima enzimática. 

Figura 34. Espectros FTIR: (a) PCK. (b) Amostra 7 DCCR. (c) Amostra 11 
DCCR. 
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− 3a e 4a amostras de validação: geradas com base no ponto ótimo de (RIBEIRO, 

2018), empregando o coquetel enzimático comercial Carezyme, o qual era 

constituído por endoglucanase, exoglucanase e β-glucosidase. 

− 5a e 6a amostras de validação: obtidas com o ponto ótimo do DCCR, mas 

utilizando somente endoglucanase. 

− 7a e 8a amostras de validação: produzidas com o ponto ótimo do DCCR, porém 

usando somente exoglucanase. 

 

Por outro lado, as amostras de validação também foram submetidas a 

ultrassom durante 15 minutos para conhecer o efeito que pode desencadear este 

tratamento mecânico sobre a NCF. A Tabela 27 apresenta a notação que se adotará 

para explicar melhor os resultados desta etapa da pesquisa. 

  

Tabela 27. Nomenclatura e descrição das amostras de validação. 

Ultrassom Amostra Enzima(s) utilizada(s) 

Sem ultrassom 

AV-1 Mistura ótima enzimática 

AV-3 Carezyme 

AV-5 Endoglucanase 

AV-7 Exoglucanase 

Com ultrassom 

AV-2 Mistura ótima enzimática 

AV-4 Carezyme 

AV-6 Endoglucanase 

AV-8 Exoglucanase 

*AV = Amostra de validação. 

4.7.1. Obtenção de difratogramas 

Os difratogramas das amostras de validação encontram-se apresentados na 

Figura 34. Pode-se observar que a intensidade dos picos é maior para o segundo 

grupo de amostras, i.e., para as amostras que receberam o tratamento ultrassônico. 

O anterior ocorre porque o ultrassom favorece à diminuição do domínio amorfo 

mediante a clivagem da NCF, aumentando assim sua região cristalina e, portanto, o 

seu ICr (SOSIATI et al., 2017). O tratamento com ultrassom reduz o tempo decorrido 

entre a saturação da amostra e o aparecimento dos cristais devido à mistura em 

microescala aprimorada pela turbulência causada por processos de cavitação. 
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Quando este tempo diminui, a taxa de aparecimento de cristais acelera, o número de 

cristais produzidos aumenta, acrescentando o ICr (KIM; SUSLICK, 2018).  

A intensidade máxima das bandas das amostras sem ultrassom atinge um 

valor aproximado de 1 700 cps, enquanto para as amostras com ultrassom, o valor 

corresponde a 3 750 cps. 

Na Tabela 27 são comparados os ICr calculados tanto com o método de Segal 

quanto com o método da deconvolução do pico. 

Das amostras de validação sem ultrassom, a AV-1 apresentou o maior ICr para 

os dois métodos de cálculo: 74,78 % com Segal e 45,49 % com a deconvolução do 

pico. De igual forma, para as amostras de validação com ultrassom, a AV-2 exibiu um 

ICr superior às demais: 78,45 % com Segal e 48,12 % com o método da deconvolução 

do pico. 

 

Tabela 28. Índices de cristalinidade pertencentes às amostras de validação 

Amostra ICr Segal ICr deconvolução do pico Enzima/s utilizada/s 

PCK 70,26 36,80 Nenhuma 
AV-1 74,78 45,94 

Mistura ótima enzimática 
AV-2 78,45 48,12 
AV-3 71,93 37,81 

Carezyme 
AV-4 72,27 43,34 
AV-5 74,63 42,48 

Endoglucanase 
AV-6 76,68 46,32 
AV-7 72,13 37,14 

Exoglucanase 
AV-8 75,80 42,78 

*AV = Amostra de validação. 

 

Observa-se que as amostras de validação com ultrassom mostraram um ICr 

superior ao seu par respectivo que foi submetido a ultrassom. Por exemplo, com o 

método de Segal, AV-4 atingiu um ICr de 72,27 %, enquanto com a amostra AV-3 

conseguiu-se um valor de 71,93 %; o qual reforça o aspecto de que o ultrassom 

beneficia o aumento da cristalinidade e a degradação dos domínios amorfos da 

nanocelulose. 

Nasir e colaboradores (NASIR et al., 2017) indicam que o tratamento com 

ultrassom aproveita o efeito de forças hidrodinâmicas com poder de oscilação para 

isolar as fibras da celulose mediante a formação, expansão e implosão de bolhas de 

gás microscópicas, o qual pode facilitar o acesso das celulases na estrutura 

celulósica. A ideia do ultrassom é quebrar as regiões não cristalinas da celulose, 
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destruindo assim as ligações interfibrilares entre as camadas das moléculas de 

celulose, causando 'rachaduras' ou 'erosão' na sua superfície. Isso aumentaria a 

acessibilidade das enzimas (GIBRIL et al., 2018). A mistura ótima enzimática ao estar 

constituída majoritariamente por endoglucanase e por causa da facilidade do acesso 

que fornece a agitação ultrassônica, vai poder hidrolisar com maior eficácia os 

domínios amorfos na celulose, prevalecendo assim uma maior quantidade de regiões 

cristalinas e, gerando um aumento do ICr.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Difratogramas das amostras de validação: (a) Sem ultrassom. (b) Com ultrassom 
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Na Figura 34, a curva verde -a qual corresponde à hidrólise enzimática 

somente com endoglucanase- apresenta os maiores picos cristalinos nos 

difratogramas; sem embargo, não implica que o seu ICr foi o maior, devendo-se 

considerar também a intensidade da região amorfa da nanocelulose, tal qual como se 

definiu na Equação 6.  Para a hidrólise enzimática com endoglucanase, o aporte dos 

domínios amorfos também foi maior em comparação com as outras amostras, 

diminuindo assim o valor do seu ICr. 

A Figura 35 ilustra um comparativo do ICr determinado pelo método da 

deconvolução do pico para cada uma das amostras de validação estudadas, 

funcionando assim como um complemento da informação exposta na Tabela 27. 

Observa-se que, nos casos em que se empregou a mistura ótima enzimática 

(barras verde-escuras), o ICr foi maior comparado com aquelas amostras nas quais 

se realizou a hidrólise com uma única enzima, ou seja, com a endoglucanase (barras 

verde-médio) ou só com exoglucanases (barras verde-claro), independente da 

amostra ter sido submetida a ultrassom ou não. Como o coquetel da Carezyme 

(barras azuis), que contém a enzima β-glucosidase, a amostra de PCK hidrolisou até 

produzir parcialmente glicose, celobiose e oligossacarídeos com pequenos graus de 

polimerização, sem preservar a totalidade das estruturas de NCF e, por conseguinte, 

apresentou menores ICr, pela perda dos domínios cristalinos da NC. 

Um segundo aspecto importante é que tanto para as validações das amostras 

hidrolisadas com a mistura ótima enzimática quanto para aquelas hidrolisadas 

somente com endoglucanase, os valores de ICr foram bastante próximos 

independentemente de as amostras terem sido tratadas ou não com ultrassom. O 

anterior faz sentido, já que deve lembrar-se que a mistura ótima enzimática está 

constituída por 69 % de endoglucanase, pelo que é válido obter valores de ICr 

semelhantes. 

Na literatura não existe consenso sobre os valores de ICr de amostras de NC 

derivadas de PCK assim como de outras fontes de biomassa, quer dizer, tem sido 

reportado valores de ICr que variam consideravelmente (BUZAŁA et al., 2017; HU et 

al., 2018; MARIÑO et al., 2015; RIBEIRO, 2018; VIANA et al., 2019). Por exemplo, 

Hu e seu grupo (HU et al., 2018) hidrolisaram PCK mediante sinergismo enzimático 

entre endoglucanase, exoxilanase e LPMO, obtendo ICr de PCK equivalente a 53,5 

%. No entanto, quando o substrato foi hidrolisado mediante sinergismo enzimático 
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entre endoglucanase e LPMO, o ICr aumentou para 63,2 %, sendo este o valor 

máximo reportado por esses autores (cabe indicar que não foi especificado o método 

de cálculo do ICr). 

 

 

 

 
 

Do mesmo modo, Cebreiros e colaboradores (CEBREIROS et al., 2021) 

produziram NCF derivada de PCK usando dois coquetéis enzimáticos comerciais com 

atividades celulolíticas e hemicelulolíticas (celulases e xilanases), na presença de 

proteínas não catalítica (swolleninas), seguida de ultrassonicação. A PCK mostrou 

um ICr de 68,2 % (Segal), valor próximo ao reportado nesta dissertação de 70,26 % 

e a NCF derivada do sinergismo entre celulase + xilanase + swollenina, exibiu um ICr 

de 75,70 % (valor relativamente perto ao atingido neste trabalho com nanocelulose 

derivada da mistura ótima enzimática e tratamento de ultrassom (78,45 %). 

Bondancia e seu grupo (BONDANCIA et al., 2017) hidrolisaram 

enzimaticamente PCK empregando o coquetel enzimático comercial Cellic CTec3, 

Figura 36.  Efeito do sinergismo enzimático no ICr de amostras de NC produzidas 
mediante hidrólise enzimática. 
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gerando NCC. O ICr foi quantificado por meio do método de Segal e foram reportados 

valores de 70 % para a PCK e de 83 % para as amostras de nanocelulose para tempos 

de hidrólise de 24 h. 

 

4.7.2. Caracterização morfológica por microscopia eletrônica de varredura 

Para a caracterização por MEV, unicamente foram avaliadas as amostras de 

NC produzidas sem ultrassom. A Figura 36 exibe algumas das micrografias 

correspondentes, evidenciando novamente a formação de NCF com topografia 

rugosa. 

 

De forma similar, empregou-se o software livre Image J para analisar o 

tamanho dos diâmetros de cada uma das fibras reveladas com aumento de 30 000x 

por apresentarem escala nanométrica; aliás, usou-se o software OriginPro 2021 para 

plotar as medições dos diâmetros das fibras de NC de forma global, tal qual como se 

ilustra na Figura 37, da qual conclui-se que: 

− As amostras de validação tratadas com a mistura ótima enzimática 

apresentaram os menores diâmetros de NCF, cuja média se encontra dentro 

da faixa de 250 nm – 300 nm.  

− As amostras de validação hidrolisadas com endoglucanase exibiram uma 

média de diâmetros de NCF no intervalo de 450 nm – 485 nm. 

Figura 37.  Micrografias de nanocelulose obtida sem ultrassom, a diferentes magnitudes: 
(a) 5 000x; (b) 30 000x 
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− Para as amostras de validação tratadas com Carezyme, a média dos diâmetros 

de NCF se encontra dentro da faixa de 450 nm – 500 nm. 

− As amostras de validação hidrolisadas com exoglucanase mostraram uma 

média dos diâmetros de NCF num intervalo de 550 nm – 585 nm. 

Ao comparar o tamanho médio do diâmetro de NCF obtido durante o DCCR 

(550 nm – 600 nm) com a média do diâmetro da NCF produzida com a mistura ótima 

enzimática durante a etapa de validação (250 nm – 300 nm), pode se observar que o 

diâmetro das fibras de nanocelulose diminuiu em aproximadamente 50 %. 

 

*MOE = Mistura ótima enzimática. EG = Endoglucanase. ExG = Exoglucanase. 
 

 

4.7.3. Determinação do tamanho de partícula mediante dispersão dinâmica de 

luz 

A Figura 38 fornece os resultados de diâmetro hidrodinâmico (DH) das 

amostras de validação. As amostras hidrolisadas com Carezyme apresentaram os 

menores valores de DH em torno de 300 nm – 350 nm, enquanto os valores de DH 

para as amostras hidrolisadas com a mistura ótima enzimática resultaram em valores 

entre 350 nm – 400 nm principalmente.  

Figura 38. Tamanho médio dos diâmetros: (a) PCK. (b) Amostras de validação de NC 
sem ultrassom 
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Vale lembrar que a Carezyme está constituída também pela enzima β-

glucosidase, favorecendo à produção de glicose, celobiose e oligossacarídeos de 

menor tamanho em comparação com a hidrólise enzimática derivada da mistura 

ótima, endoglucanase e exoglucanases das outras amostras de validação. Desta 

forma, o fato de produzir esses monômeros, dímeros e pequenos oligossacarídeos, 

se traduz em menores tamanhos de diâmetro hidrodinâmico em solução aquosa, 

medições que não necessariamente fazem referência a estruturas de nanocelulose. 

Ainda assim, os diâmetros hidrodinâmicos das amostras hidrolisadas com a 

mistura ótima enzimática foram menores do que aqueles indicados no planejamento 

do DCCR, já que o diâmetro hidrodinâmico diminuiu de 430,20 nm até 390 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*MOE = Mistura ótima enzimática. EG = Endoglucanase. 

 

4.7.4. Estudo do potencial zeta 

A Figura 39 exibe os resultados de potencial zeta para as amostras de 

validação. As amostras de validação hidrolisadas mediante a mistura ótima 

enzimática apresentaram os maiores valores absolutos de potencial zeta: 59 mV, mas 

Figura 39.  Diâmetros hidrodinâmicos das amostras de validação de NCF. 
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ainda permanecendo dentro do intervalo esperado de estabilidade moderada para 

suspensões coloidais: (± 30 e ± 60) (MARTELLI-TOSI et al., 2016). 

Comparando com os resultados de potencial zeta obtidos durante o DCCR, 

pode-se notar que a amostra hidrolisada com a mistura ótima enzimática no ponto 

ótimo do DCCR aumentou o seu valor absoluto de 52,60 mV até 59 mV. Este 

acréscimo não ocurreu com as outras amostras de validação hidrolisadas com 

Carezyme, endoglucanase e exoglucanase, as quais apresentaram valores absolutos 

de potencial zeta correspondentes a 43,30 mV, 43,10 mV e 45,30 mV 

respectivamente; por outra parte, no DCCR o menor valor absoluto de potencial zeta 

atingido foi de 48,47. Assim, constata-se que as amostras que não foram hidrolisadas 

com a mistura ótima enzimática diminuiram o seu potencial zeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MOE = Mistura ótima enzimática. EG = Endoglucanase. ExG = Exoglucanase. 

 

Hu e colaboradores (HU et al., 2018) avaliaram os benefícios da aplicação de 

sonicação após hidrólise com sinergismo enzimático de polpa de celulose Kraft para 

melhorar a nanofibrilação e onde os valores de potencial zeta foram estudados. As 

enzimas involvidas no sinergismo foram endoglucanase, exoxilanase e LPMO. O 

tratamento com endoglucanase por conta própria reportou um valor de potencial zeta 

de -35 mV (medida bastante próxima à atingida nesta dissertação de mestrado para 

o caso de hidrólise enzimática exclusivamente com endoglucanase: -43,10 mV); por 

Figura 40. Potencial zeta das amostras de validação de NCF. 
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outro lado, as amostras hidrolisadas mediante os sinergismos endoglucanase + 

LPMO e endoglucanase + exoxilanase + LPMO resultaram nos maiores potenciais 

zeta ao redor de -60 mV, sendo também um valor semelhante ao atingido pelo 

sinergimo da mistura ótima enzimática nesta dissertação: -59 mV.  

 

4.7.5. Fator de Colby 

A Tabela 28 mostra os resultados obtidos para avaliar o sinergismo enzimático 

mediante o método de Colby adaptado (ver a Equação 10). 

Tabela 29. Avaliação do sinergismo enzimático mediante o Fator de Colby modificado. 

Amostra ICr mediante Segal Fator de Colby Conclusão 

AV-1 74,78 1,09 Sinergismo 

AV-2 78,45 1,15 Sinergismo 

AV-3 71,93 1,05 Sinergismo 

AV-4 72,27 1,06 Sinergismo 

 

Tanto as amostras de validação hidrolisadas com a mistura ótima enzimática 

quanto com a Carezyme, apresentaram sinergismo enzimático por exibir valores do 

Fator de Colby superiores à unidade (1).  

Portanto, o efeito que geram as interações entre enzimas numa mistura é 

superior à resposta que teria sido obtida ao somar os efeitos enzimáticos de forma 

individual. Desta forma, fica demonstrada a natureza sinérgica das interações entre 

enzimas para a produção de NCF (COLBY, 1967).  

Os resultados de sinergia enzimática obtidos nesta dissertação, coincidem 

parcialmente com os dados reportados por Badino e seu grupo (BADINO et al., 2017), 

quem atingiram valores de sinergismo entre enzimas na faixa de 1,3 e 2,2; 

dependendo das condições experimentais. Estes autores submeteram celulose 

microcristalina a hidrólise enzimática com dois tipos diferentes de enzima 

exoglucanase: Cel7A e Cel6A de Hypocrea jecorina. Para medir o grau de sinergismo, 

os autores determinaram a atividade enzimática aparente da mistura entre 

exoglucanases e a compararam com a atividade enzimática aparente de cada uma 

das enzimas de forma individual.  

Ramírez e colaboradores (RAMÍREZ-RAMÍREZ et al., 2008) reportaram um 

grau de sinergismo entre exoglucanase e endoglucanase de 1,68 ao hidrolisar avicel 

previamente entumecida por ácido. A razão enzimática utilizada foi de 8,1:1 
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(exoglucanase:endoglucanase). Por outro lado, Bothwell e a seu grupo (BOTHWELL 

et al., 1993) empregaram uma razão enzimática de 3:1 

(endoglucanase:exoglucanase) na busca do sinergismo enzimático ao hidrolisar 

avicel. Obtiveram valores de sinergismo dentro da faixa 1,6 – 1,9.  
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CAPÍTULO 5. CONCLUSÕES  

5.1. Conclusões 

1. A polpa de celulose Kraft é constituída por 69,3 % de celulose, 16,1 % de 

hemicelulose, 2,8 % de lignina e 0,2 % de cinzas. 

2. A mistura ótima enzimática para a produção de NC é constituída por 69 % 

de endoglucanase e 31 % de exoglucanase. 

3. O modelo de quártica completo descreve de melhor forma o 

comportamento da hidrólise enzimática da polpa de celulose Kraft visando 

à mínima liberação de glicose, reportando um coeficiente de determinação 

de 0,86. 

4. O ponto ótimo para produção de NCF corresponde a 0,974 U/g para a carga 

enzimática e a 0,015 g/mL para a carga de sólidos com significância ao 95 

% 

5. A melhor amostra de NCF apresentou um índice de cristalinidade de 

80,87% com o método de Segal e de 49,17% com a técnica da 

deconvolução do pico. 

6. As amostras de NCF demonstraram ter um comportamento de estabilidade 

moderada em suspensão coloidal por apresentar potencias zeta dentro do 

intervalo de ± 30 mV e ± 60 mV. 

7. As amostras de NCF exibiram dois estágios de decomposição térmica, 

sendo o principal em torno dos 250 ºC e 380 ºC e se descompõem 

levemente antes do que a PCK. 

8. A agitação ultrassônica aumenta o índice de cristalinidade e diminui o 

diâmetro da NCF. 

9. As amostras tratadas com a mistura ótima enzimática apresentaram os 

menores diâmetros de NCF, cuja média encontra se dentro da faixa de 250 

nm – 300 nm. 

10.  As amostras hidrolisadas com a mistura ótima enzimática proporcionaram 

diâmetros hidrodinâmicos de 390 nm. 

11. Comprovou-se interações de natureza sinérgica entre as enzimas em 

mistura por apresentarem fatores de Colby superiores a um (1). 
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5.2. Sugestões 

 

1. Incluir novas enzimas dentro do consórcio enzimático -como por exemplo 

LPMO ou celobiose desidrogenase- para estudar o seu impacto na 

produção de nanocelulose. 

2. Implementar novos métodos para determinação do índice de cristalinidade 

como ressonância magnética nuclear ou empregando uma substância 

amorfa estândar (celulose regenerada, lignina em pó ou xilana) para 

subtrair a contribuição amorfa dos difratogramas e poder comparar assim 

os valores obtidos mediante a técnica de Segal e a deconvolução do pico. 

3. Utilizar a NCF para produzir biofilmes aptos para aplicações biomédicas. 
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APÊNDICE A – TABELAS ADICIONAIS  

      A Tabela A1 explica de forma resumida, como realizar diluições seriadas a partir duma 
solução mãe de glicose para a construção da gráfica que permitirá calcular a concentração 
dos açúcares redutores totais, concentração necessária para a quantificação dos teores de 

celulose e de hemicelulose da PCK. 
 

Tabela A1. Diluições seriadas da solução mãe de glicose. 

Solução mãe de glicose (SMG) - 1 g/L 

0,9 mL SMG + 0,1 mL de água - 0,9 g/L 
0,8 mL SMG + 0,2 mL de água - 0,8 g/L 
0,7 mL SMG + 0,3 mL de água - 0,7 g/L 
0,6 mL SMG + 0,4 mL de água - 0,6 g/L 
0,5 mL SMG + 0,5 mL de água - 0,5 g/L 
0,4 mL SMG + 0,6 mL de água - 0,4 g/L 
0,3 mL SMG + 0,7 mL de água - 0,3 g/L 
0,2 mL SMG + 0,8 mL de água - 0,2 g/L 
0,1 mL SMG + 0,9 mL de água - 0,1 g/L 

0,05 mL SMG + 0,95 mL de água - 0,05 g/L 
0,025 mL SMG + 0,975 mL de água - 0,025 g/L 

 

     A Tabela A2 proporciona uma guia para preparar a diluição das enzimas necessárias 
para as análises de atividades enzimáticas. 

 

Tabela A2. Guia para o preparo de 2,0 mL de amostra enzimática diluída. 

Fator de diluição Volume de tampão (µL) Volume de enzima (µL) 

5x 1 600 400 
10x 1 800 200 
20x 1 900 100 
40x 1 950 50 
50x 1 960 40 

100x (10x + 10x) 1 800 200 de 10x 
200x (10x + 20x) 1 900 100 de 10x 
400x (10x + 40x) 1 950 50 de 10x 
500x (10x + 50x) 1 960 40 de 10x 

1000x (100x + 10x) 1 800 200 de 100x 
2000x (100x + 20x)     1 900       100 de 100x 

 
 

Finalmente, a Tabela A3 apresenta os valores de todos os coeficientes do modelo 

de quártica completa que descreve a mínima liberação de glicose a partir da hidrólise 

enzimática de PCK, assim como os seus correspondentes valores-p e estadísticos de 

Fisher. 
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Tabela A3. Coeficientes de regressão estimados para o modelo matemático quártica completa. 
 

Efeito ou interação Coeficiente      Estadístico Fisher    Valor-p 

A 0,039 1,16 ≪ 0,05 
B 0,033 1,16 ≪ 0,05 

C 0,038 1,16 ≪ 0,05 
AB -0,060 16,90 0,002 
AC -0,044 9,09 0,013 
BC -0,0060 0,17 0,690 

AB(A-B) -0,24 16,96 0,002 
AC(A-C) 0,014 0,05 0,833 
BC(B-C) Não foi estimado pelo software 
AABC Não foi estimado pelo software 
ABBC Não foi estimado pelo software 
ABCC 1,18 14,65 0,003 

AB(A-B)2 -0,46 12,76 0,005 
AC(A-C)2 Não foi estimado pelo software 
BC(B-C)2 Não foi estimado pelo software 

As interações em vermelho foras consideradas como não significativas para o modelo da 
mistura ótima enzimática. 
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ANEXOS  

Apresentam-se a continuação uma série de atividades realizadas de forma 

paralela ao desenvolvimento desta dissertação de mestrado. 

 

Participação do 23º Congresso Brasileiro de Engenharia Química 

Foi realizada uma participação no COBEQ 2021 por meio da modalidade de 

vídeo-pôster (https://youtu.be/kUWBKF4CQQ0), no qual foram expostos a 

metodologia, resultados parciais e algumas conclusões desta pesquisa. 

A Figura 40 inclui tanto a carta de aceite do trabalho encaminhado à 

organização do congresso quanto o vídeo-pôster de apresentação. 

 

 

Nanocellulose: Production and Processing for Biomedical Applications 

Foi publicado na revista ChemNanoMat o artigo científico chamado 

“Nanocellulose: Production and Processing for Biomedical Applications” 

Figura 40.  Evidência da aprovação e participação do COBEQ 2021. 

https://youtu.be/kUWBKF4CQQ0
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(https://doi.org/10.1002/cnma.202100329), escrito pelos autores: Ricardo Gonzalo 

Ramírez Brenes, Maria Ângela Bernardes Grieco, Ninoska Bojorge e Nei Pereira Jr.  

Este artigo explica sobre alguns tipos de biomassa utilizadas e métodos para 

a produção de NC, enfatizando as rotas biotecnológicas que promovem suas 

propriedades biológicas, fundamentais para aplicações médicas.  Um exemplo é a 

construção de biossensores constituídos por NC, os quais são adequados para os 

diagnósticos de saúde como a detecção do COVID-19.  O artículo completo se anexa 

a continuação. 
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Abstract: Nanocellulose (NC) is a unique and promising 

natural material derived from native cellulose. It has attracted 

much attention for its versatility in construction composites, 

which have improved chemical and mechanical properties. 

This review covers the type of biomass used and NC 

production methods, emphasizing biotechnological routes, 

which promote their biological properties (biocompatibility, 

biodegradability and low toxicity), fundamental for medical 

applications. NC has many hydroxyl groups on its surface, 

enabling its structure to be modifiable, adaptable and viable for 

various fields. Furthermore, NC-based biosensors are suitable 

for food quality control, monitoring environmental analytes, 

and particularly in health diagnostics, such as COVID 

detection19. The developed analytical devices were described 

in a table, including information about the sensor molecule, 

reading system, analyte, range, detection limit, sensitivity and 

analytical performance. 

1. Introduction 

The primary component of higher plant cell walls is 

cellulose, accounting for one-third of the plants tissues [1]. 

It is a linear homopolysaccharide made up of glucose (D-

glucopyranose) units linked by  -(1-4) glycosidic bonds (-

D-glucan). According to conformational analysis, 

cellobiose (4-o-β-d-glucopyranosyl-d glucopyranose) 

rather than glucose is the basic structural unit of  
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cellulose[2]. The structure presents hydroxyls and C-H 

bonds perpendicularly oriented [3]. Depending on the 

natural source of cellulose, its degree of polymerization 

may vary between  2000 to 25000 glucose units [4,5]. Each 

glucose unit carries three hydroxyl groups, which provide 

properties like hydrophilicity and biodegradability. In 
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addition, the ability of these hydroxyl groups to form 

hydrogen bonds promotes additional properties, such as 

micro-fibrillated multiscale structure, hierarchical 

organization (crystalline and amorphous fractions), and a 

highly cohesive nature that provides strong natural or 

modified low material density [6]. 

The insight that cellulose can be transformed on nano-

sized uniform fiber arrangement with pores in the low µm 

range encourages studies searching for new properties 

and applications for this modern biomaterial in a 

multidisciplinary field [7–9]. In an overview where greener 

alternatives are being investigated, this biomaterial picks 

up attention. It has some advantages for biotechnology 

research because of its biodegradability and environmental 

friendliness and a wide range of applications and exciting 

developments, such as paper-based sensors, electronics 

devices, acoustics, and biodevices for medical use. Due to 

increasing tissue engineering applications, treating 

wounds, and regenerating damaged or diseased organs, 

biomedical devices have attracted significant attention in 

the light of scientific endeavors for at least a decade [10]. In 

addition, there are positive indicators in the use of NC; low 

consumption of nanocellulose (0.2 g/m2 - 3.5 g/m2) from 

non-wood plants are enough to improve the quality 

indicators of types of paper and cardboard pulp for use in 

the paper industry [11]. Thus, more productive use of 

renewable resources is becoming more critical for 

addressing paper production's challenges, minimizing its 

negative effects, and intensifying the circular economy 

concept. The pulp and paper industry encompasses a wide 

range of activities, including forestry, agriculture, 

chemistry, science, distribution and transportation 

logistics, having a significant impact on the global economy 
[12]. 

The global emergency caused by the COVID-19 pandemic 

has influenced the lifestyle of individuals, industrial 

production, and the global economy, significantly affecting 

the pulp and paper industry. Therefore, amid the 

generalization of COVID-19, there is a growing demand for 

paper products [13], such as personal care products as toilet 

paper, disposable hand towels, paper handkerchief, face 

masks, and other related hygiene products increased 

rapidly; food packages, such as paper boxes, straws, 

paper bags, used for transporting and protecting food, are 

highly demanded by social detachment. Also, compressed 

packaging materials are essential for transporting food, 

medicines and medical equipment, disposable electrodes, 

paper-based fluid microparticles, paper-based biosensors  
[14] and paper-based assays have been widely for proteins 

detection [15,16] and biological fluids [17]. 

The size reduction and preservation of crystallinity 

fractions are desirable properties that determine the 

practical application of these nanoparticles in biomedical 

and other fields [8]. The hydroxyl groups can be modified by 

introducing new functional groups via esterification, 

etherification, and oxidation, expanding the applications 
[18,19].  It is noteworthy that the NC reached great 

importance in several medical and pharmaceutical areas 

due to its specific physical, chemical, and biological 

properties, such as high surface area and superficial 

chemical reactivity, particular morphology and geometric 

dimensions, porosity, low toxicity, biocompatibility, 

biodegradability and inertness [20]. NC has wide 

mechanical propriety, including a high Young’s modulus in 

the 110–200 GPa range in the longitudinal direction [21]. 

Biocompatibility makes NC suitable for use in advanced 

biomaterials for human health and self-assembly, 

thixotropic, and photonic properties that are important for 

the applications of this material in different fields [22–24]. 

There is much interest in developing research and potential 

applications for this fascinating biopolymer, such as 

polymer reinforcement, packaging materials, 

superabsorbent materials, membranes, textile fibers, 

continuous fabrics biomedicine, flexible displays, and 

paper-based diagnostic devices [25]. Despite significant 

progress in the NC sector, further advances in large-scale 

production aimed at the highest productivity, high-quality, 

and market-promising products remain a challenge. 

Another interesting feature of the NC is its ability to modify 

the surface through hydroxyl groups on its surface, 

allowing its easy functionalization to achieve the desired 

functionality, improving its compatibility with different 

matrices, enable control of water absorption, and release 

and bring desired chemical functionality expanding 

utilization in bionanotechnology-related applications in 

other to obtain materials to be used in drug delivery, in 

biosensors, bioimaging and bioprinting applications. For 

example, through oxidation and acetylation reactions of 

aliphatic and aromatic isocyanates [26,27]. Similarly,  by 

silylation reaction with 3-aminopropyltrimethoxysilane 

(APTES) [28]. In this last example, the reactive amino-

terminal group introduced in cellulose causes it to become 

more functionalized, allowing the covalent attachment of 

biomolecules based on functional ligand (altering) 

hydrophobic and hydrophilic surfaces. These modifications 

aim to modulate the surface properties of nanocellulose to 

improve its processing with nonpolar matrices or alter its 

affinity for specific polar and nonpolar molecules [29]. The 

chemical modification was intended to create new 

detection devices, such as nanocellulose-based 

biosensors, as described in the following section. 

Compared to traditional NC, some NC-based materials 

even incorporate lignin, eliminating the need for strong 

acids and high energy consumption, making them more 

sustainable materials for the environment, requiring 

increased energy consumption during industrial-level 

production. Pulping techniques with TEMPO and pulping 

with mechanical techniques such as high-pressure 

homogenization and microfluidization are also used for its 

production. They have been used to reinforce polymers 

such as polylactic acid, polyethylene, polystyrene, and 

epoxy polymers, providing them greater thermal stability 

than lignin-free nanocellulose structures due to the 

aromatic carbon-carbon bonds and groups of lignin ester. 

Among the disadvantages of these materials are their 

opacity, low gloss and adverse effects on whiteness due to 

a higher lignin content [30]. 

The present review aims to encourage readers to work in 

multidisciplinary areas, such as nanotechnology and 

biotechnology. The main keys of this review are to present 

the predominant methods used to obtain nanocellulose, 

with an emphasis on biotechnological routes. Furthermore, 

its properties and unique structure are addressed, 

demonstrating its wide versatility and ability to be 
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incorporated from applications for surface coatings, which 

can act as an effective barrier to virus spread, to 

applications in the construction of biosensors and other 

pharmaceutical and medical applications. 

2. Nanocellulose within the biorefinery 
concept 

Biomass is a group of renewable raw materials from 

organic matter formed by biological pathways that 

potentially contain large amounts of energy. Because of 

the extensive range of compositions, biomass can be 

classified in various ways [31]. It is classified as taking after 

herbaceous and lignocellulosic biomass in residual 

vegetable biomass [32]. Herbaceous biomass comes from 

plants with a non-woody stem and dies at the top of the 

season [33]. In their chemical composition, they contain 

more holocellulose (cellulose and hemicellulose) than 

lignin. Examples of herbaceous biomass are crops and 

agro-industrial residues such as corn straw, sorghum, 

barley straw, rice, bamboo, and others [34,35]. Herbaceous 

residues have a weaker structure than lignocellulosic 

residues, are more easily treated, whit does not have 

severe temperatures and shorter reaction times. The 

lignocellulosic structure is physically larger, structurally 

robust, and denser than herbaceous agricultural biomass 
[36,37]. 

Lignocellulosic biomass comes, among others, from 

woodland or woody biomass, shavings, forestry and 

orchard harvests and fruit trees, and residues from the 

forested industry. It consists of polysaccharides that differ 

in compositions with cellulose (15-60%), hemicellulose 

(12-50%), lignin (6-28%) as the main components [38,39]. 

Lignocellulosic biomass is naturally recalcitrant to microbial 

and enzymatic degradation. Generally, this category 

comprises materials such as trees and roots, buildups, 

bark, and clears out of woody bushes both over and 

underneath the ground [31], converted into energy, 

chemicals, and technological platforms for biomaterials in 

the biorefinery context. 

The term "biorefinery" refers to facilities that integrate 

processes and equipment for the extraction and 

conversion of biomass or non-food biological feedstocks to 

produce fuels, energy, heat, and higher value-added 

products through various technological approaches of 

chemical, biochemical and thermochemical 

conversion[40,41].  

 The concept of biorefineries is compared to oil refineries, 

which produce various fuels and products from crude oil 
[42], in which an industrial segment serves as a source of 

raw materials for other sectors. As a result, industrial 

biorefineries are the most promising strategy for 

establishing a domestic biobased industry replacement [43]. 

This concept is seen as key to achieving a sustainable 

society, as energy, fuels, chemicals and materials can be 

less reliant on fossil fuels, solving problems associated 

with climate change. Simply put, it means that products, 

secondary products, and agricultural and agro-industrial 

residues support various processes. The use of 

lignocellulosic biomass in biorefinery is based on two 

different platforms. Both platforms aim to provide building 

blocks for a variety of valuable products. The biochemical 

platform is based on the biochemical conversion of 

glucosides (sugars) obtained from biomass by hydrolytic 

(chemical and/or enzymatic) processes [43]. The 

thermochemical platform, on the other hand, as the 

name implies, is based on thermochemical conversion 

processes in which the bracket reacts at high 

temperatures with a controlled amount of oxygen 

(gasification) to produce syngas (CO + H2), or in the 

absence of oxygen (pyrolysis) to produce a bio-oil that, 

after a hydrodeoxygenation process, produces a liquid 

mixture of hydrocarbons similar to that of crude fuel oil. 

These platforms are not mutually exclusive, and there 

are processes that integrate both platforms, such as 

syngas fermentation[44]. Figure 1 illustrates the 

possibilities of using renewable feedstocks to produce 

biofuels, chemicals, biomaterials and bioenergy. For 

efficient utilization, it is important to reduce the 

recalcitrance of the biomass so that it can be efficiently 

attacked by enzymes. The resulting composition of the 

treated solid must be more suitable for enzymatic 

hydrolysis by cellulases (increased cellulose digestibility). 

One of these biomaterials, which combines essential 

cellulose properties with surprising advantages of 

nanoscale materials, is NC. 

 

Figure 1. Nanocellulose production on biorefinery concept between 

other organic molecule building blocks that value adds 

structural/functional diversity of biomass sources. 

In the process of deconstructing biomass, after going 

through physical-chemical pretreatments (e.g., thermal 

alkaline, organ solvent, and steam explosion). In thermal 

processing, fast pyrolysis, the biomass is burned in the 

controlled presence of oxygen, producing bio-oil and 

biochar. 

Cellulose and hemicellulose, once hydrolyzed, release 

hexoses and pentoses[45], which may be used as solvents, 

fuels, monomers for plastics, chemical intermediates for 

the pharmaceutical industry, and fine chemicals in general, 

among others [41,46]. Traditionally, the process consists of 

deconstructing biomass by physical, chemical, or 

biochemical methods, breaking it down into monomeric 

units of glucose, which are carbon sources required in 

biological fermentation to obtain bioethanol and then 

purified via distillation [47]. However, various organic 

chemicals can also be obtained from the sustainable use 

of renewable raw materials, such as levulinic, lactic, 

succinic acids; hydroxypropionic acid, aldehyde; furans; 

hydrocarbons; glycerol and derivatives; sorbitol; arabinol 

and xylitol. 

Cellulosic biomass exhibits a complex hierarchical 

structure that can be observed from the macroscale to the 

nanoscale, e.g., growth rings, cell structure, cell walls, cell-

matrix, fibrillated matrix, microfibrils, and nanofibers. 

Typically found it in -plant cell walls as fibers of micrometer 

length (0.1–100 m) and varying degrees of crystallinity, 

formed from polymer chains of varying degrees of 

polymerization [48]. The primary cell walls having a cross-

polylamellar structure in which the microfibrils are oriented 
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in a common direction within a lamella. However, the 

orientation varies between the adjacent lamellae[49]. Thus, 

microfibrils are made up of elementary fibrils that are linked 

together with non-cellulosic polymers. Each cellulose 

microfibril contains about 36 glucose chains [50]. The intra- 

and inter-hydrogen bonding of the glucose chains imposes 

increased stability on microfibrils, resulting in a crystalline 

substance that is highly structured and resistant to 

chemical, enzymatic, or microbial degradation [51]. At the 

morphological analysis level, it shows amorphous and 

crystalline regions. This structure can be modified using 

various reengineering techniques to obtain products with 

different propriety ranging and diverse applications from 

papermaking, coatings and films, nanocomposites, interest 

to the biomedical engineering, pharmaceutical industry, the 

environment and the packaging industry [52].  

Figure 2 shows a brief statistical survey of the various 

sources of biomass used for the extraction of cellulose and 

NC, reported in articles in question reported from 2010 to 

2021. It stands out in the number of critical publications 

with an object of interest cellulose pulp, bagasse cane, rice 

husk, and jute. Although all cellulose nanostructures are 

made of the same polymer, various raw materials and 

extraction methods (Figure 3) only determine their 

properties and applications (Table 1). 

Figure 2. Main feedstock used to produce nanocellulose.  

Figures 3. General methods and steps commonly used to pull out 

nanocellulose from biomass. 

Considering the production of NC as a biorefinery concept, 

the use of various biomass residues from agricultural and 

industrial activities becomes the best proposal about 

cost/energy savings and economic development. In this 

sense, the design of NC processes developed locally from 

industrial bio-waste (cellulose and paper, food, beverages, 

among others), integrated into the process that generates 

them, gives up an interesting route for further research. 

Furthermore, this approach minimizes and values waste, 

both for-profits and positively impacting the environment, 

through the controlled development of renewable materials 

based on NC. 

 

Table 1. Nanocellulose extracted from different cellulosic biomasses  

 

 

2.1  Pre-treatment Methods 

The first key step of the biorefinery to produce NC is 

selecting a suitable source (usually with more cellulose 

content and fewer impurities) is important for the highest 

yield. Below are briefly presented the various pretreatment 

techniques for deconstructing biomass. 

 

After selecting a suitable source, pretreatments are 

required. Pretreatment is the initial stage of the 

deconstruction of biomass; it aims to break the 

macrostructure of biomass, fractioning lignin and 

hemicellulose, but preserve these components for greater 

recovery and allow cellulose to be released the subsequent 

depolymerization processes [20]. Pretreatments are 

generally mechanical, chemical, and biological and are 

briefly described below. 

 

2.1.1 Mechanical pretreatment.  

The mechanical pretreatment usually employs mechanical 

devices, such as mills, high-pressure homogenizer 

treatment, to reduce biomass or ultrasonic devices size to 

decompose biomass into smaller particles. The 

morphological change after pretreatment with cellulose has 

already been illustrated elsewhere [53]. These types of 

pretreatments are expensive since high-energy 

consumption is required. 

 

2.1.2 Chemical pretreatments  

There are several chemical pretreatments. The following 

stand out: (a) Pretreatment with hot liquid water at high 

temperatures and pressures to fractionate lignin properly, 

hemicellulose and cellulose [54]. b) Strongly concentrated 

acid hydrolysis (H2SO4, HCl, HBr, and H3PO4) and dilute 

acid solutions are sprayed onto the raw material at 160-

220 °C for certain periods break the rigid biomass 

structure. Different types of acid, pH, temperature and 

reaction time influence the final cellulose yield [55]. This 

process is known to be toxic, hazardous, and corrosive. (c) 

Alkaline hydrolysis uses calcium (or sodium) hydroxide, 

and ammonia to solubilize lignin and reduce its content in 

the remaining solids. This pretreatment also removes 

some hemicellulose, since it is an alkaline soluble 

macromolecule. (d) Ionic liquid: similar to acid hydrolysis, 

this pretreatment reduces cellulose crystallinity; however, 

it differs in that it disrupts intra- and intermolecular 

hydrogen bonds and has a high dissolving capacity with 

little or no toxicity. Examples of ionic liquid are the 1-butyl-

3-methylimidazolium chloride, 1-butyl-3-

methylimidazolium hydrogen sulfate, 1-alkyl-3-

methylimidazolium chloride [56]. ((e) another silvering 

technique is Organosolv, in which organic solvents or 

mixtures of organic solvents with water are used to remove 

lignin before the hydrolysis of cellulose. (f) the pretreatment 

with oxidizing agents, such as H2O2, ozone, oxygen, or air, 

is employed for the delignification of cellulose [57] (g) Other 

combined methods, Mechanical/Chemical, such as a 

steam explosion, Ammonia Fiber Expansion (AFEX) 

decompression with CO2 are also used [58,59]. 

 

2.1.3 Biological pretreatment 

This pretreatment consists of the deconstruction of the 

biomass by microorganisms that first degrade lignin and 

hemicellulose, releasing cellulose with a low degree of 

degradation. Another option is the direct use of enzymes 

that degrade lignin and hemicellulose while retaining the 

cellulosic materials. Enzymes that degrade cellulose 

include xylanases, ligninases, and cellulase groups [60–62]. 

When submitting the pretreated biomass, its 

polysaccharide portion can be converted to sugars by 

hydrolysis with enzymes or acids. Microorganisms (yeasts, 

bacteria or filamentous fungi) convert the sugars into 

biofuel or other molecules or precursors to produce 

biomaterials such as organic polymers or other high value 

bioproducts. Three NC morphologies can be synthesized 

as described in next section.  
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2.2. Morphological structures  

 

NC differ significantly in terms of size, morphology, surface 

characteristics, and physicochemical properties depending 

on the method of obtaining. Three NC morphologies can 

be synthesized as describes fellow: 

 

2.2.1 Cellulose Nanocrystalline (CNC or NCC).  

It refers to cellulose crystals obtained mainly by chemical 

hydrolysis using strong mineral acids such as sulfuric or 

hydrochloric acid in the water, which attack the amorphous 

regions of cellulose and preserve the crystalline regions. 

Typically, high purity crystals around 90 % are produced 

with a length between 200 nm - 500 nm and diameters 

between 3 nm - 35 nm [63]; sometimes, they have a rod 

shape and can be called nanowhiskers [64]. Nicolaas et al. 
[65] implemented CNC’s - derived from acid hydrolysis 

between sulfuric and pineapple stubble - as active 

ingredients in hydraulic cement mixtures as a material for 

civil construction. 

 

2.2.2 Cellulose Nanofibrils (CNF).  

Also called nanofibrillated cellulose (NFC) is generally 

obtained by mechanical treatments aided or not by 

enzymatic hydrolysis [66]. The enzymes will act mainly in the 

amorphous regions of cellulose. They will subsequently 

attack crystalline regions producing nanofibers with 

diameters between 5 nm – 50 nm and lengths with a few 

micrometers. The most used mechanical techniques are 

milling, high-pressure homogenization, microfluidization, 

high-intensity ultrasound, shearing, lyophilization, and 

cryoblasting [67]. Wang and colleagues [68] isolated NC from 

a eucalyptus pulp using only high-pressure 

homogenization and obtained a crystallinity index of 

34.4 %. 

 

2.2.3 Bacterial Nanocellulose (BNC).  

Cellulose is not only obtained from plants. Some bacteria 

can produce cellulose at the cell membrane level and 

release cellulose fibers free of plant constituents such as 

hemicellulose and lignin, eliminating the need for 

pretreatment stages and resulting in purer nanocellulose 
[67].  The first stage of production of  BNC is the formation 

of b-1,4-glucan chains, and the second is cellulose 

crystallization. [69]. The mechanisms of glucose 

polymerization in long and unbranched chains need to be 

studied further. 

The cellulose-producing bacteria belong to Acetobacter, 

Aerobacter, Azotobacter, Agrobacterium, Alcaligenes, 

Pseudomonas, Rhizobium, Salmonella and 

Achromobacter; the most recognized being Acetobacter 

xylinum, a gram-negative acetic acid bacterium.  Acetic 

acid bacteria classification has changed, with Acetobacter 

reclassified as Gluconacetobacter, recently reclassified as 

a new type of Komagataeibacter [70]. BNC with thicknesses 

between 3 nm – 4 nm, widths between  70 nm – 100 nm, 

and lengths between 1 µm – 9 µm have been reported [71]. 

3. Cellulases as potential tools for 
nanocellulose production 

Fungi, bacteria, and algae secrete a powerful group of 

enzymes classified as carbohydrate activity enzymes 

(CAZymes) with dominant degrading abilities to break 

down the plant cell wall, including biomass [72]. These 

highly specialized plant-degrading enzymes are grouped 

into several families, which belong to four main groups: 

Glycosyl Hydrolase (GH), Polysaccharides Lyase (PL), 

Carbohydrates esterase (CE), and Auxiliary Activities 

(AAs). GHs, also called glycosidases or glycoside 

hydrolases, refer to enzymes that catalyze the hydrolysis 

of glycosidic bonds in polysaccharides to obtain sugar 

monomers such as glucose and xylose mannose, 

arabinose, disaccharides, and oligosaccharides. These 

enzymes play an important role in nature, contributing to 

biomass degradation of cellulose (cellulase), 

hemicellulose, and starch (amylase). The AA group 

comprises redox enzymes that act together with CAZymes 
[72,73]. Biomass composition is variable, and it will lead to 

the types of enzymes required for its deconstruction [58,74]. 

The ability of cellulases to degrade organic matter, 

including plant biomass, and transform lignocellulose 

material into valuable end products has made them the 

target of several studies [75]. It is interesting to note that 

cellulase complex from a single organism may not degrade 

cellulose completely since the composition of the cellulase 

secretome is naturally diverse from one producing 

microorganism to another and depends on many variables 

related to enzymatic production. In this way, genotypic 

diversity and the conditions of microorganism growth 

leverage and select the phenotypic response of the 

microorganism and the polysaccharide degrading 

enzymes secretion, which in many cases might act in 

synergisms [76–78]. 

The cleavage sites of the substrates categorize the 

enzymes as endoglucanase, exoglucanases, and β-

glucosidase. Endoglucanase (EC: 3.2.1.4) cleaves the 

internal chain in the amorphous regions of cellulose, 

generating new reducing and nonreducing ends, which are 

substrates for the action of exoglucanases, also named 

cellobiohydrolase (CBH) releasing cellobiose (Figure 4A). 

The cellobiohydrolase is divided into two groups, CBH1 

(EC: 3.2.1.176), which acts on the reducing terminals and, 

CBH II (EC: 3.2.1.91) hydrolyzes the nonreducing end [79]. 

Cellobiose and cello-oligosaccharides released by 

cellulases are substrates of β-glucosidase (EC:3.2.1.21), 

which cleaved them to produce glucose [80].  The desired 

effect of each cellulose-degrading enzyme, when acting 

alone, does not significantly degrade native cellulose 

fibers. However, complex mixtures of two enzymes or more 

exhibit synergistic effects and can promote nanocellulose 

production. The critical point to developing effective 

cellulase enzymes for hydrolyzing pretreated 

lignocellulosic biomass is to combine them either by their 

assembly to make efficient enzymatic cocktails from 

different biological sources or through heterologous or 

homologous expression to produce a precise combination 

of cellulase enzymes [61]. Thus, depending on the desired 

product, suitable enzyme cocktails can be designed. For 

example, a cocktail with a well-balanced proportion of 

endoglucanase and exoglucanases is to be used to obtain 

NC; on the other hand, the incorporation of β-glucosidase 

activity in the endoglucanase and exoglucanases cocktail 
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is to be used to obtain glucose. Endoglucanases are the 

type of protein of most significance to create NC. This 

group of biocatalysts breaks the cellulose polymer down 

into shorter polymers, acting on a less organized cellulose 

portion (amorphous region). Although enzymatic treatment 

with endoglucanase has appeared to guarantee to expand 

cellulose nanofibrillation, its viability is limited[81]. Few 

researchers have carried out research on the degree of 

synergism between exoglucanases and endoglucanases, 

which seems to increase cellulose hydrolysis and ensuing 

nanofibrillation gradually. Exoglucanases also hydrolyze 

microcrystalline cellulose after stripping cellulose chains 

from the microcrystalline structure [82], which is an 

important role that accessory proteins, such as those 

belonging to the group of carbohydrate-binding modules 

(CBM), take. Other studies reveal that the combination of 

hemicellulases (xylanases) and the cellulase cocktail can 

improve cellulose accessibility during biomass 

deconstruction without hydrolyzing cellulose fully. For 

example, the synergy between cellulases and xylanases 

has been shown to increase the efficiency of cellulose 

hydrolysis, improving cellulose accessibility, not only due 

to the removal of xylan but also changes in fiber 

morphology by, for example, increasing fiber porosity and 

swelling [83]. 

In addition to the meaningful participation of these 

hydrolytic enzymes, the oxidatively cleavage promoted by 

the lytic polysaccharide monooxygenase (LPMO) 

enzymes, classified as accessory proteins that cleave 

cellulose oxidatively (Figure 4B), produces non- and 

oxidized oligosaccharides from several substrates as 

PASC and sugarcane bagasse [84]; xyloglucans [85].  These 

enzymes belong to seven families, which are AA9-AA11 

and AA13-AA16, in the CAZymes classification system and 

boost the saccharification of the biomass, and since their 

discovery, they comprise commercial enzyme cocktails [86]. 

We can also cite the efforts of several researchers [73,75,87] 

to show the synergistic relationship between exo- and 

endo-acting enzymes of T-reesei in digesting native 

crystalline cellulose upon dynamic imaging of surface 

morphology. 

 Currently, it is industrially interesting to produce cellulase 

cocktails. Therefore, many of them have been studied with 

applications in several industries, such as paper and pulp, 

textile, detergent, food, juice, chemical reagents, 

agriculture, and the production of biofuels from 

lignocellulosic biomass [61,88,89]. Several authors have 

presented the potential effect of enzymatic cocktails to 

further improve the production and properties of NC 

[61,89], and recently, it has also been demonstrated that 

enzymatic hydrolysis with customized blends has also 

been demonstrated that enzymatic hydrolysis produces 

nanocellulose with applications in cosmetic and 

pharmaceutical fields [90,91]. 

According to economic analysis reports, the interest in 

producing a compatible enzymatic cocktail to meet all the 

demands has exponentially increased in the global 

cellulase market. Even though numerous studies have 

been carried out in recent years to produce NC from 

various cellulosic substrates via enzyme-mediated 

pretreatment [19,62,92], selecting an effective and low-cost 

enzyme cocktail remains challenging.  

Wang and colleagues [87] studied the synergistic action of 

three types of T. reesei cellulolytic enzymes, TrCel6A, 

TrCel7A, and TrCel7B. The synergy between these 

enzymes in cellulose degradation is shown to function 

depending on the order of the enzyme addition. When 

TrCel7A (Exo) is applied to pretreated fibers first, followed 

by TrCel7B (Endo), hydrolysis rates are faster than when 

the enzymes are added in reverse order. Thus, after the 

addition of TrCel7A (Exo enzyme digesting the reducing 

end), crystalline fibers are pretreated with TrCel7B (Endo), 

and TrCel6A (primarily Exo enzyme digesting the 

nonreducing end) is processed from both ends (reducing 

and nonreducing). The endo-acting enzyme removes the 

amorphous cellulose, softens, swells the fibers, and 

exposes unique microfibrils, facilitating the extractive 

enzymatic reaction. 

Furthermore, Arola et al. [93] report differences in how CBM 

from Trichoderm interacts with cellulose from diverse 

sources and its synergistic role when acting with different 

cellobiohydrolase (CBM-Cel6A and CBM-Cel7A). Thus, 

CBM directly affects the recognition of the cellulase 

substrate, not only the binding location to the cellulose 

crystal. These results also show that substrate recognition 

is affected by the way the CBM is linked. 

Another interesting study on synergism is presented by 

Koskela and colleagues [94]. They produced CNF from 

softwood fibers using LPMO enzymes. The work was 

conducted to remove the lignin first from the fibers with 

peracetic acid and then by enzymatic oxidation of the 

cellulose with two types of C1 oxidatively LPMO (CBM-

containing LPMO and a non-CBM LPMO) secreted from 

the ascomycetous fungus Neurospora crassa. These 

enzymes demonstrated a highly specific oxidation reaction 

in the carboxyl group located in C1. Both enzymes 

conducted highly specific oxidation reactions, promoted 

NC fibrillation, and increased the colloidal stability of the 

CNF formed. They also showed that incorporating carboxyl 

groups (0.53 mmol/g) on carboxylated cells on cellulose 

fiber surfaces was effective. CNF was released from 

delignified spruce fibers with a thinner width (4.3 ± 1.5 nm) 

than the modular LPMO (carboxylate content 0.38 mmol/g 

and nanofiber width 6.7 ± 2.5 nm). 

In comparison with conventional CNF preparation 

methods, the cellulose nanopaper established improved 

mechanical properties (tensile strength of 262 MPa and 

modulus 16.2 GPa), thus demonstrating the potential of 

LPMO in the preparation of cellulose nanomaterials, 

reducing drastically the use of extensive toxic chemicals 

and the need of energy for nanofibrillation that is also 

diminished [94]. Thus, the LPMO accesses the crystalline 

cellulose, cleaves, and opens up the well-ordered cellulose 

structure and incorporates carboxylic acid groups into the 

fiber surface. The subsequent improvement in cellulose 

fiber negative charges may help cellulose fibrillation as 

repulsive strength and fiber aggregation increase. 

 

Figure 4. Acting of cellulases on the cross-polylamellar structure of 

cellulose. 

4. Nanocellulose based biosensors.  
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A biosensor is essentially a biomolecule (functioning as a 

transducer), attached to a transducer surface, activated 

through a biochemical property, which gives a detection 

signal to the target biomarker [95]. In this sense, 

nanocellulose, in all its forms, for all its properties and 

characteristics, discussed above, as its amphiphilic, high 

surface area, biocompatibility and, mainly, surface 

functionalization property, can interface with conductive, 

fluorescent and colorimetric detections. It is possible to 

create materials with high electrical conductivity and optical 

properties interest for biosensors. For example, through a 

mixture of NC with conductive materials or by doping the 

conductor as PANI, polypyrrole with NC, it forms a metallic 

nanostructure with high electrical conductivity, increasing 

its sensitivity, which is of interest to the design of 

electrochemical biosensors. Table 2 summarizes some 

relevant data reported in the literature for biosensors based 

in NC. 
 

Table 2. Biosensors based in NC and their characteristics 

 

Other attractive properties are that it facilitates the 

immobilization of biomarkers or the binding of target 

molecules due to increased surface area [96]. Its hydrophilic 

surface characteristics create a biocompatible matrix, 

actively selective for the enzyme [97,98]. In biosensor design, 

selective action can occur, high surface area material that 

may combine with physiologically active molecules such as 

peptides and proteins [99].  NC can be used to generate 

covalent connections, salt bridges, and physical inclusion 

complexes in enzymes. Because of the enhanced electron 

transfer properties of NC, biosensor mediators are more 

effective [100].  Silva and collaborators [101] developed a 

detection platform made of screen-printed carbon 

electrodes (SPCE) on nanocellulose canvas to detect 

biologically related target organisms in artificial sweat, 

such as toxic metals (for example, cadmium and lead), uric 

acid and 17- estradiol. These authors use an anodic 

pretreatment to dilute sulfuric acid to improve the 

electrochemical characteristics in electrical conductivity. 

The lower detection limit and sensitivity were improved to 

detect these metallic ions in human sweat and urine, which 

generated a higher electron transfer rate. In addition to 

these applications of NC-based biosensors, NC has been 

used for other specific medical functions [102,103]. 

With the COVID19 pandemic, a disease caused by the 

SARS-CoV-2 virus is commonly referred to as the new 

coronavirus due to the crown-shaped glycoprotein, S, that 

appears on the virus's surface/envelope. It is worth 

mentioning that protein S is highly immunogenic for 

individuals infected with SARS-CoV-2 and induces 

immune responses, such as neutralizing antibodies and T 

cell responses[104]. A conceptual design of an NC-based 

biosensor test kit was currently published to help diagnose 

or detect COVID19 disease [105]. Therefore, the sample 

blood of the patient (pH 7.4) could be placed in the device. 

The amino acid of the protein spike reacts with the hydroxyl 

group of the NC suspended in the ninhydrin solution. 

Electrophoresis was used to separate the amino acid from 

a negative ion.  

Due to their ability to detect biomarkers with accuracy, 

precision and high sensitivity, electrochemical biosensors 

can detect biomolecules of interest for health and the 

environment [106]. Thus, electrochemical biosensors have 

also been used to successfully detect viruses such as the 

Middle Eastern respiratory syndrome (MERS-CoV)[107]. 

SARS-CoV-2 has recently been detected using an in-

house built, printed circuit board-based portable 

electrochemical device of gold nanoparticles decorated 

with fluorine-doped tin oxide glass and immobilized Covid-

19 monoclonal antibody[108]. In general, as the 

electrochemical reaction rate increases due to an increase 

in the electrode-specific surface area, increasing the 

electrode surface area to analyze the sample. In addition, 

the nanostructuring formed in the presence of 

nanocellulose can provide the electrode with an even more 

significant increase in the functionality of the 

electrochemical biosensor. Figure 5 outlines an example of 

the design of an electrochemical biosensor with NC with 

metallic nanoparticles incorporated in an SPCE for COVID-

19 detection. 

 

Figure 5. Schematic of functionalized nanoparticle nanocellulose-

based electrochemical sensing platform for the detection of SARS-CoV-

2. 

Esmaeili and colleagues [109] developed composites with 

unique physicochemical properties based on polypyrrole-

nanocrystals cellulose (PPy-CNC) and GOx immobilization 

membrane to improve the performance of the glucose 

biosensor. The native structure and biocatalytic activity of 

GOx immobilized on the PPy-CNC nanocomposite 

exhibited acute sensitivity (ca. 0.73 A/mM) with a high 

dynamic response in the range of 1.0 to 20 mM glucose, 

according to the voltammetric results. The modified 

glucose biosensor exhibited a detection limit (LOD) of 50 

µM. Furthermore, it excluded interfering species, like 

ascorbic acid, uric acid, and cholesterol, making this 

sensor suitable for determining glucose in actual samples 

with a high level of accuracy. 

A group of researchers reported a novel peptide nuclide 

acid (PNA) electrochemical biosensor based on reduced 

graphene oxide (NH2-rGO)/2,2,6,6-tetramethyl piperidine-

1-yl) oxyl nanocrystalline cellulose (TEMPO-NCC) 

functionalized with reduced graphene oxide for 

Mycobacterium tuberculosis detection. The PNA probe-

modified (NH2-rGO)/TEMPO-NCC response 

demonstrated that the fabricated biosensor could 

distinguish between complementary, noncomplementary, 

and one-base mismatch DNA sequences using methylene 

blue as the electrochemical indicator with high sensitivity 

and specificity [110]. 

Another study is highlighted by Yuen and co-workers[111] on 

developing a flexible sensor, self-feeding, and self-

adherence based in BNC as a glucose indicator with 

sensitivity. By fermentation with Gluconacetobacter 

xylinus, BNC was obtained. The sensor can detect glucose 

while supplying an LED indicator simultaneously. This 

proof-of-concept device was constructed on NCB printed 

circuit boards. The device is sufficiently flexible and 
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biocompatible, resulting in an autonomous glucose sensor, 

which does not require auxiliary electronic equipment for 

detection or verification. 

Anirudhan and colleagues [112] developed a sensor for 

detecting cholesterol more specifically and rapidly by 

combining molecular imprinting [MIP] technique and 

electrochemical detection. Sensitivity was confirmed by 

modifying the glassy carbon electrode’s surface with MIP, 

electrochemical experiments performed with cyclic 

voltammetry (CV), and differential pulse. The CV study for 

the ferric-ferrous redox reaction revealed a potential 

difference of 0.156 mV in the bare GCE. In comparison, the 

peak redox current rose to 0.2319 mV in the electrode 

coated with MIP. LOD values were obtained as 7.4 μmol/L 

with a detection range of 5.18–25.9 μmol/L. 

Like molecular healthcare devices, the cellulose-based 

device is a low-cost, lightweight, hydrophilic and porous 

system. In addition, these devices are prepared from 

renewable material and configured in appropriate compact 

laboratory systems. The process of this NC-based medical 

device consists of providing a biological sample, such as 

saliva, urine, and blood, which is then placed on the device, 

which also contains a unique means of diagnosing a 

specific disease. A critical review of technical advances of 

miniaturized devices for Point of Care Molecular was 

presented by Mauk et al.[113], focusing on assays based on 

isothermal amplification nucleic acids. 

 

5. Application in the Medical and 
Pharmaceutical Sectors 

The application of the three different types of NC, i.e., the 

NFC, CNC, and BNC, in the medical and pharmaceutical 

sectors are explored in this section. Several studies are 

concerned with expanding the knowledge about the 

structure, properties, and applications of these eco-friendly 

materials in many biomedical and pharmaceutical areas. 

The past seven years have been crucial concerning the 

application of these natural polymers in industry and 

technology with a focus on stem cells framework, bone, 

and skin tissue engineering, cartilage, cardiovascular and 

medical implants, wound dressing, antimicrobial, drug 

delivery, and hydrogels [114–117]. The techniques are 

currently developed in practically all types of tissue 

engineering such as nerves, liver, vascular tissues, bone, 

cartilages, and skin wound dressing, which has shown 

promising results. The increased interest in the application 

of nanocellulose in biomedicine and healthcare lies in this 

biomaterial’s properties which include mechanical 

flexibility, biocompatibility, biodegradability, low toxicity, 

and its ability to absorb several molecules, ions, atoms, 

and cells to a large specific surface area and porosity and 

high level of hydroxyls groups [7,8,118]. The applications 

associated with stem cells unveil a great contribution to the 

tissue engineering field associated with NC. This is 

possible thanks to the mesenchymal stem cells (MSCs) 

characteristics that are multipotent, easily accessible, and 

culturally expandable in vitro with exceptional genomic 

stability and few ethical issues. In addition,  the MSCs 

differentiate into multiple mature somatic cell types such as 

Endothelial and connective tissues cells, adipocytes, 

myocytes, osteoblasts, chondrocytes, and others [119,120]. 

The purest native cellulose comes from bacteria secretion. 

Gluconacetobacter xylinus is typically the most commonly 

used bacteria in industrial applications to produce NCB 

applied as a biomaterial scaffolding coating  research on 

regenerative therapies in medical science [121,122]. These 

applications take advantage of the high quality of the 

material secreted by the bacteria to preserve a 

physiological cellular environment when applied in tissue 

engineering (TE). The fundamental requirement is to 

provide structural support for cell fastening and 

subsequent tissue formation [122–124]. 

Structurally, BNC contains micro-porous and 

nanostructured environments, which, together with the 

natural origin composition, make this biomaterial 

interesting for TE applications. The application as 

biomimetic material is vastly used to support MSCs to form 

collagen-I fibrous networks [124]. The cell organization and 

stabilization of load-bearing tissues such as bone, skin, 

muscle, and ligaments are provided by the extracellular 

matrix (ECM) collagen-I fiber network. The NC is used as 

biomaterial scaffolds and establishes its importance in cell 

therapy, regenerative medicine, and tissue repair [125]. 

In heart tissue engineering, cellulose and chitosan [126] and 

the NFC coupled to lignin-carbohydrate complex (LCC) [127] 

have been studied to develop hollow tubes and the 

composite tubular carriers which are used to mimic human 

coronary arteries and to simulate the coronary stent, 

respectively. Both studies show good stability, suitability for 

different pH cultivation systems, and high biocompatibility. 

The hydrogel produced by bacterial NC has been studied 

to reconstruct neural endovascular as tissue engineering 

substrate during aneurysm surgery to decrease the arterial 

walls rupture and the thrombus formation [128]. This kind of 

surgery usually has high fatality rates. Therefore, the 

production of alternatives materials is essential to the 

reduction of these rates. The biomaterial presented 

requires biomechanical compatibility during mechanical 

testing, high elasticity, resistance, and creep properties. 

These authors have also tested the magnetic bacterial 

nanocellulose (MBNC), which demonstrates approximately 

the same characteristics compared to hydrogel produced 

of BNC and the cell viability of the MBNC [128].  

One of nanotechnology-based drug delivery requirements 

is to maintain drug stability and facilitate drug permeation. 

The numerous hydroxyl groups (3 per unit) in NC renders 

the nanomaterial hydrophilic and enables the binding of 

therapeutic agents to the surface. Chemotherapeutic 

agents to select targets folate receptor-positive in brain 

tumor cells were produced by synthesizing cellulose 

nanocrystals conjugated with acid folic [129].  The wound 

dressings based on NC were developed from cellulose 

nanocrystals and have been widely used for delivering 

drugs to medicate skin pain and several skin disorders [130]. 

Hydroquinone–cellulose nanocrystal complex in the 

presence of antioxidants was produced to treat skin 

hyperpigmentation disorder. Tyrosinase inhibition by 

hydroquinone deters melanin production and promotes 

hyperpigmentation inhibition caused by skin disorders and 

lesions [131]. Other studies have explored the use of NC as 

drug delivery which promotes the healing process in skin 
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injuries as anti-inflammatories, antiseptics, local 

anesthetic, antibiotics, and antimicrobial materials [132–134]. 

These studies have resulted in a demand for the 

treatments and contributed to paving the way for the use of 

cellulose nanocrystals in a large field of drug delivery, a 

matter that is still developing to meet the high level of 

demands of NC in vivo application, particularly for tissue 

regeneration and wound healing [135]. 

 

6. Challenges and future solutions 

 

Within the biomedical field, the type of NC most used is 

BNC, due to its high degree of purity, crystallinity and 

mechanical stability against CNC and CNF derived from 

plant sources [136], since although there are several 

pretreatments to obtain NC, it is not possible yet to obtain 

a high degree of purity to be used in the biomedical 

application. CNC produced by acid hydrolysis is rejected 

due to the corrosive, toxic and hazardous nature of the 

chemical reagents used for its generation, which threatens 

both human health and the environment [137]. Further R&D 

works are required for implementing novel pretreatments 

that allow obtaining BNC and CNF of plant origin with an 

ideal quality for its application in the biomedical field. 

It is well known that the properties of cellulose change 

considerably compared to those exhibited by its 

nanometric counterpart. Based on this principle, new 

materials could be investigated, developed and 

characterized to be used in the design of biomedical 

applications using a combination of two or more 

nanobiocomponents such as NC, nanolignin, nanochitin, 

nanoquitasan, nanoalginate, nanotannins, among others. 

All these biocomponents in their natural size have 

characteristics suitable for use in the medical area; tannins, 

for example, have anti-inflammatory, antimicrobial, 

antimutagenic, anticarcinogenic and antioxidative 

properties[138]. 

Currently, some biomedical applications use NC with other 

biocomposites. However, the latter is not on their 

nanoscale. Such is the case of the design of CNF 

hydrogels with alginate for 3D bioprinting with live cells for 

the growth of cartilage tissue, thus revolutionizing tissue 

engineering, regenerative medicine and promoting the use 

of NC for 3D bioprinting of living beings tissues and organs 
[139]. 

Another case consists of using chitin nanofibrils combined 

with nanolignin. Their nanometric size exhibits 

antibacterial, anti-inflammatory, healing and anti-aging 

properties; they are nanocomposites suitable for skin care 

and regeneration [140]. Therefore, it would be of great 

interest to study the effect of including BNC within the 

binomial nanochitin and nanolignin; even more so, knowing 

that there are already applications of BNC in conjunction 

with silver nanoparticles in the field of skin regeneration, 

which serve as evidence of its effectiveness in this field [141]. 

7. Conclusion 

A better understanding of the functionality of NC has 

encouraged several researchers to develop it through 

controlled enzymatic approaches, which provide 

sustainable, biocompatible and viable NC to introduce new 

functionalities on its surface quantitatively.  

This review highlighted recent biomedical applications in 

wound dressing, drug delivery, tissue engineering and 

scaffolds, medical implants, and biosensing. 

NC-Based composites are frequently observed to 

decompose progressively following tissue regeneration, 

attributed to the biodegradability and biocompatibility of 

NC. However, studies that assess the long-term effect of 

NC-based composites on the microbial behavior present in 

the local environment need to be carried out. 

Biosensors have the most significant potential to detect 

and prevent the spread of the coronavirus pandemic. 

Nanocellulose, which is used in composite materials for 

sensors, has a significant impact on biosensor applications 

due to its unique properties at the nanoscale. Thus, NC-

based biosensors can provide the necessary tools for 

diagnosing fractions of a second with high accuracy for 

mass screening. Biosensors for detecting the COVID19 

viruses and variants that cause epidemic and pandemic 

were defined in detection mechanisms and biological 

receptors. In this review, challenges, field trends are 

discussed as part of an updated review and surface 

modifications of the field. The interaction of 

nanocomposites with microorganisms in the local 

environment has yet to be researched. 
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Table 1 

Cellulosic 

biomasses 

Extraction 

methods 

Type 

NC  

                      Operating conditions Characterization Reference 

Hydrolysis 

time (h) 
pH 

Temperature 

(ºC) 

Diameter(1) 

(nm) 
Length 

Crystallinity 

index (%) 
 

Kraft 

cellulose 

pulp 

(eucalyptus) 

EH(2) aided by 

mechanical 

homogenization 

NFC 72 5 50 180 5.50 µm 78.46 [62] 

Wheat fiber 

MCC 

EH by 

ultrasound and 

lyophilization 

CNC 120 4.8 50 5 -10  
40 – 500 

nm 
87.46 [142] 

Cellulose 

pulp (40 % 

pin and 60 

% fir) 

EH aided with 

mechanical 

shear and high-

pressure 

homogenization   

NFC 2 7 50 5 - 20 17.30 nm 8. – 12 [143] 

Soy straw 

EH aided by 

mechanical 

homogenization 

and sonic 

treatment  

NFC 42 4 50 7.6 – 11.5 
˃ 1.00 

µm 
45. – 68 [144] 

Birch 

celulose 

pulp 

High pressure 

fluidization 

aided with EH 

NFC 2.5 5 45 4.6 N.I. (3) 57 [145] 

MCC 

derived 

from cotton 

fibers 

Anaerobic 

microbial 

hydrolysis 

aided by 

ultrafiltration 

CNC 168 - 360 N.I. 35 43 - 119 N.I. 81 [146] 

Paper 

industry 

sludge 

EH with BF (4) BNC(8) 40 5 50 N.I. N.I. N.I. [147] 

Citrus 

processing 

waste from 

oranges 

EH aided with 

yeast and 

ultrasound 

NFC 48 4 50 263 13 µm N.I. [148] 

Waste 

cotton fabric 
EH with BF BNC 240 5 30 N.I. N.I. N.I. [149] 

Oat husk EH with BF BNC N.I. N.I. 28 N.I. N.I. 88. [150] 

(1)The value indicated in some cases refers to the width and not the diameter. (2)EH: Enzymatic hydrolysis. (3) NI: Not indicated.   (4)BF: 

Bacterial fermentation. 

 

 

 

 

 

 

 



 

138 

 

Table 2 

 
 

 N.I.: Not indicated.   NW: Nanowhisker.  

(*)Spectrophotometer method.  (**)Smartphone method.  (***)Cyclic voltammetry.  (****)Differential pulse voltammetry. 

 

 

 

Source  Type 
Type of 

biosensor 
Analyte Linear range 

Detection 

limit 
Sensitivity Reference 

Sugarcane 

bagasse 
NFC Electrochemical 

Guanine 

Adenine 

(0.74 – 6.4) 

µmol/L 

(7.4 - 210) 

µmol/L 

0.17 µmol/L 

1.4 µmol/L 

1.68 A mol-1 L 

N.I.(2) 

[151] 

Bacterial 

origin 
BNC Optical Human serum albumin 

(25 – 400) µM 

(*) 

(10 – 300) µM 

(**) 

5 µM N.I. [152] 

MCC NW Optical Glucose 
(1.5 – 13.0) 

mM 
N.I. N.I. [153] 

N.I. CNC Electrochemical Cholesterol 

(5.18 – 25.9) 

µmol/L(***) 

(0.647-

10.360) 

µmol/L(****) 

7.4 µmol/L 

0.0986 

µmol/L 

N.I. [112] 

G.xylinum BNC Electrochemical 

Cadmium 

Lead 

Uric acid 

17β-estradiol 

(4.5 – 14.5) 

µM 

(1.0 – 10.5) 

µM 

(0 – 70) µM 

(0 - 3) µM 

1.01 µM 

0.43 µM 

1.8 µM 

0.58 µM 

N.I. [154] 

Bacterial 

origin 
BNC Optical 

Cyanide ion 

2-

mercaptobenzothiazole 

(0.2 – 2.5) 

µg/mL 

(2 - 110)  

µg/mL 

0,012  

µg/mL 

1,37  µg/mL 

N.I. [155] 

Bacterial 

origin 
BNC Optical 

Cysteine 

Cystine 

Glutathione 

Glutathione disulfide 

 

(10 – 100) µM 

(10 – 100) µM 

(25 – 200) µM 

(10 – 300) µM 

11  µM 

8  µM 

28  µM 

21  µM 

N.I. 156] 

Bacterial 

origin 
BNC Optical Bilirubin 

(2 – 20) 

mg/dL 
N.I. N.I. [157] 


