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Resumo: Milhares de resíduos da indústria do papel e celulose são descartados todos os dias. Como uma alternativa ao 
reaproveitamento dessa biomassa gerada, discorreu-se sobre sua utilização como excipiente na área farmacêutica. Sendo 
assim, fibrilas de celulose em escala nanométrica foram obtidas por moagem e o estudo da caracterização dessas fibrilas 
foi realizado por meio de microscopia eletrônica de varredura e de transmissão, análise termogravimétrica, calorimetria 
diferencial exploratória, infravermelho com transformada de Fourier e difração de raios-X. Pode-se concluir que a 
metodologia empregada para obtenção e caracterização de nanocelulose foi eficaz sendo que os tamanhos das 
fibras/fibrilas encontram-se dentro da faixa nanométrica, com potencial utilização na área farmacêutica. 
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Characterization of cellulose biomass for use as an excipient in pharmaceutical field 

 
Abstract: Every day the industry of paper and cellulose discards large amounts of waste. An alternative to reuse this 
kind of biomass is to transform part of it in cellulose nanocrystals and nanofibrils to be used as excipients in 
pharmaceutical field. Thus, cellulose fibrils were obtained in nanoscale using mill and fibrils’ characterization study 
were performed by scanning electron microscopy, transmission electron microscopy, thermal analysis, differential 
scanning calorimetry, infrared Fourier transform and X-rays diffraction. Hence, the methodology used to obtain and 
characterize nanocellulose was effective and the fibers/fibrils lengths are in nanometer dimension with high potential to 
apply in the pharmaceutical field. 
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Introdução  
Dentre as fontes naturais mais abundantes, renováveis e biodegradáveis está a celulose [1]. A 
celulose é o polímero orgânico mais abundante do planeta e o maior componente da biomassa 
vegetal. Pode ser encontrada na forma pura, como no algodão, mas é comumente encontrada 
associada à hemicelulose e lignina na parede celular. Possui uma estrutura formada por monômeros 
de D-glicose unidos por ligações β-1,4 glicosídicas. Apresenta estrutura semicristalina onde as 
fibrilas são unidas por ligações de hidrogênio intra e intercadeias [2]. 
A crescente demanda por produtos provenientes da indústria do papel e da celulose é responsável 
pelo aumento na geração de resíduos com alto percentual de matéria orgânica (biomassa) [3], 
portanto, uma forma de reaproveitamento dessa biomassa se faz necessário. A busca por novos 
produtos, sustentáveis e competitivos, torna-se uma constante na indústria farmacêutica. A obtenção 
de nanofibras de celulose a partir de fibras microscópicas de celulose tem despertado interesse 
acadêmico e tecnológico por características como elevada área superficial, alta resistência e rigidez 
combinadas com elevada porosidade, biodegradação e renovabilidade; sugerindo a possibilidade de 
obtenção de nanocelulose a partir da biomassa residual [4,5]. Por sua vez, a nanocelulose cristalina 
apresenta potencial para ser utilizada como excipiente, isto é, um veículo inerte utilizado na área 
farmacêutica. A vantagem da aplicação da nanocelulose na produção de medicamentos é a 
eliminação ou a diminuição dos efeitos colaterais devido à capacidade que a nanocelulose tem de 
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formar um filme, quando aplicada em comprimidos ou cápsulas, e controlar a liberação do princípio 
ativo [5]. 
A busca por terapias que visem à diminuição dos efeitos adversos de alguns fármacos, bem como a 
revalorização de fármacos tradicionalmente empregados na medicina convencional [6], fazem parte 
da pesquisa na área farmacêutica. Um exemplo de fármaco com este perfil é a teofilina, um fármaco 
da classe das xantinas que possui ação broncodilatadora e que apresenta sérios problemas de 
toxicidade em relação aos efeitos terapêuticos [7]. 
Diante o exposto, o objetivo deste trabalho é caracterizar a biomassa de celulose a fim de se obter 
fibrilas em escala nanométrica visando sua aplicação no delineamento de formas farmacêuticas. 

 
Experimental  
Materiais 

A biomassa de aparas de celulose de eucalipto (resíduo da indústria do papel) foram fornecidas pela 
empresa Celulose Riograndense/RS/Brasil.  

 
Moagem das aparas de celulose da indústria do papel: As aparas de celulose, resíduo, foram 
desintegradas manualmente e imersas em água destilada para obtenção de uma suspensão de fibras 
homogeneizadas, de acordo com metodologia adaptada dos estudos de Gane e colaboradores em 
2012 [8]; Lengowski, 2012 [9]; Vartiainen e colaboradores, 2011 [10]; Spence e colaboradores, 
2011 [11] e Viana, 2013 [12]. Foram utilizados 2% em massa de aparas de celulose em água 
destilada na alimentação do moinho da marca Masuko Sangyo, MKCA 6-2 (Japão), durante o 
período de 5 horas de moagem. Após este período, a amostra foi conservada em baixas 
temperaturas (≈2°C em refrigerador) para posterior caracterização. 
 

Caracterização da celulose após moagem 

I) Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV): A morfologia da celulose foi avaliada por MEV 
utilizando um equipamento Shimadzu, modelo superscan SS-550 (Japão), moída, seca e revestida 
com ouro (Au).  
II) Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET): As nanofibrilas foram avaliadas por 
microscópio eletrônico de transmissão JEOL, modelo JEM-1200 Ex II (Japão), voltagem de 
operação de 80 kV.  
III) Difração de raios X: O equipamento utilizado foi o difratômetro Shimadzu, modelo XRD 6000 
(Japão), com fonte de radiação CuKα, ângulo 2θ variando de 1 a 20°, λ=0,15nm, voltagem de 40 
kV e corrente de 30 mA e velocidade de corrida de 2°C.min-1. 
IV) Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR): Grupamentos 
funcionais foram avaliados por FTIR no modo de transmitância em um equipamento Thermo 
Scientific, modelo NICOLET iS10 (Estados Unidos), utilizando filmes de celulose obtidos após 
secagem em estufa a vácuo sendo a analise realizada por ATR (refletância total atenuada). A 
análise foi realizada na região de 4000 a 400 cm-1 com resolução de 4 cm-1. 
V) Análise Termogravimétrica: A análise de termogravimetria foi realizada em um equipamento 
Shimadzu, modelo TGA-50 (Japão), sob atmosfera de nitrogênio (N2) com fluxo de 50 mL.min-1 e 
taxa de aquecimento de 10°C.min-1, com rampa de aquecimento de 0 a 910°C. 
VI) Calorimetria Exploratória Diferencial: Características térmicas do material foram obtidas por 
DSC, em um equipamento da Shimadzu, modelo DSC 50 (Japão), com taxa de aquecimento de 
10°C.min-1 em atmosfera de nitrogênio (N2) com fluxo de 50 mL.min-1, com rampa de aquecimento 
de 25 a 400°C. 

Resultados e Discussão  
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As micrografias no MEV e no MET da celulose moída são apresentadas na Fig. 1(a) e (b), 
respectivamente. Tanto por MEV quanto por MET foi possível observar em algumas regiões, 
estruturas na escala nanométrica. 

 

 

 
Figura 1 – Micrografias obtidas por (a) MEV e (b) MET da amostra seca de aparas de celulose moídas em 
moinho com inserto à esquerda indicando a dimensão em escala nano. 
 
As propriedades morfológicas da celulose foram avaliadas quanto ao tamanho das fibrilas. A Fig 2 
apresenta o difratograma de raios-X (a) e o espectro de FTIR-ATR (b) da amostra de celulose após 
moagem. 
 

       
Figura 2 – (a) Difratograma de raios-X e (b) Espectro FTIR-ATR da amostra de celulose após moagem por          
5 horas, na concentração a 2% em massa. 

 
A Fig. 1(a) apresenta fibras com tamanho de 55,2 nm. Na literatura, aglomerados com feixes de 
celulose disformes com tamanhos variados se formam pela tendência da celulose de sofrer auto 
agregação em função da presença de grupos - OH em sua superfície [13]. A mesma observação foi 
feita em relação ao MET (Fig.1b), onde há regiões da fibra de celulose em que as fibrilas são 
visíveis e apresentam tamanho nanométrico (10 nm) com a ocorrência de aglomeração das fibrilas. 
A Fig. 2 apresenta o difratograma de raios X (a) e espectro no FTIR (b) de amostra de celulose após 
moagem. A difração de raios X (DRX) permitiu a caracterização da microestrutura dos materiais 

(a) (b) 

(b) 
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cristalinos e seu estado polimórfico. O difratograma apresenta picos típicos da forma polimórfica 
que, segundo Santo e colaboradores, 2011 [14l], é atribuída a celulose tipo I. O pico em 2θ = 22° foi 
atribuído a regiões cristalinas da amostra, e a intensidade mínima (2θ = 19°) foi atribuída a regiões 
amorfas segundo dados da literatura [14]. O plano cristalográfico (002) corresponde à celulose 
nativa, denominada celulose I [15]. Foi observado um único pico próximo a 16°, conforme estudos 
de Spinacé e colaboradores, 2009 [16] e de Benini, 2011 [17] este pico é atribuído à presença de 
material amorfo como lignina e hemicelulose.  
Segundo estudo realizado por Akerholm e colaboradores em 2004, a celulose no estado polimórfico 
Iα apresenta bandas de deslocamento diferentes da celulose Iβ, sendo que a primeira tem bandas 
características em 3240 e 750 cm-1 [19], contudo, a Fig. 2b indica que a celulose pertence ao estado 
polimórfico Iβ. 
A Tabela 1 apresenta as bandas características no FTIR e seus respectivos grupamentos funcionais 
para a amostra de celulose seca realizada por ATR.  

 
Tabela 1 – Bandas de FTIR-ATR e respectivos grupamentos funcionais para a celulose seca  

Bandas de absorção  

(cm-1) 

Atribuição Referência 

3408 νO-H [18, 19, 25] 
2917 νC-H [18, 25-27] 
1644 νC=C pode ser relacionada aos anéis aromáticos da lignina [18, 25, 27, 28] 
1425 δC-H [18, 25] 
1371 δC-H [18, 26-28] 
1320 δC-O [18, 26-28] 
1058 νO-C-O [18, 25-28] 
1050 νC-O-C vibração do anel da piranose [18, 25, 28] 
903 δ ligações β-glicosídicas [18, 25, 28] 

ν = estiramento; δ = deformação 

 
A Fig.3a apresenta o termograma por TGA e a Fig.3b o termograma por DSC da celulose.  

 
 

Figura 3 – Termograma de (a) TGA e (b) DSC da celulose moída seca.  
 
No termograma por TGA foram evidenciados três eventos de perda de massa. O primeiro evento 
ocorreu abaixo de 100°C e está associado a evaporação de água presente na amostra moída e seca. 
Esta etapa refere-se à liberação da água adsorvida pela celulose devido à sua característica polar e, 
corresponde ao fenômeno de desidratação física [14]. Na faixa de temperatura entre 100 e 280°C, a 
fibra mantém-se estável e entre 280 e 350°C, ocorreu o segundo evento de perda de massa atribuído 
à degradação majoritária de celulose, degradação dos polissacarídeos, hemicelulose e lenta 
degradação da lignina segundo a literatura [14]. O terceiro evento de perda de massa ocorreu em 
temperaturas acima de 350°C relacionado a degradação da lignina residual e oxidação e quebra do 

(a) 
(b) 
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resíduo de degradação da celulose em produtos de baixa massa molar como indicado na       
literatura [2]. 
No termograma por DSC (Fig.3b), observou-se a presença de três eventos endotérmicos. O primeiro 
ocorreu a temperatura de 75°C atribuído, segundo a literatura, a vaporização da umidade da 
celulose [14]. Um segundo evento iniciando em 230°C e pico de 325°C foi atribuído a fusão da 
fração de hemicelulose, e um terceiro pico endotérmico, iniciando em 328°C e terminando em 
364°C, correspondeu à degradação da celulose, que pode ocorrer em consequência da desidratação 
e despolimerização do componente celulose, levando à formação de produtos voláteis [20-22]. Em 
aproximadamente 380 a 450°C, o fluxo de calor tornou-se crescente e linear o que pode ser um 
indicativo de degradação térmica da lignina, cuja liberação de calor torna-se mais intensa a partir de 
temperaturas próximas a 400°C [23]. Estes eventos corroboram o que foi evidenciado por TGA.  
 
Conclusões  
Os parâmetros processuais adotados no processo de moagem das aparas de celulose da indústria do 
papel possibilitaram a obtenção de fibras/fibrilas em dimensões nanométricas, alvo do estudo. As 
técnicas de caracterização adotadas permitiram identificar o caráter heterogêneo quanto ao formato 
das fibras/fibrilas, os grupos presentes na celulose, os eventos de fusão de seus constituintes e as 
temperaturas de degradação dos mesmos. Todas as análises realizadas possibilitaram inferir sobre a 
eficácia da metodologia de obtenção de nanocelulose de biomassa. 
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