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RESUMO 

O mundo moderno deve, em grande parte, o seu desenvolvimento mecânico e 

tecnológico aos combustíveis fósseis. Estes tornaram-se a maior fonte de energia 

global, originando assim uma forte dependência. Sendo esta uma fonte não renovável 

e existindo uma crescente preocupação com o meio ambiente, fontes alternativas 

começam a ser estudadas. Os polímeros sintéticos são um subproduto dos 

combustíveis fósseis com uma vasta gama de aplicações, desde o uso em plásticos a 

cosméticos ou aplicações biomédicas. No entanto, este é um produto facilmente 

descartável e não biodegradável o que o torna bastante poluente. Consequentemente, 

torna-se imperativo procurar fontes alternativas. 

O presente trabalho vai de encontro a esse pensamento e tem como motivação a 

exploração de um nanomaterial renovável, não tóxico e biodegradável. As fibras de 

celulose possuem uma estrutura única e são um dos polímeros mais ubíquos no planeta 

Terra. À escala nano, as propriedades observadas são ainda mais atraentes. Estas 

propriedades variam dependendo da origem e do processo de extração. O estudo 

desenvolvido neste trabalho recai sobre a nanocelulose bacteriana por se tratar de um 

nanomaterial promissor, renovável e biocompatível. 

O objetivo principal deste trabalho passa pela produção de películas nanocelulósicas 

utilizando a bactéria, a Rhizobium leguminosarum. A análise química e morfológica, 

estabelecendo a fundamentação científica para futuras aplicações, com especial 

incidência na indústria biomédica, fazem também parte das motivações que levaram à 

execução deste estudo. 

A caracterização das propriedades químicas e morfológicas foi obtida através das 

técnicas de Difração de Raios-X (DRX), Microscopia Eletrónica de Varrimento (MEV) 

em conjunto com Espectrometria de Energia Dispersiva (EDS), e Espectroscopia de 

Infravermelhos por Transformada de Fourier (FTIR).  

Em suma, este trabalho contribuiu para o aumento do conhecimento das técnicas de 

processamento de Nanocelulose Bacteriana (NCB), bem como a exploração das suas 

potencialidades em diferentes aplicações. 

 

Palavras-chave: Nanocelulose Bacteriana, Rhizobium leguminosarium, Nanocelulose 

Vegetal, Biopolímeros. 
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ABSTRACT 

The modern world owns to the fossil fuels the grate mechanical and technological 

development, which it achieved. These have become the largest source of global energy, 

thus creating on them a strong dependency. Since this is a non-renewable source and 

there is a growing concern for the environment, alternative sources are being studied. 

Synthetic polymers are a by-product of fossil fuels with a wide range of applications from 

plastics, cosmetics or biomedical applications. However, they are not biodegradable 

which makes them very polluting when not correctly disposed. Consequently, it is 

imperative to look for substitute resources. 

This study goes in this thinking line and is motivated by the exploitation of a renewable 

nanomaterial, non-toxic and biodegradable. The cellulose fibbers have a unique 

structure and are one of the most ubiquitous polymers on the planet Earth. At the 

nanoscale, the observed properties are even more attractive. These properties vary 

depending on the source and extraction process. This research focuses on bacterial 

nanocellulose because it is a promising nanomaterial, renewable and biocompatible. 

The main purpose of this work involves the production of cellulose nanofibbers using the 

bacterium, Rhizobium leguminosarum, its chemical and morphological characterization, 

establishing the scientific foundation for future applications mainly on the biomedical 

industry. 

The characterization of morphological and chemical properties was obtained using X-

Ray Diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM) together with Energy 

Dispersive Spectrometry (EDS) and Spectroscopy Infrared Fourier Transform (FTIR). 

In short, this work has contributed to increasing the knowledge of bacterial nanocellulose 

processing techniques and the use of its potential properties in different applications. 

 

Keywords: Bacterial Nanocellulose, Rhizobium leguminosarum, Vegetable 

Nanocellulose, Biopolymers. 
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1.1. Motivação e Objetivos 

A crise energética ambiental a nível global é fruto do nosso modelo de desenvolvimento 

e tem-se acentuado ao longo das últimas décadas [1]. A verdade é que o petróleo se 

tornou o grande impulsionador no desenvolvimento económico [2], contudo cada vez 

mais a sociedade e a indústria procuram fontes de energia alternativas, que sejam 

renováveis e limpas como substituas dos combustíveis fósseis [3]. 

Num contexto económico e ecológico, procuram-se alternativas em materiais 

renováveis e biodegradáveis [4], são exemplo disso, os polímeros naturais. Por 

definição, polímeros naturais são aqueles que degradam em resultado da ação de 

microorganismos e/ou enzimas [5]. Dependendo da estrutura, morfologia e área de 

superfície, a taxa de biodegradação pode variar entre horas a anos. A lenhina leva anos 

a degradar, mas as proteínas e os polissacarídeos degradam entre horas a dias [5]. 

De todos os polímeros naturais, a celulose é considerado o biopolímero mais promissor 

na substituição de polímeros sintéticos [6]. Contrariamente aos polímeros sintéticos, 

esta tem uma excelente capacidade de renovação, é 100% reciclável, não é nociva para 

o ambiente e existe em abundância na natureza; cerca de 33% da biosfera é composta 

por celulose [3].  

Entre todas as fontes existentes de celulose, a madeira é aquela que tem recebido 

especial atenção no mundo da indústria devido à facilidade com que é encontrada na 

natureza e ao elevado rendimento na produção à escala industrial. No entanto, têm sido 

procuradas alternativas mais ecológicas. Apesar das propriedades únicas, durante o 

processo de fabrico são descarregados diferentes poluentes para o meio ambiente [7], 

e a procura por celulose vegetal origina problemas ambientais tal como o 

desflorestamento, enfraquecendo assim a ideia de um material amigável do ambiente. 

Como alternativa outras fontes de celulose têm sido estudadas e entre elas, surgiu a 

nanocelulose bacteriana. 

O impulso na produção de NCB foi dado pelo Adrian J. Brown, quando no século XIX, 

identificou uma massa gelatinosa resultante da fermentação do vinagre como celulose, 

denominando-a de Acetobacter xylinum [8]. Renomeada mais tarde, Glunacetobacter 

xylinus (G. xylinus). De forma a melhorar o processo de formação de nanocelulose, em 

meados do século XX, Hestrin e Schramm otimizaram o meio de cultura a nível 

laboratorial [9]. Contudo, só ao longo dos últimos 15 anos a investigação nos trouxe 



Introdução Capítulo 1 

 

4 

 

conhecimento da formação e estrutura da NCB [8]. A estrutura química da NCB é 

idêntica à da Nanocelulose Vegetal (NCV), no entanto, morfologicamente apresenta 

propriedades físicas e mecânicas únicas, tais como biocompatibilidade, alta 

cristalinidade, pureza e elasticidade. Além das propriedades promissoras é ainda 

possível fazer modificações “in situ” (durante a biossíntese), possibilitando a sua 

manipulação e o aumento potencial das aplicações de NCB na indústria [7]. Como a 

NCB não possui lenhina na sua composição o processo de obtenção e purificação torna-

se mais simples e menos poluente [7, 9], sendo assim uma opção para as indústrias. 

O principal objetivo desta dissertação é testar a produção de nanocelulose bacteriana 

utilizando uma estripe da bactéria da espécie, Rhizobium Leguminosarium. Os trabalhos 

sobre NCB, publicados até à data, dão destaque à bactéria Gluconacetobacter xylinus, 

por se considerar que esta apresenta maior rendimento, na produção, quando 

comparada com outras estripes bacterianas [10]. Assim, parte da motivação para o 

desenvolvimento deste trabalho foi verificar a possibilidade de utilizar bactérias da 

Rhizobium leguminosarum como alternativa eficaz na produção de nanocelulose, tendo 

em conta a produção abundante de polissacáridos extra-celulares nestas bactérias. 

Além do rendimento, foi também objetivo adicional deste estudo, verificar se a 

nanocelulose produzida por estas duas bactérias apresentava, ou não, características 

similares. O processo de secagem da nanocelulose obtida foi igualmente objeto de 

estudo. 

Para a caraterização química e morfológica da nanocelulose bacteriana foram utilizadas 

as técnicas de Difração de Raios-X (DRX), Espectroscopia de Infravermelhos por 

Transformada de Fourier (FTIR), Microscopia Eletrónica de Varrimento (MEV), 

Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS) e Espectroscopia por Comprimento de 

Onda dispersivo (WDS). 

Também será apresentada uma comparação da nanocelulose bacteriana com a 

nanocelulose de origem vegetal com o intuito de perceber quais as diferenças mais 

significativas entre as duas, nomeadamente, no que se relaciona com as propriedades 

da nanocelulose bacteriana, tidas como adequadas para aplicações na área da 

biomédica, quando se sabe que este processo é mais dispendioso e pouco eficiente, ao 

contrário do processo de produção de nanocelulose vegetal.  
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1.2. Estrutura da Dissertação 

A presente dissertação é composta por cinco capítulos, incluindo o atual, onde é feita 

uma breve abordagem aos objetivos e metodologias utilizadas no trabalho. No segundo 

capítulo é realizada uma breve descrição da nanocelulose, onde são apresentadas as 

suas propriedades, características, e os diferentes tipos existentes dependendo da sua 

origem e tratamento. Como seria espectável, o capítulo tem uma especial incidência na 

nanocelulose bacteriana. Para além da sua origem são referidas as aplicações, e 

características que a tornam superior em relação à nanocelulose vegetal. 

No terceiro capítulo é descrito o procedimento experimental para a produção de 

nanocelulose bacteriana utilizando uma estripe de Rhizobium leguminosarum. Também 

é apresentada uma breve abordagem aos equipamentos utilizados na análise das 

amostras de NCB obtidas. 

No quarto capítulo são apresentados e analisados os resultados obtidos no capítulo 

anterior. Os resultados fornecidos pelas técnicas utilizadas na análise de NCB são 

também comparados com a análise de NCV obtidos num estudo anterior [11]. 

Finalizando, no quinto e último capítulo, apresentam-se as conclusões deste trabalho, 

as limitações que surgiram e as propostas para trabalhos futuros. 
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2.1. Introdução 

A celulose é um polímero renovável, biodegradável e considerado como um dos mais 

abundantes e ubíquos no planeta Terra. Estima-se uma produção na natureza de 1011 

toneladas por ano [3, 7, 12, 9]. Pode ser encontrada na madeira, algodão, bactérias, 

fungos, algas e organismos tunicados. Serve também como um agente de reforço, em 

diferentes matrizes, pois possuí propriedades promissoras, tais como resistência 

mecânica, elevada cristalinidade, ampla capacidade de modificação química, 

quiralidade, biocompatibilidade (“in vitro” e “in vivo”) e biodegradabilidade [13]. 

Como matéria-prima, as fibras de celulose e seus derivados são aplicadas em velas, 

cordas, papel, madeira para construções, entre outros, desde há mais de cento e 

cinquenta anos. Ao longo da última década com a constante procura por recursos 

renováveis e adequação de produtos inovadores para a ciência e tecnologia, ocorreu 

um renascimento global da investigação realizada sobre este material. A celulose 

possui, nos dias de hoje, uma ampla aplicação em embalagens, indústria automóvel, 

área biomédica e indústria farmacêutica [12]. 

Bioquimicamente, o polímero da celulose destaca-se pela sua estrutura única, bastante 

diferente dos polímeros sintéticos comuns. É um polímero linear em que o principal 

monómero é constituído por ligações β-D-glicopiranose compostas por uma ligação 

glicossídica entre os grupos hidroxila C-1 e C-4, formados após polimerização por 

condensação de longas cadeias de glucose [14, 15]. 

Na figura 1 é apresentada a fórmula molecular da celulose, (C6H10O5)n, ou seja, a sua 

configuração em cadeia composta por monómeros de glucose, assim como a sua 

estrutura. 

 

Figura 1 – Estrutura molecular da celulose [16]. 

 

A celulose possui uma estrutura linear, fibrosa, húmida e insolúvel. A sua insolubilidade 

desempenha um papel essencial na manutenção da estrutura da parede celular das 

plantas, consequência das múltiplas ligações de hidrogénio entre os grupos hidroxilos 
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das distintas cadeias justapostas de glucose [17]. Os grupos de OH na superfície da 

celulose favorecem a formação de ligações de hidrogénio que promovem a adesão entre 

a nanocelulose e outros materiais poliméricos [18, 19]. 

 

2.2. Nanocelulose 

Com a prioridade do desenvolvimento da nanotecnologia, a celulose renasce e atraí 

atenção numa nova forma, nanocelulose, utilizada como um material original e 

avançado. 

A celulose à escala nano (isto é, elementos com uma dimensão inferior a 100nm) possuí 

propriedades diferentes e mais atraentes, como baixa densidade, biodegradabilidade, 

baixo coeficiente de expansão térmica, elevada área superficial [20], transparência ótica 

[21], hidrofílica, baixo custo e ambientalmente benéfica na substituição de fibras 

sintéticas, como as de carbono e vidro [22]; possuí também elevada resistência e 

rigidez, ver tabela 1. A relação resistência/peso da nanocelulose é 8 vezes superior à 

do aço inoxidável [23]. 

Tabela 1 – Algumas propriedades comparativas da nanocelulose com o aço inoxidável 

 
Resistência à 
tração (GPa) 

Módulo de 
Young 

(trans.) (GPa) 

Cristalinidade 
(%) 

Módulo de 
Young (long.) 

(GPa) 

Rigidez 
(GPa) 

Densidade 
(g.cm-3) 

Nanocelulose 7,5-7,7 [24] 
110-220 [24], 
100-130 [25] 

60-90 [7] 130-250 [26] 
140-220 

[18] 
1,5-1,6 [25] 

Aço Inoxidável 
[27] 

0,5-0,8 80 - 210 86 7,9 

 

Parâmetros como cristalinidade, proporção geométrica (largura/diâmetro; área de 

superfície), força/dureza e funcionalidade superficial, são importantes no controlo de 

propriedades da nanocelulose e fornecem um mecanismo único de reforço à 

nanoescala. Por exemplo, a funcionalidade superficial determina a maneira como a 

nanocelulose interage entre si (nanofibras/nanofibras) e com os polímeros. A proporção 

geométrica afeta as propriedades reológicas que por sua vez controlam o processo e a 

facilidade de produção. A cristalinidade está diretamente relacionada com o elevado 

módulo de elasticidade, propriedade frequentemente desejável em compósitos leves 

[21]. 
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No estado sólido, as quatro formas polimórficas existentes mais comuns são a celulose 

tipo I e II. A celulose II é obtida através de tratamento químico com hidróxido de sódio 

(NaOH), resultando numa estrutura estável [28], e enquanto a celulose I se encontra em 

abundância na natureza. Termodinamicamente esta forma é mais instável [36], podendo 

ser transformada em outros tipos de celulose através de tratamentos químicos ou 

físicos. A análise desta estrutura mostra a existência de duas fases cristalinas 

diferentes, em diferentes proporções, dependendo da origem de celulose: Iα (triclínica), 

prevalece em celuloses provenientes de algas e bactérias; enquanto na celulose de 

tunicados predomina a Iβ (monoclínica); na celulose de origem vegetal ambas, Iα e Iβ, 

podem estar presentes [17]. A forma Iα é menos estável, podendo facilmente ser 

convertida em Iβ através de um simples tratamento térmico.  

 

Figura 2 – Padrões de ligações de hidrogénio de nanocelulose: cadeias unitárias na origem da célula Iα 
(a) e Iβ (b) (adaptada de [17]. 

 

As propriedades geométricas das estruturas de nanocelulose, como forma, 

comprimento e diâmetro, dependem principalmente da origem da celulose e do seu 

processo de extração. Até ao momento, dependendo da sua origem, a nanocelulose 

pode ser classificada em nanocelulose animal (NCA), nanocelulose vegetal e 

nanocelulose bacteriana. Face ao processo de extração, pode ser dividida em duas 

famílias, nanocristais de celulose (NCC) e nanofibras de celulose (NFC). 
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Tabela 2 – Propriedades geométricas das estruturas de nanocelulose [24]. 

 Comprimento (μm) Largura (nm) Altura (nm) Cristalinidade (%) 

Nanocelulose 

Vegetal 
>2000 20 - 50 x103 20 - 50 x103 43 - 65 

Nanocelulose 

Animal 
0,1 – 4 ~20 ~8 85 - 100 

Nanocelulose 

Bacteriana 
>1 30 - 50 6 - 10 65 - 79 

Nanocristrais 

de Celulose 
0,05 - 0,5 3 - 5 3 - 5 54 - 88 

Nanofibras de 

Celulose 
0,5 - 2 4 - 20 4 - 20 - 

 

Nanocristais de celulose são muitas vezes referidos como microcristais, “nanowhiskers” 

de celulose, nanopartículas, ou microcristalinos [18]. NCC são definidos como cristais 

de celulose tipo agulha com uma altura a variar entre 3 e 5 nm e largura de 50 a 500 nm 

[29, 30], produzidos a partir de várias fontes biológicas, como por exemplo: polpa de 

madeira, algodão, tunicados e bactérias; normalmente obtidos por hidrólise ácida. 

Os tratamentos ácidos removem componentes não celulósicos e celulose amorfa 

presentes nas matérias-primas e produzem cristais de celulose com elevada pureza o 

que torna os NCC altamente cristalinos [6]. Neste processo, ocorre também o 

encurtamento do comprimento de fibrilas de celulose e grupos de sulfato são 

introduzidos aumentando a capacidade de dispersão na água [6]. 

No tratamento mecânico a celulose amorfa não é removida, originando assim as 

nanofibras de celulose. As morfologias e dimensões, variam de 4 a 20 nm em largura e 

de 500 a 2000 nm em comprimento, dependendo dos graus de fibrilação e pré-

tratamento envolvido. Estudos indicam que quanto maior o comprimento, e menor o 

diâmetro, melhor o efeito de reforço das fibras [30, 31]. 

As NFC contêm celulose amorfa e não sendo tão cristalinas como os NCC [31]. Quando 

comparadas com NFC, NCC apresentam uma morfologia mais uniforme, menores 

defeitos e maior grau de cristalinidade [32], figuras 3 (a) e (b). 
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Figura 3 – (a) Nanocristais de Celulose [33]; (b) Nanofibras de Celulose [34]. 

 

2.3. Nanocelulose Animal 

Os organismos tunicados, filo Chordata, representam um subfilo de animais marinhos, 

sendo por isso também conhecidos por urocordados. Estes organismos alimentam-se 

através da filtração da água marinha, removendo o plâncton e detritos orgânicos. 

Estima-se a existência de mais de 2000 espécies, das quais a maioria é séssil, fixando-

se num substrato. Destas espécies, uma pequena parte, vive flutuando na superfície 

dos oceanos [6]. 

 

Figura 4 – Exemplo de tunicados [35].  

 

Os tunicados pertencem ao grupo de animais invertebrados. Os seus corpos são 

revestidos com uma túnica complexa que pode ter uma aparência macia ou 
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cartilaginosa. Esta é constituída por água, proteína, hidratos de carbono e fibras 

estruturais compostas por tunicina, de estrutura semelhante à celulose. A túnica 

desempenha várias funções biológicas, tais como, fagocitose, condução do impulso, 

bioluminescência, e contratilidade [36, 37]. 

Os tunicados são os únicos animais, entre todas as fontes naturais de celulose, que 

produzem celulose. A produção ocorre na túnica pelos complexos de enzima 

sintetizados na membrana da epiderme por meio de mecanismos ainda desconhecidos. 

De forma similar à nanocelulose vegetal, a nanocelulose animal é agregada sob a forma 

de microfibrilhas e composta por celulose do tipo Iβ, quase pura. 

A celulose obtida dos tunicados desempenha diferentes funções, em diferentes famílias 

e espécies de tunicados, o que resulta em diferentes estruturas de nanocelulose animal. 

Da literatura existente conclui-se que a espécie Ciona intestinalis, pode ser cultivada em 

elevadas quantidades no oceano, facilitando a produção de nanocelulose animal em 

grande escala [38]. 

A nanocelulose animal possui um comprimento que varia entre 100 nm e vários 

micrómetros, uma largura entre os 15 a 30 nm e uma área de superfície específica de 

150 a 170 m2g-1 [6, 35]. Tem elevada cristalinidade, cerca de 95%, e uma superfície 

reativa devido à presença de grupos hidroxilo, importantes para as propriedades 

mecânicas que apresenta [6, 38]. O grau de polimerização da nanocelulose animal 

reporta a valores entre 700 a 3500. Estudos realizados, indicam que os tunicados podem 

ser ótimos recursos para a obtenção de celulose.  

 

2.4. Nanocelulose Vegetal 

A nanocelulose vegetal é um nanomaterial extraído a partir da madeira, algodão e fibras 

naturais de materiais lenhocelulósicos [25, 30, 39]. 
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Figura 5 – Exemplos de materiais constituídos por celulose: (a) Algodão [40]; (b) madeira [41]; (c) fibras 
naturais de materiais lenhocelulósicos [42]; (d) Cana-de-açúcar, exemplo de uma planta herbácea [43]. 

 

A madeira é um compósito natural onde biopolímeros como celulose, hemicelulose e 

lignina formam uma microestrutura celular, denominada de biomassa lenhocelulósica, 

altamente porosa e anisotrópica, que apresenta uma combinação única de alta 

resistência, rigidez, e baixa densidade [29]. 

A biomassa lenhocelulósica possui uma composição cerca de 30 a 50% de celulose, 15 

a 35% de lenhina e 19 a 45% de hemicelulose, em peso. Ramos de hemicelulose 

revestem as fibrilas de celulose formando uma rede aberta, cujos espaços vazios são 

preenchidos gradualmente por lenhina [20], como é possível observar na figura 6. 
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Figura 6 – Composição e estruturação da biomassa lenhocelulósica. (Adaptada de Lee [20]). 

 

Têm sido aplicadas diferentes abordagens para a obtenção de nanocelulose, e 

diferentes processos originam diferentes tipos de celulose. A hidrólise ácida da celulose 

consiste na quebra de microfibras em nanocristais, removendo assim as zonas amorfas 

[44, 45]. Neste processo é frequente a utilização do ácido sulfúrico pois este gera uma 

solução estável. Um outro processo utilizado, é o tratamento alcalino, consistindo 

essencialmente na imersão da fibra em compostos alcalinos, sob condições de agitação 

e aquecimento. Com este processo obtém-se um produto puro, livre de lenhina, 

hemicelulose e outros componentes [44, 45, 46]. 

Para além das aplicações na sua forma pura, é possível utilizar nanocelulose vegetal 

para a produção de compósitos, essencialmente de matriz polimérica. Testes realizados 

indicam que estes compósitos possuem uma resistência à tração, cinco vezes superior 

à dos polímeros originais [8]. 

A biodiversidade da madeira, aliada à semelhança morfológica estruturada a nível 

nanométrico dos tecidos humanos e vegetais, oferece uma variedade de morfologias e 

composições químicas que podem ser exploradas no desenvolvimento de compósitos 

nanoestruturados para aplicações biomédicas [20, 29]. Polímeros lenhocelulósicos, 

baseados em celulose, possuem interesse devido à sua capacidade de reforço e 

biodegradabilidade. Estas propriedades, assim como a sua origem natural tornam esta 

nanocelulose atraente quando combinada com diferentes biopolímeros [29]. 
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O aumento pela procura de derivados de celulose vegetal levou ao consumo da matéria-

prima, como a madeira, provocando a desflorestação, um dos grandes problemas 

ambientais. De modo a evitar questões ambientais, mesmo sendo a planta o principal 

contribuinte da celulose, estudam-se fontes alternativas como por exemplo raízes de 

vegetais ou bactérias [47]. 

 

2.5. Nanocelulose Bacteriana 

A nanocelulose bacteriana, também conhecida como Celulose Bacteriana e ainda como 

Celulose Microbiana, é um nanomaterial emergente, com propriedades únicas, 

produzida por várias espécies de bactérias. Uma das espécies mais importantes na 

produção de NCB foi descoberta em 1886 por Adrian J. Brown, a Acetobacter xylinum, 

renomeada mais tarde, como Gluconacetobacter xylinus [10]. Esta bactéria é altamente 

omnipresente. Envolvida na conversão de etanol em ácido acético [48], surge sempre 

que a fermentação de açúcares e hidratos de carbono ocorre; por exemplo, sobre as 

superfícies de apodrecimento de frutas, nos sumos não pasteurizados ou esterilizados, 

na cerveja e vinho, transformando-o em vinagre [10]. 

Embora a K. xylinus seja conhecida pelo seu elevado rendimento, existem também 

outras espécies bacterianas como Agrobacterium, Alcaligenes, Pseudomonas, 

Rhizobium, entre outras, capazes de produzir celulose [7, 49]. Ainda não foi encontrada 

a razão pela qual as bactérias produzem uma película de celulose – no entanto, sabe-

se que as bactérias sintetizam celulose, construindo um feixe de microfibrilhas que 

origina a NCB [48]. Estima-se que esta camada seja usada como proteção dos raios 

UV, contra fungos e outros microrganismos [48]. 

 

Figura 7 – Celulose Bacteriana. (Adaptada de Klemm [10]). 
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A Nanocelulose Bacteriana possui uma morfologia e uma estrutura molecular 

semelhantes à nanocelulose de origem vegetal. No entanto, as propriedades diferem da 

nanocelulose vegetal, apresentando a NCB uma estrutura química mais pura, devido à 

inexistência de lenhina e hemicelulose [10, 24, 8, 49].  

A presença de lenhina torna-se o principal obstáculo no processo de separação na 

nanocelulose vegetal [20]. A função da lenhina é atuar como uma barreira protetora na 

permeabilidade da célula da planta e contra ataques microbianos. Uma outra 

desvantagem é a maior degradabilidade quando exposta ao ar, ficando facilmente com 

um aspeto amarelado. 

A hemicelulose é um polissacarídeo, ligado por pontes de hidrogénio, à celulose. Esta 

configuração fornece elasticidade às microfibrilhas de celulose. É sugerida a remoção 

de um mínimo de 50% de hemicelulose para um aumento da digestibilidade da celulose 

bem como o aumento da sua cristalinidade [50]. Devido à alta sensibilidade 

termoquímica, a degradação da hemicelulose pode originar co-produtos indesejados 

embora não afete a composição química da nanocelulose.  

 

2.5.1.  Estudos Realizados e Aplicações 

A comercialização da NCB é comprometida pelos baixos rendimentos obtidos em 

condições de cultura estática. Comparada com outras fontes, esta apresenta-se 

como a mais dispendiosa. No entanto possui propriedades que a distinguem das 

outras fontes, como já foi referido, e que são basicamente: elevada pureza, elevada 

cristalinidade (65 a 79%), alto grau de polimerização (chega a atingir um grau entre 

16000 a 20000) [24], resistência à tração quando húmida, alta capacidade hidrofílica 

e a possibilidade de ser moldada em estruturas tridimensionais (3D) durante a 

retenção de água [49, 51]. Tornou-se assim uma importante alternativa em 

aplicações específicas como a indústria biomédica, indústria dos cosméticos, fabrico 

de papel, entre outras [10, 51, 52] 

A estrutura da NCB é diretamente influenciada pela fonte utilizada e as suas 

propriedades variam de acordo com os tipos de bactérias e o meio de cultura. 

Tipicamente os ensaios realizados são em condições estáticas e resultam na 

formação de uma película na interface ar/líquido rica em oxigénio. No entanto, 

também são realizados ensaios em condições de agitação e estes apresentam 

grânulos irregulares e dispersos no meio de cultura [24]. A nível estrutural as 

diferenças também são bastante visíveis. Em condições estáticas obtém-se fibrilhas 
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mais estendidas e empilhadas umas em cima das outras perpendicularmente com 

uma secção transversal de 0,05±0,1μm. Enquanto em condições de agitação, as 

fibrilhas estão entrelaçadas, mais curtas e possuem uma maior secção transversal, 

0,1±0,2 μm [24]. 

A indústria alimentar é um campo clássico da utilização de NCB pois esta é um 

ingrediente adequado e versátil no processamento de alimentos. A sua utilização 

em alimentos tem como benefícios: a redução da retenção de líquidos no intestino, 

o aumento da secreção dos ácidos biliares e a diminuição dos níveis de colesterol e 

triglicerídeos [8]. 

Devido a propriedades como a estabilidade mecânica, elevada humidade e pureza, 

a NCB é um material importante em aplicações no setor da cosmética. 

A biodegradação da celulose resultante de um processo enzimático – decomposição 

bioquímica – ocorre geralmente apenas na natureza. No corpo humano não provoca 

respostas inflamatórias crónicas “in vivo”, o que a torna biocompatível. Esta 

propriedade oferece suporte na medicina humana e veterinária assim como uma 

ampla gama de aplicações biomédicas: tratamento de feridas crónicas e 

queimaduras, incluindo substituto temporário da pele; sistema de libertação 

controlada de fármacos; tecidos cardiovasculares artificiais e regeneração de tecido 

osso, cartilagem e nervo [46, 53, 54]. 
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Figura 8 – Algumas das aplicações de NCB: (a) Películas de NCC com e sem resina; (b) circuitos de luz 
díodo emissor de luz (LED); (c) Impressão 3D de uma orelha; (d) Pequena cadeira produzida usando 3D 

bioimpressão; [55] (e) Esquema representativo de uma membrana de NCB usada como um substituto 
temporário de pele [56]. 

 

2.5.2. Métodos de Caraterização 

A caracterização de nanomateriais é feita a partir de várias técnicas que abrangem 

diferentes áreas de pesquisa, entre as quais Difração de Raios-X (DRX), 

Espectroscopia de Infravermelhos por Transformada de Fourier (FTIR) e 

Microscopia Eletrónica de Varrimento (MEV). Nos subpontos que se seguem será 
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feita uma pequena abordagem a cada uma destas técnicas, uma vez que foram 

utilizadas na caracterização da NCB produzida. 

 

2.5.2.1. Difração de Raios-X (DRX) 

A descoberta dos Raios-X em 1895 possibilitou aos cientistas avaliar a estrutura 

cristalina a nível atómico. A Difração de Raios-X (DRX) é uma das mais 

importantes ferramentas utilizadas na caracterização química do estado sólido. 

Esta é uma técnica analítica rápida, utilizada principalmente na caracterização 

da impressão digital de materiais cristalinos e na determinação da sua estrutura, 

podendo ser determinada a forma e o tamanho da célula para qualquer 

composto [57]. 

Estes Raios-X são gerados por um tubo de raios catódicos, filtrados para 

produzir radiação monocromática, colimados e dirigidos para a amostra. A 

interação dos raios incidentes com a amostra produz interferência construtiva (e 

um raio difratado) em condições que satisfazem a lei de Bragg, nλ=2dsin [58]. 

 

Figura 9 – DRX de uma amostra de NCB [59]. 

 

Pela literatura é sabido que a NCB possui um elevado índice de cristalinidade, 

sendo esse índice percetível pela análise do difratograma apresentado na figura 

9, em que a existência de zonas amorfas é quase nula. A amostra analisada foi 

mantida em condições estáticas e produzida no meio Hestrin-Schramm’s. Para 

além do elevado índice de cristalinidade é importante referir os picos 

espectáveis, a 2θ, 15º e 23º, sendo que este último corresponde à celulose tipo 

I [59]. 
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2.5.2.2. Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier 

(FTIR) 

Há mais de 70 anos que a espectroscopia é utilizada na análise de materiais em 

laboratório. Esta técnica, ao ser utilizada, dá-nos a impressão digital da amostra 

com bandas de absorção correspondentes à frequência de vibrações das 

ligações entre os átomos. Espectroscopia de Infravermelho por Transformada 

de Fourier, FTIR, é um método de espectroscopia no infravermelho, possuí 

algoritmos de software, o que faz dele uma excelente ferramenta para análise 

quantitativa. 

A radiação infravermelha passa através da amostra. Alguma dessa radiação é 

absorvida pela amostra e parte dela é transmitida, resultando num espectro 

representativo da absorção e transmissão molecular e criando a impressão 

digital molecular da amostra. O FTIR fornece dados quantitativos e qualitativos 

em amostras orgânicas e inorgânicas [60], como pode ser observado na figura 

10. 

 

Figura 10 – FTIR da amostra de NCB, adaptada de Chen et al. [61] 

 

É importante a utilização deste método de forma a complementar a informação 

fornecida pelo DRX. Enquanto o DRX apresenta as zonas cristalinas, o FTIR 

mostra informação das zonas amorfas, como composição química da superfície 

da nanopartícula e ligações químicas existentes, e ainda modificações da 

amostra a nível químico. 
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Na figura 10 encontra-se um exemplo daquilo que será o resultado espectável. 

Observa-se a reprodução de várias bandas, numa gama de 4000cm-1 a 400cm-

1, entre os quais, de salientar o número de onda da celulose I, por volta dos 

3348cm-1; regiões de alongamento dos grupos C-H, por volta dos 1654cm-1; aos 

1600cm-1, 1400cm-1 e 1300cm-1 grupos de carboxilo, metilo e hidroxilo, 

respetivamente; e ainda vibrações de torção do grupo CH2 por volta dos 1060cm-

1 [7, 61]. 

 

2.5.2.3. Microscopia Eletrónica de Varrimento (MEV) 

A Microscópia Eletrónica de Varrimento, MEV, é uma das mais versáteis técnicas 

disponíveis para o exame e análise da morfologia da microestrutura e 

caracterização da composição química. É uma técnica que permite a obtenção 

de imagens com uma aparência tridimensional, podendo assim ser possível 

avaliar a estrutura superficial de determinada amostra, ver figura 11. 

Esta técnica envolve um feixe fino de eletrões que varrem a superfície da 

amostra e os sinais que são emitidos fornecem vários tipos de informação acerca 

da amostra em estudo. 

 

Figura 11 - Fotomicrografia resultante da técnica MEV aplicada à uma amostra de NCB, 5μm 

[62]. 
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O MEV fornece uma análise da consistência da superfície de nanopartículas e a 

forma das mesmas [26]. Acoplado ao MEV existe ainda o espectrómetro 

dispersivo de energia (EDS) e o espectrómetro dispersivo do comprimento de 

onda (WDS). 

O EDS fornece uma análise qualitativa, permitindo identificar quais os elementos 

distribuídos na superfície de uma amostra analisada por MEV, bem como as 

suas proporções relativas, por exemplo, composição (%) atómica [63, 64]. 

O WDS complementa o EDS, fornecendo uma informação quantitativa da 

amostra. Esta análise é de especial importância para complementar os 

resultados fornecidos pelo MEV, pois independentemente de uma energia dos 

raios X, baixa ou alta, este deteta com facilidade e de forma inequívoca qualquer 

elemento em uma amostra, até mesmo picos de elementos que se sobreponham 

[65].  
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3.1. Produção de Nanocelulose Bacteriana 

Neste capítulo é descrito o procedimento experimental. Inicialmente é abordado o 

método utilizado na produção de NCB. Este procedimento inclui a preparação do meio 

de cultura, as condições de crescimento e ainda o método de extração utilizado, bem 

como as técnicas utilizadas de modo a obter melhor rendimento na produção. Numa 

segunda instância, são descritos os métodos de secagem. Por fim, são apresentados 

os resultados obtidos pela utilização das técnicas FTIR, MEV e DRX, com vista à 

caracterização das amostras produzidas.  

 

3.1.1. A estripe de Rizhobium legumunisarium 

A estripe de bactéria utilizada foi isolada a partir dos nódulos de uma planta 

leguminosa, uma faveira, no âmbito de um projeto de investigação relacionado com 

a importância destas bactérias simbiontes para as culturas de leguminosas, pela sua 

capacidade de fixação do azoto atmosférico. O género Rhizobium é um dos que tem 

sido utilizado para o estudo da produção de NCB. Para a produção de NCB 

utilizando a estripe Rhizobium Leguminosarum R46 foi utilizado o Yeast Medium 

Agar (YMA), utilizado para o cultivo destas bactérias com algumas adaptações, 

(tabela 3).  

Tabela 3 – Composição do meio de cultura utilizado no procedimento experimental. 

Reagentes 
Meio de cultura 

Original (g) Adaptado (g) 

Extrato de levedura 1 1 

Fosfato de potássio dibásico (K2HPO4) 0,5 0,5 

Sulfato de magnésio hidratado (MgSO4.7H2O) 0,2 0,2 

Cloreto de sódio (NaCl) 0,1 0,1 

Manitol 10 - 

Agar 15 - 

Glicerol - 20 

 

O agar não foi utilizado, pois utilizou-se o meio líquido. Após produção do meio 

prosseguiu-se com o seguinte protocolo: 
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a. O meio foi dividido em amostras de 200 ml e distribuído por balões 

Erlenmeyer de 500 ml, esterilizados a uma temperatura de 121ºC, na 

autoclave durante 15 minutos. 

b. Após o arrefecimento, procedeu-se à inoculação com a bactéria previamente 

cultivada em YMA. Esta foi feita em condições de assepsia em câmara de 

fluxo laminar, figura 12(a).  

c. Posteriormente, os balões foram colocados numa estufa a incubar em 

condições estáticas a uma temperatura de 28ºC, durante aproximadamente 

14 dias. 

d. Com a ajuda de um crivo de 40μm filtrou-se a solução de modo a obter a 

película formada à superfície do meio líquido nos balões, a designada 

nanocelulose, figura 12(b). 

e. Para eliminar os resíduos existentes do meio fez-se um pré-tratamento com 

uma solução de NaOH a 1%, à temperatura de 90ºC durante 30 minutos. 

f. Após arrefecimento, ao ar livre, foi adicionada às membranas uma solução 

de ácido clorídrico (HCl) a 1% de forma a atingir um pH de 5,5, controlado 

por um potenciómetro. 

g. Procedeu-se à lavagem do concentrado com água destilada. Esta lavagem 

foi feita na centrífuga a 25ºC, durante 15 minutos e a uma velocidade de 

2500rpm, figura 12(c). Este passo é repetido cerca de 2 a 3 três vezes. 

 

Figura 12 – (a) Balões Erlenmeyers após inoculação; (b) Película de celulose formada à 

superfície ar/líquido; (c) Sobrenadante correspondente à NCB, após centrifugação. 
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3.1.1.1. Otimização do meio YMA 

Inicialmente a fonte de carbono incorporada no meio de cultura era o manitol. 

Após alguma pesquisa concluiu-se que na produção de NCB, fontes como a 

glucose (C6H12O6) e o glicerol (C3H8O3), eram frequentemente utilizadas [66]. 

Para perceber o porquê da sua utilização recorreu-se à preparação de 3 meios 

de cultura. 

Num primeiro meio utilizou-se 10g de manitol como fonte de carbono. Num 

segundo meio os 10g de manitol foram substituídos por glucose. E num terceiro 

meio foram colocados 20g de glicerol. O procedimento experimental foi igual 

para os três e semelhante àquele que foi referido no ponto anterior 3.1.1, com 

alteração apenas no ponto c, em que o tempo de crescimento foi apenas de 7 

dias. 

O processo de desidratação foi realizado na estufa a uma temperatura de 100ºC 

pelo período de 12h. 

 

 

3.1.1.2. Método de desidratação 

Embora a NCB possua propriedades mecânicas únicas no estado húmido, estas 

propriedades melhoraram quando se procede à secagem. Em estado sólido, 

desidratada, a resistência à tração das fibras torna-se equivalente à resistência 

do aço e Kevlar [67]. Assim, o processo de secagem torna-se crucial para a 

estrutura, funcionalidade e aplicação da NCB [68]. 

Inicialmente a desidratação foi realizada numa estufa ventilada, por 12horas, a 

uma temperatura média de 100ºC. Foram realizados inúmeros ensaios na estufa, 

com parâmetros a variar como a temperatura média, desde os 100ºC e descendo 

gradualmente até aos 40ºC, o período de secagem e até mesmo a posição da 

placa (isto é, a placa de Petri foi colocada em diferentes posições na estufa). Foi 

também tentada a secagem à atmosfera normal, a desidratação num exsicador 

e a liofilização. 
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Figura 13 – NCB desidratada após secagem na estufa 

 

Na figura 13 é apresentada a melhor produção obtida, ficando longe do 

desejável, pois não foi possível obter uma verdadeira membrana que fosse 

possível de manipular. Daí a tentativa de recorrer a diferentes métodos de 

secagem, procurando otimizar o processo de secagem. 

O processo de desidratação por exsicação consiste em colocar a placa de Petri 

com a amostra de NCB, num exsicador. Na base do exsicador, coloca-se sílica-

gel com o objetivo de absorver a humidade contida no ar. No primeiro ensaio foi 

também adicionada uma placa de Petri contendo pentóxido de fósforo (P2O5). O 

resultado foi a conversão do P2O5 em ácido fosfórico (H3PO4) à medida que a 

amostra desidratava [11]: 

𝑃2𝑂5 + 6𝐻2𝑂 → 4𝐻3𝑃𝑂4 

Devido à grande quantidade de água existente na amostra foi deixada sob estas 

condições durante 2 dias. Como não foram obtidos os resultados pretendidos, 

ocorreu também um segundo ensaio no exsicador. Neste segundo ensaio, as 

condições eram bastantes idênticas mas não foi utilizado o P2O5.  

O liofilizador foi outro dos processos testados. O processo de liofilização é feito 

a vácuo com uma substância congelada. A desidratação da amostra ocorre com 

a ajuda da pressão originada pelo vácuo, implicando a passagem da água do 
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estado sólido para gasoso. Para tal utilizou-se o liofilizador BenchTop Pro with 

OmnitronicsTM a operar sob a condições de vácuo, temperatura de -79,7ºC, 

condensador e bomba de vácuo ligados e uma pressão de 15mT. Sempre que a 

amostra foi colocada a liofilizar, o passo g do ponto 3.1.1., foi excluído do 

procedimento. 

 

3.1.2. Komagataeibacter xylinus 

3.1.2.1. Preparação do inóculo 

De modo a comparar a produção de NCB com uma estripe de referência 

adquiriu-se uma estripe bacteriana de Komagataeibacter xylinus à coleção de 

culturas do Leibniz Institut DSMZ®. A bactéria foi mantida no meio 

Gluconobacter oxydans, indicado pela empresa fornecedora, constituído por: 

100 g de glucose, 10 g de extrato de levedura, 20 g de carbonato de cálcio 

(CaCO3), 15 g de agar, e 1000 ml de água destilada; o pH foi ajustado a 6,8 com 

o auxílio de HCl [69]. Este passo é importante pois o pH influencia a produção 

de celulose, para evitar o seu efeito negativo o pH não deve ser inferior a 5,5 

nem superior a 7 [10].  

Procedeu-se à esterilização do meio na autoclave, a 121ºC, durante 20 minutos. 

O meio de cultura foi mantido em placas de Petri, a uma temperatura de 26ºC. 

A preparação do inóculo foi feita transferindo-se, em condições de assepsia, a 

bactéria do meio sólido em placas de Petri para o meio aquoso em tubos Falcon 

de 50 ml. Foi incubada a uma temperatura de 28ºC, durante 72h, em condições 

estáticas.  

 

3.1.2.2. Procedimento 

Na produção de NCB através da bactéria Komagataeibacter xylinus foi utilizado 

o meio de cultura Hestrin e Schramm (HS), constituído por: 20 g de glucose; 5 g 

de peptona; 5 g de extrato de levedura; 2,7 g fosfato dissódico (Na2HPO4); 1,15 

g de ácido cítrico monohidratado (C3H4(OH)(COOH)3H2O), e 1000 ml de água 

destilada; o pH foi ajustado para 6 com HCl [70].  
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Em placas de Petri esterilizadas, foram adicionados 25 ml do meio de cultura HS 

esterilizado a 121ºC, durante 20 minutos. O pré-inóculo foi distribuído em 

condições assépticas, numa proporção de 1:10 pelas 20 placas de Petri. As 

placas foram colocadas na estufa a incubar a 28ºC, durante 7 dias, sem agitação.  

 

Figura 14 – 25 ml de meio HS numa placa de Petri após inoculação de K.xylinus. 

 

Ao fim de 48h era suposto haver a formação de película à superfície, o que não 

se verificou. O mesmo aconteceu às 72h, às 94h e até mesmo ao fim dos 7 dias. 

Acabou assim por ser interrompido o procedimento, realizando-se apenas um 

ensaio, pois foi verificado que a cultura estava contaminada, figura 15, estando 

presente outra bactéria confirmada por identificação molecular. Esta 

identificação foi efetuada no laboratório onde decorreu o presente estudo, mas 

fora do âmbito do trabalho pelo que não se apresenta a metodologia utilizada, 

que se baseou na sequenciação de uma região genóica e comparação com base 

de dados. 



Material e Métodos Capítulo 3 

 

33 

 

 

Figura 15 - Cultura de K. xylinus contaminada. 

 

3.2. Caracterização da NCB 

3.2.1. Difração de Raios-X 

A análise através do DRX determina a estrutura cristalina presente na amostra de 

NCB desidratada. A análise foi feita utilizando a NCB na forma de pó. 

Para a obtenção da amostra em pó, apresentada na figura 16 procedeu-se a um 

método de desidratação diferente daquele que foi testado ao longo dos ensaios 

anteriormente descritos. Para além do método de desidratação, o procedimento de 

lavagem da membrana também foi alterado. Este teste foi realizado numa tentativa 

de evitar perdas no processo de purificação da membrana [51]:  

a. Os 200 ml de meio contidos em cada balão foram distribuídos por tubos 

Falcon e posteriormente centrifugados a uma temperatura de 25ºC, durante 

10 minutos, a uma velocidade de rotação de 3000 rpm. 

b. Removeu-se o meio líquido e recuperou-se a película de nanocelulose 

precipitada para um gobelé. 

c. Foi adicionada a solução de NaOH a 1% e colocado no “banho-maria” a uma 

temperatura de 80ºC, durante 60 minutos. 
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d. Deixou-se a solução resultante, arrefecer à temperatura ambiente e 

adicionou-se HCl até à obtenção de um pH inferior a 7. 

e. Posteriormente a solução foi colocada a liofilizar, sob as condições 

apresentadas no ponto 3.1.1.1., e obteve-se o pó visível na figura 16. 

 

Figura 16 – Resultado da Nanocelulose Bacteriana obtida no liofilizador 

 

O ensaio experimental do DRX realizou-se no equipamento Rigaku MiniFlex 600, 

pertencente à Paralab®, com produção de uma radiação entre 40kV a 15mA, 

utilizando a radiação Cu α (cobre) e uma variação de ângulo 2θ entre os -3 e os 145º 

com um passo de 0,01º. Para a análise foi necessária uma pequena preparação da 

amostra. Para tal utilizou-se um bisturi e uma pinça para retirar uma pequena 

quantidade do material, e com a ajuda de uma espátula, numa lâmina de vidro, 

obteve-se uma amostra de pó fino e compacto. 

3.2.2. Microscopia Eletrónica de Varrimento 

A análise estrutural da amostra de NCB (figura 18.b) e a sua composição elementar 

foram obtidas através de um equipamento Phenom ProX, Paralab®, com sistema 

EDS integrado. O equipamento operou a baixo vácuo, a uma tensão de aceleração 

de 15kV, ampliação aproximada dos 8000x. Por ser uma amostra não condutora, foi 

utilizado um pino condutor. A análise da amostra neste equipamento é direta, não 

necessitando de qualquer preparação. 
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3.2.3. Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier 

As medidas de FTIR foram efetuadas num ALPHA Platinum®, no Laboratório de 

Química da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. O aparelho permite 

a análise direta, em amostras no estado sólido ou líquido, não sendo assim 

necessária qualquer preparação das amostras. O equipamento utilizado tem uma 

fonte de feixe que contém diferentes frequências de luz e mede o quanto do feixe é 

absorvido pela amostra. A luz da fonte infravermelha policromática é acumulada e 

direcionada para um divisor de feixe, o ideal é cerca de 50% da luz original passar 

para amostra. Neste equipamento procedeu-se à análise de amostras, a amostra 

apresentada na figura 18 e a amostra da figura 19, serão apresentados os espectros 

mais à frente. A diferença entre as amostras analisadas pode ser consultada no 

processo de purificação e no de secagem.  
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4.1. Otimização do Protocolo 

Ao longo dos muitos ensaios realizados foram surgindo diversos desafios com particular 

incidência no baixo rendimento durante o processo de obtenção da NCB e no processo 

de secagem. Para tentar chegar a uma otimização foram feitas várias tentativas-erro. 

A tentativa de otimização do protocolo começou com o aumento da produção de meio 

YMA. Inicialmente era apenas produzido um litro de YMA, passando posteriormente à 

produção do dobro. Com esta alteração notou-se desde logo, um maior rendimento na 

produção de NCB. Outra mudança que trouxe uma melhoria aos resultados, foi a troca 

da fonte de carbono, que será discutida no subponto que se segue. 

A alteração da quantidade de meio distribuída pelos balões Erlenmeyer foi também 

modificada. Inicialmente, eram distribuídos 100 ml de meio por balões de 250 ml. Este 

processo originava uma rápida estagnação do oxigénio, impedindo o aumento do 

crescimento da película formada à superfície. Para tentar minimizar este efeito passou-

se à distribuição de 200 ml em balões de 500 ml. A estagnação de oxigénio, observada 

nos balões de 250 ml deixou de ser observada nos balões de 500 ml, ao fim do mesmo 

período de incubação.  

A alteração nos balões Erlenmeyer levou ao aumento do tempo de crescimento na 

estufa, passando dos habituais 7 dias para 14. Esta talvez tenha sido a mudança que 

trouxe resultados mais notórios, em termos de rendimento. 

Para além destas modificações, foram ainda realizadas alterações no processo de 

lavagem da película de modo a minimizar as perdas. Em grande parte dos ensaios, o 

pH era medido ao longo das lavagens. As lavagens eram efetuadas na centrífuga e com 

água destilada, o que tornava o processo demorado e ineficiente. As extensivas 

lavagens originavam perdas significativas da NCB. Após realizada alguma pesquisa 

[66], para reverter esta parte do processo, foi acrescentado o pré-tratamento com o 

NaOH a 1%, a uma temperatura de 80ºC, durante 60 minutos e a medição do pH antes 

de serem efetuadas as lavagens da membrana. Consequentemente houve uma redução 

no número de lavagens efetuadas, passando de uma média de dez para três lavagens, 

no máximo, e deste modo houve uma minimização considerável das perdas. 

Outra mudança estritamente necessária era no processo de desidratação. Por mais que 

o processo fosse otimizado os resultados obtidos não eram os desejados. E esta foi 

uma das principais dificuldades encontradas ao longo deste trabalho. O tema será 

discutido no ponto 4.1.2. em mais detalhe. 
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Como garantia que todo este processo estava a originar de facto NCB, recolheu-se uma 

pequena quantidade de amostra para observação ao microscópio ótico, figura 17.  

 

Figura 17 - Nanofibras de Celulose originadas pela Rihzobium legumunisarium observadas ao 

microscópio ótico Olympus BX51, 20X. 

 

Comparando a figura 17 com a figura 11, pode concluir-se que estas apresentam uma 

estrutura ligeiramente diferente. Esta diferença é explicada na literatura [7] com o facto 

de diferentes bactérias originarem diferentes fibrilhas. Enquanto a produção de 

nanocelulose através da G. xylinus origina longas fibrilhas, a nanocelulose produzida 

através de Rhizobium apresenta fibrilhas mais curtas. É possível a observação dessas 

fibrilhas na figura 17. Embora as fibrilhas sejam mais curtas constatou-se serem 

morfologicamente semelhantes às observadas na figura 11. 

 

 

4.1.1. Otimização do meio de cultura 

Das três fontes de carbono utilizadas, concluiu-se que o glicerol apresentava melhor 

rendimento. Para suster esta afirmação deveriam ter sido realizadas medições de 

volume, o que não aconteceu pois as membranas de NCB resultantes do processo 

de secagem estavam coladas e dispersas pela placa de Petri, dificultando as 

medições. 

No entanto, a resposta pode ser encontrada na literatura [10]. O glicerol é um 

simples composto do etanol. Este atua de uma maneira similar ao ácido lático, 

fornecendo energia extra às bactérias. Uma maior produção de energia influência 
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beneficamente a produção de biomassa. No entanto, o etanol deve ser 

completamente oxidado antes de ser inserido no meio de cultura, pois a sua 

oxidação gera ácido acético. O ácido acético tem um efeito negativo nas bactérias, 

diminuindo a sua produção, sendo provavelmente, esta a explicação para o glicerol 

ter apresentado melhores resultados. 

 

4.1.2. Processo de desidratação 

O processo de desidratação tornou-se o maior desafio, como já tinha sido referido, 

na obtenção de resultados “palpáveis”. Independentemente do método utilizado o 

resultado acabava sempre por ser muito semelhante ao apresentado na figura 18(b). 

E como foi referido em 3.1.1.1., vários métodos foram testados. 

A estufa ventilada foi o método mais vezes testado, tendo como vantagem a 

facilidade em fazer variar os parâmetros. Em condições de elevadas temperaturas 

foi percetível que a película ficava queimada. Colocou-se então a amostra a uma 

temperatura mais baixa e o mesmo foi verificado. Talvez pelo baixo rendimento 

obtido ao longo da produção, o processo de secagem acabava sempre por estar 

condicionado. 

Quando a amostra foi colocada à temperatura ambiente o resultado foi idêntico aos 

obtidos na estufa, provando que o baixo rendimento na produção de facto afetava o 

processo de desidratação. 

Tentou-se então o processo de desidratação por exsicação. Uma clara vantagem 

deste procedimento é a obtenção do equilíbrio, a nível da água presente entre a 

amostra e o P2O5 ou sílica-gel. Contudo, este equilíbrio não se verificou, como é 

possível observar na figura 18(b), a amostra também acabou por ficar demasiado 

desidratada. 
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Figura 18 – (a) Nanocelulose bacteriana obtida após lavagem das membranas; (b) As mesmas 
membranas desidratadas. 

 

Entre todos os métodos utilizados para a desidratação da nanocelulose, a liofilização 

foi aquele que apresentou melhores resultados após processo de secagem, como é 

possível observar na figura 19. Além deste método apresentar um melhor 

rendimento, quando liofilizada a amostra apresenta características de um bom 

material isolante térmico e acústico, leve e absorvente [71]. 

 

Figura 19 – Amostra de NCB liofilizada. 
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4.2. Caraterização da Nanocelulose Bacteriana 

4.2.1. Difração de Raios-X 

O difratograma apresentado na figura 20 é resultante da análise à amostra da figura 

16. Se for feita uma rápida comparação com o difratograma da figura 7, no segundo 

capítulo, é facilmente percetível que os principais picos transmitidos por ambos os 

gráficos, não coincidem, sendo que os picos de maior intensidade são todos eles 

característicos da silvite (KCl).  

A amostra da figura 14 é constituída por 98% de silvite e aproximadamente, 2% de 

halite (NaCl). Sabe-se que os cristais de halite apresentam uma estrutura cristalina 

cúbica e um acabamento perfeito [72]. A silvite possui uma estrutura cristalina muito 

semelhante à halite [73]. 

Como resultado, no DRX apresentado na figura 20 é comprovada a alta 

cristalinidade da amostra. Por se tratar de uma amostra composta por cristais 

aparecem vários picos estreitos, correspondentes à interferência construtiva dos 

planos cristalinos. Os principais planos de difração são (200) e (220) e apresentam-

se para os ângulos 2θ, 31º e 40º. No caso da halite, o plano principal corresponde a 

(200) para o ângulo, 2θ, 33º. 

 Em análise do procedimento descrito no ponto 3.2.1., e após observação dos 

resultados do DRX é possível afirmar que ocorreu uma precipitação dos sais de KCl 

e NaCl. Consequentemente, a amostra analisada não é nanocelulose bacteriana. 
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Figura 20 – Difratograma de DRX obtido para a amostra da figura 16. 

 

A reação que ocorre durante a neutralização do pH é descrita por [74]: 

 H+Cl− + Na+OH− → NaCl + H2O 

Torna-se assim facilmente percetível o porquê do aparecimento dos cristais destes 

sais no difratograma. O protocolo descrito no ponto 3.2.1, vem suster esta afirmação. 

Para evitar o aparecimento de KCl e NaCl, o pH deveria ter sido diminuído até aos 

5,5 em vez de ter sido apenas feita a neutralização. 

O desaparecimento da nanocelulose pode estar relacionado com dois pontos do 

procedimento. A utilização deste protocolo diferia no processo de recolha da 

membrana e na duração do pré-tratamento para eliminar os resíduos existentes. 

Ambos podem ter interferência neste desaparecimento. Ao levar as películas com 

meio, diretamente, à centrífuga pode ter originado um baixo rendimento na recolha 

das películas produzidas; o facto de o tempo do pré-tratamento ter passado para o 

dobro daquilo que era habitual, aliado à obtenção de uma pequena amostra de NCB 

pode ter feito com que as películas existentes de NCB se tenham misturado na 

solução de NaOH a 1%.  
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4.2.2. Microscopia Eletrónica de Varrimento 

Diversas fotomicrografias da amostra desidratada por exsicação (figura 16(b)) foram 

obtidas através do equipamento Phenom ProX, ver figura 21.  

 

Figura 21 - Fotomicrografias da seção transversal de NCB desidratada: (a) 2950X, 5kV; (b) 7700X, 10kV; 

(c) 2550X, 10kV; (d) 6300X, 15kV. 

 

As fotomicrografias presentes na figura 21 correspondem à seção transversal da 

fibra, pois só foi possível a sua observação deste modo. Através desta análise é 

possível prever a densidade da amostra e dependendo da tensão de aceleração: a 

superfície e as camadas existentes abaixo da superfície.  

Nas figuras 21(a) e (b) é possível observar aglomeração de fibras num arranjo 

estrutural contínuo ao longo da espessura. É também evidente a superfície 
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extremamente rugosa devido à curvatura das fibras, formando uma estrutura 

altamente compacta com arestas e cavidades bastante evidentes. A obtenção desta 

estrutura está diretamente relacionada com o processo de desidratação. Quando 

desidratada em vácuo, a água evapora rapidamente, facilitando assim a formação 

de uma estrutura não uniforme com cavidades e recantos acentuados [68]. Devido 

aos tons escuros apresentados nas fotomicrografias é possível prever uma baixa 

densidade. 

Como na prática não foi possível a obtenção de imagens da superfície da amostra 

de NCB foi necessário procurar uma nova fotomicrografia na literatura obtida sob as 

mesmas condições, ver figura 22(a). 

 

Figura 22 – Observação MEV (a) nanocelulose bacteriana [68]; (b) nanocelulose vegetal [11]. 

 

A figura 22 (a) representa a seção transversal de uma amostra de celulose 

bacteriana em que o processo de desidratação é idêntico ao da amostra analisada. 

A figura 22 (b) apresenta também uma seção transversal, de nanocelulose vegetal. 

Quando comparadas com as fotomicrografias da figura 21 (a) e (b), a olho nu, é 

possível afirmar a sua similaridade. Quando comparada a NCB com a NCV pode-se 

afirmar que embora apresentem um arranjo estrutural idêntico, a NCB apresenta 

uma superfície mais lisa e uniforme.  

As figuras 21 (c) e (d) detetam um composto não pertencente à estrutura da celulose 

bacteriana. A identificação do material foi possível através do aumento da 

velocidade de tensão. Este material apresenta tom bastante mais claro indicando 
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tratar-se de um material bastante denso. Foi feita uma análise desse material através 

do EDS, figura 23.  

 

Figura 23 – EDS dos cristais presentes na amostra. 

 

O EDS obtido, mais uma vez, mostra a existência de cristais de sais. No entanto, ao 

contrário do resultado obtido por DRX não é detetada a presença de sódio.  

Para além da análise qualitativa, EDS, também foi realizada uma análise 

quantitativa, WDS. Como resultado obteve-se a seguinte composição: 69,3% de 

carbono; 11,2% de oxigénio; 9,7% de cloro e 9,7% de potássio.  

A presença de carbono em conjunto com o oxigénio está associada às fibras de 

NCB. Verificando assim a sua presença. A existência de cristais de sais nesta 

amostra demonstra que apesar de o procedimento originar de facto, nanocelulose é 

necessário a realização de alguns ajustes, tanto em quantidade de sais utilizados 

no meio YMA como no pré-tratamento com NaOH a 1% e no ajuste do pH. 

 

4.2.3. Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier 

A análise através do FTIR foi realizada em duas amostras com procedimentos de 

secagem diferentes. Os espetros foram gerados no software OriginPro® 8.0. 

Visualizando os espetros, da figura 24 e 25, e como seria espectável, ambos 

apresentam espetros semelhantes, apresentando a banda característica de 

absorção da celulose. É possível observar uma banda na região dos 3280cm-1, em 

ambos casos, correspondente à banda mais ampla quando comparada com as 
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restantes. Observa-se também uma banda na região dos 2920cm-1 correspondente 

à ligação dos grupos C-H. A banda na região dos 1724cm-1 confirma a presença de 

ácidos carboxílicos e 1540cm-1 corresponde a grupos C=O, ou pode ser água 

contida na região amorfa. As bandas na região de 1400cm-1 e 1270cm-1 podem ser 

atribuídas a grupos metilo e hidroxilo, respetivamente. A banda observada na região 

dos 1040cm-1 corresponde às vibrações de torção do grupo CH2. 

 

Figura 24 – FTIR da amostra de NCB desidratada por exsicação. 

 

 

Figura 25 – FTIR da amostra de NCB desidrata por liofilização 
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Tabela 4 – Principais bandas e tipos de ligações encontradas nos espetros. 

Ligações 

Nanocelulose 

desidratada no 

exsicador 

Nanocelulose 

desidratada no 

liofilizador 

Grupos C-H, pico de 

celulose 
3278 3288 

Metino 2918 2924 

Banda OH, absorção 

de água 
1639 1638 

Grupo C=O 1536 1542 

Região cristalina de 

celulose 
- 1450 

Ligação C-H (fraca) 1379 - 

Hidroxilo 1277 1162 

Vibrações de torção do 

grupo CH2 
1053 1038 

 

 

Figura 26 - Difactrogramas resultantes das amostras de NCB desidratadas por (1) exsicação e (2) 

liofilização. 

 

Na figura 26 é apresentada a comparação entre as amostras de NCB. No espetro, é 

visível o acompanhamento das regiões ao longo das bandas o que demonstra tratar-
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se de amostras idênticas. Quando comparadas com a da figura 10 pode-se afirmar 

estarmos na presença de NCB. Para além disso, no espetro também é visível que o 

processo de desidratação não interfere na estrutura, mas tem influência direta nas 

propriedades da NCB, pois apesar de apresentarem um espetro idêntico, as bandas 

da amostra liofilizada são mais intensas. 

No espetro da amostra liofilizada a vibração infravermelha é absorvida no pico 

representante da cristalinidade da celulose, no caso da amostra exsicada este pico 

não foi reportado. Pode-se então concluir que a liofilização traz como vantagem uma 

maior cristalinidade do material. 

Comparados as principais bandas obtidos da NCB com a NCV (ver figura 27), é 

possível verificar que são coincidentes, embora os picos da NCV tenham uma maior 

intensidade. A banda 1050cm-1 está associada ao alongamento C-OH, na NCV 

este pico tem uma maior intensidade, representando um alongamento mais agudo 

quando comparada com os espetros da figura 26, o que leva a ligações de 

hidrogénio mais fracas [11]. 

 

Figura 27 - Espetro obtido de uma amostra de nanocelulose vegetal desidratada por exsicação [11] 
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4.2.3.1. Cálculo da Cristalinidade 

Na impossibilidade de determinar o índice de cristalinidade através da 

análise de DRX, e sendo este um parâmetro importante na caracterização 

da NCB, e após uma breve pesquisa, esta fórmula foi encontrada [75]: 

%𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
𝐴1896

𝐴1305⁄

𝐴1896
𝐴1305⁄ + 0,25

× 100% 

 

em que A1896 corresponde à banda de absorção cristalina e A1305 

corresponde à banda amorfa da amostra. Adaptando para as amostras 

estudadas neste projeto temos: 

 Amostra desidratada no liofilizador 

%𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
𝐴3288

𝐴1542⁄

𝐴3288
𝐴1542⁄ + 0,25

× 100% 

%𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = 89,45% 

 

 Amostra desidratada no exsicador 

%𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
𝐴3278

𝐴1536⁄

𝐴3278
𝐴1536⁄ + 0,25

× 100% 

%𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = 89,45% 

 

Foi também comparada a cristalinidade da NCV: 

%𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
𝐴3400

𝐴2900⁄

𝐴3400
𝐴2900⁄ + 0,25

× 100% 

%𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = 82,42% 

 

É possível observar que a NCB possui uma percentagem de cristalinidade 

superior à NCV, como seria espectável. Embora, o valor da cristalinidade de 

ambas as amostras de NCB não esteja fora dos limites encontrados na 
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literatura, é importante salientar que esta fórmula fornece um valor 

sobrevalorizado da cristalinidade [75].  
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5.1. Conclusões 

O trabalho experimental tinha como principal objetivo a produção e caracterização de 

nanocelulose bacteriana. Ao longo da realização deste trabalho surgiram vários desafios 

nomeadamente, o baixo rendimento na produção de NCB, acompanhado de um 

processo bastante demorado no crescimento da película, e a dificuldade em obter um 

procedimento eficaz de desidratação da amostra. Mesmo otimizando o rendimento por 

mais manipulações nas condições de cultivo, manteve-se o problema da secagem da 

película de nanocelulose. A dificuldade em otimizar o processo de secagem condicionou 

as etapas posteriores da análise das características mecânicas. 

Embora se tenha verificado um baixo rendimento é possível verificar em que condições 

esta tendência é contrariada: a adição de glicerol como fonte de carbono, o aumento do 

tempo de crescimento da película, a colocação do meio em recipientes de fundo largo, 

o uso do crivo 40μm para a recolha da película, a duração do pré-tratamento e o acerto 

do pH. 

O método de desidratação por calor e exsicação, embora sejam realizados em 

diferentes condições, como resultado final apresentam “películas” idênticas. Contudo, a 

sua estrutura não foi comparada. A liofilização foi o método de desidratação que mostrou 

um maior rendimento. Mas este processo tem como desvantagens elevado consumo de 

energia, é demorado e requer condições específicas de forma a evitar a rápida 

aglomeração das fibras. 

Apesar de não se ter conseguido uma otimização do processo de desidratação foram 

realizadas as análises inicialmente propostas. A análise do DRX tinha como principal 

objetivo a determinação da cristalinidade da amostra. No entanto, após a realização 

desta análise a única conclusão possível de retirar é que o procedimento utilizado para 

a obtenção desta amostra em específico, não é viável. As imagens obtidas no MEV 

correspondem às estruturas de NCB encontradas na literatura [68]. Quando comparada 

com a NCV, conclui-se que o aglomerado de fibras é mais organizado, mais poroso e 

tem uma textura menos rugosa. Nos espectros de FTIR é observada a absorção de 

infravermelhos nas principais regiões correspondentes aos números de onda de 

nanocelulose. A banda da cristalinidade, na região dos 1450cm-1, é mais intensa na 

amostra de NCB, liofilizada o que demonstra a superioridade da cristalinidade da NCB 

quando comparada com a NCV. 
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Em todas as análises resultantes das diferentes amostras de NCB, é possível a 

observação da precipitação de cristais. É importante no futuro garantir o acerto do pH 

para 5, em vez de o neutralizar. 

Como conclusão, verificou-se o baixo rendimento na produção de NCB a partir de 

Rhizobium leguminosarum, fortalecendo a teoria da dificuldade em obter elevados 

rendimentos associados à produção de NCB. Também se verificou que o pH interfere 

no produto final, sendo aconselhável o acerto do pH por volta dos 5,5. Foi ainda possível 

concluir que o processo de desidratação afeta as propriedades da NCB e quando 

desidratadas em condições de vácuo, as fibras têm uma maior tendência à criação de 

aglomerados, o que influência a biocompatível negativamente. 

 

5.2. Propostas de trabalhos futuros 

O trabalho desenvolvido foi de encontro aos objetivos inicialmente traçados. Devido aos 

vários desafios encontrados ao longo da realização deste estudo condicionados pelo 

tempo de entrega e por se tratar de um tema interessantíssimo, ainda há muito para 

explorar em relação a este tema. 

Começando pela otimização do processo de desidratação, ao longo deste trabalho é 

referido que o processo de secagem tem influência nas propriedades físicas e 

mecânicas, tornando-se assim uma parte essencial na produção e obtenção da 

nanocelulose bacteriana. 

Pela limitação de tempo e contaminação da cultura não foi possível realizar uma 

comparação entre a bactéria Rhizobium leguminosarum e a bactéria de referência K. 

xylinus, pelo que se propõe a repetição do protocolo experimental. 

Outra proposta interessante seria a injeção de gelatina nas películas de NCB obtidas de 

forma a tentar perceber de que forma esta alteração iria modificar as propriedades 

físicas, e perceber se é um processo mais vantajoso a nível de rendimento do produto 

final [76]. 
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