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RESUMO 

 

 

LIMA, M.A. Caracterização bioquímica e biofísica da enzima -glicosidase Bgl1 de 

Aspergillus niger e avaliação de potenciais biomassas para produção de bioetanol. 2013. 

249 p. Tese (Doutorado em Ciências) – Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São 

Paulo, São Carlos, 2013. 

 

A busca por novas tecnologias que visam à produção de biocombustíveis renováveis, 

especialmente bioetanol e outros biomateriais, tem se intensificado nos últimos anos. Há um 

interesse mundial crescente na limitação dos impactos ambientais e mudanças climáticas 

através da substituição de produtos petroquímicos por análogos ambientalmente corretos, a 

fim de alcançar uma economia mais sustentável. Além disso, as plataformas biorrefinarias 

lignocelulósicas necessárias para a produção de bioetanol representam uma oportunidade de 

estimular novos mercados para o setor agrícola e aumentar os empregos locais, contribuindo 

para o desenvolvimento das economias emergentes. No entanto, a maioria dos processos de 

conversão são baseados no conhecimento empírico, exigindo estudos mais aprofundados 

sobre os fatores envolvidos na hidrólise enzimática da celulose, tais como características 

biomassas, a otimização da etapa de pré-tratamento, bem como das atividades das enzimas e 

seus mecanismos de ação. Assim, com o objetivo de contribuir para a viabilização e 

implantação das tecnologias de produção do etanol lignocelulósico, na primeira parte deste 

trabalho de doutorado, foi realizada a purificação da -glicosidase do fungo Aspergillus niger 

(AnBgl1), principal enzima do coquetel comercial Novozymes 188, e sua caracterização 

bioquímica e biofísica. As análises de espalhamento de raios-x a baixo ângulo revelaram uma 

organização multidomínios desta enzima, com uma estrutura molecular de girino semelhante 

ao encontrado para as celulases. A sua estrutura é composta por um domínio catalítico N-

terminal e um domínio fibronectina de tipo III (FnIII) na região C-terminal, conectados entre 

si por um longo linker com uma inserção de 100 resíduos de aminoácidos numa conformação 

estendida. Apesar desta estrutura molecular incomum, os ensaios de eletroforese capilar 

revelaram um perfil processividade característico de -glucosidases, e os ensaios enzimáticos 

confirmaram, também, a ausência de atividade em substratos poliméricos. Nos ensaios 

adosrção com diferentes compostos poliméricos, a enzima -glicosidase mostrou uma 

capacidade de adsorção elevada em lignina. Os mecanismos de ligação FnIII-lignina foram 

elucidados por simulações de dinâmica molecular, que confirmaram apresença de vários sítios 

de ligação à lignina no domínio FnIII da enzima. Como segunda parte da presente tese, 



 

diferentes biomassas, como bagaço de cana, resíduos de casca de eucalipto e gramíneas 

(Panicum maximum, Pennisetum purpureum e Brachiaria brizantha) foram submetidas a 

vários métodos de pré-tratamento (ácido diluído, alcalino, sulfito e água quente) em diferentes 

condições de tratamento e avaliadas quanto ao seu potencial para a produção de bioetanol. As 

biomassas in natura e pré-tratadas foram caracterizadas quanto à sua composição química por 

métodos cromatográficos, ressonância magnética nuclear e espectroscopia de infravermelho 

por transformada de Fourier; o índice de cristalinidade das amostras foi determinado por 

método químico e difração de raios-x; as análises morfológicas foram realizadas por 

microscopia eletrônica de varredura; e os resultados da caracterização foram correlacionados 

com os perfis de sacarificação enzimática encontrados para cada uma delas. 

 

 

Palavras-chave: Bioetanol. Biomassas lignocelulósicas. Hidrólise enzimática. Pré-tratamento. 

-glicosidase. 

  



ABSTRACT 

 

 

LIMA, M.A. Biochemical and biophysical characterization of the enzyme -glucosidase 

Bgl1 from Aspergillus niger and evaluation of potential biomasses for bioethanol 

production. 2013. 249 p. Tese (Doutorado em Ciências) – Instituto de Física de São Carlos, 

Universidade de São Paulo, São Carlos, 2013. 

 

The search for new technologies aimed at the production of renewable biofuels, specially 

bioethanol, and other biomaterials has intensified in recent years. There is an increasing 

world-wide interest in the limitation of environmental impact and climate change by replacing 

petrochemical products with environment-friendly analogues in order to move towards a 

sustainable economy. In turn, the lignocellulosic biorefining platforms required for ethanol 

production present an opportunity to stimulate new markets for the agriculture sector and 

increase domestic employment, contributing to the development of emerging economies. 

However, most of conversion processes are based on empirical knowledge, demanding 

thorough studies about the factors involved on enzymatic hydrolysis of cellulose, such as 

biomasses characteristics, optimization of pretreatment steps and enzymes activities and 

molecular action mechanisms. Aiming to contribute for the viability and establishment of 

lignocellulosic ethanol technologies, on the first part of the present thesis, we performed the 

purification of main Aspergillus niger -glucosidase (AnBgl1) from the commercial cocktail 

Novozymes 188 and its biochemical and biophysical characterization. The small angle x-ray 

scattering analysis revealed a multidomain organization, with a tadpole-like molecular shape 

similar to that found for cellulases. Its structure is composed by a N-terminal catalytic domain 

and a fibronectin type III-like (FnIII) C-terminal domain, connected by a long linker with a 

100 aminoacids residues insertion in a extended conformation. In spite of this uncommon 

molecular structure, capilar zone electrophoresis assays revealed a processivity profile 

characteristic of -glucosidases and the enzymatic assays confirmed no-activity on polymeric 

substrates. On the pull-dowm assays with different polymeric compounds, the -glucosidase 

showed a high adsorption ability to lignin. The FnIII-lignin binding mechanisms were 

elucidated by molecular dynamics simulations, confirming the multiple binding sites to lignin 

in the enzyme FnIII domain. As a second part of the present thesis, different biomasses such 

as sugarcane bagasse, eucalyptus bark residues and grasses (Panicum maximum, Pennisetum 

purpureum and Brachiaria brizantha) were submitted to several pretreatment methods 

(diluted acid, alkaline, sulfite and hot water) at various conditions and evaluated about their 



 

potential to bioethanol production. The raw and pretreated biomasses were characterized 

about their chemical composition by chromatographic methods, nuclear magnetic ressonance 

and Fourier transformed infrared spectroscopy; the crystallinity index was determined by 

chemical method and x-ray diffraction; morphological features were analysed by scanning 

electron microscopy; and the characterization results were correlated to their enzymatic 

saccharification profiles. 

 

Keywords: Bioethanol. Lignocellulosic biomass. Enzymatic hydrolysis. Pretreatment. -

glucosidase. 
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1.1 INTRODUÇÃO 

 

 

A busca por combustíveis provenientes de fontes renováveis se transformou em um 

tópico de fundamental importância, sendo alvo de pesquisas ao redor de todo o mundo, seja 

por motivos econômicos, geopolíticos ou ambientais. O esgotamento das reservas de petróleo, 

o aumento da população mundial aliada à crescente demanda energética de países emergentes 

e a necessidade inadiável de redução da emissão de gases do efeito estufa, sinalizam a 

importância da busca por novas fontes de energia renováveis e limpas. Assim, o setor de 

bioenergia encontra-se diante de um grande desafio, o de comprovar e garantir sua 

sustentabilidade, a fim de garantir o seu caráter efetivo para substituição dos combustíveis 

fósseis, e não apenas de complementação. 

O petróleo e suas frações representam 90% da energia fóssil utilizada atualmente, 

sendo os 10% restantes atribuídos ao carvão mineral e gás natural. A energia de fonte fóssil é 

utilizada em sua grande parte como combustível, principalmente no setor de transporte, sendo 

que a queima destes combustíveis é responsável por mais de 70% das emissões de dióxido de 

carbono (CO2), um dos principais gases relacionados com o efeito estufa. Além disso, a 

demanda de energia em todo o mundo tem aumentado rapidamente devido ao crescimento e a 

propagação da industrialização, agravando ainda mais a degradação ambiental e climática 

causada pelas emissões de gases poluentes. 

Além dos impactos negativos relacionados à sustentabilidade, outro agravante no uso 

do petróleo e suas frações estão relacionados com a segurança energética, comumente 

definida como fornecimento confiável e adequado de energia, ou seja, um fornecimento 

ininterrupto que satisfaça plenamente as necessidades da economia global, a preços razoáveis. 

Atualmente, a insegurança energética tem aumentado significativamente devido às tensões 

geopolíticas de abastecimento e ao iminente esgotamento das reservas fósseis, o que provoca 

uma instabilidade dos preços do petróleo, e consequente aumento, determinado pelas leis do 

mercado com base na capacidade de oferta e na procura. Neste contexto, uma crise do 

petróleo pode afetar significativamente os mercados internacionais do petróleo e a qualidade 

de vida da população em todo o mundo. 

Diante dos problemas apresentados, devida à dependência dos combustíveis fósseis, a 

necessidade de se encontrar alternativas de substituições destes combustíveis, principalmente 

por combustíveis oriundos de fontes renováveis, torna-se uma prioridade imediata. Entre os 

biocombustíveis com potencial para substituição dos derivados do petróleo, pode-se citar o 
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etanol e o biodiesel produzido a partir de diferentes fontes vegetais. O etanol vem sendo 

utilizado com sucesso, principalmente no Brasil e nos Estados Unidos, maiores produtores 

mundiais desse biocombustível, utilizando como matérias-primas a sacarose do caldo da cana-

de-açúcar e o amido de milho, respectivamente. Para um país tropical como o Brasil, o 

substituto natural do petróleo será o etanol, tanto para abastecer sua frota de veículos, como 

para produção de outros derivados do petróleo (propileno, buteno e butadieno) por meio de 

reações de síntese orgânica. Entretanto, apesar de viáveis e muito bem estabelecidos, os 

processos de primeira geração de etanol não serão suficientes para suprir a crescente demanda 

mundial, sem esbarrar em questões críticas como a utilização de terras agricultáveis para 

produção de biocombustíveis versus produção de alimentos. 

Assim, o desenvolvimento de processos e tecnologias para obtenção de etanol de 

segunda geração, ou seja, aproveitando os açúcares presentes nos resíduos vegetais da 

primeira geração de etanol e demais resíduos provenientes dos diversos setores agrícolas e 

industriais, torna-se interessante por diversas razões, como, redução nas emissões de CO2, 

estabilidade energética, viabilidade econômica e benefícios sociais e ambientais. Além disso, 

a bioenergia pode contribuir para o desenvolvimento sustentável da região que a utiliza já que 

os recursos estão frequentemente disponíveis no próprio local e o investimento de capital para 

a conversão em energia é baixo.  

Para viabilização dos processos de segunda geração, torna-se necessária à 

implementação de plataformas de biorrefinarias, que permitem a utilização integral da 

biomassa lignocelulósica, com aplicações específicas para cada um dos constituintes 

principais da parede celular (celulose, hemicelulose e lignina), a fim de se obterem produtos e 

subprodutos variados e com alto valor agregado. Em uma plataforma de biorrefinaria 

lignocelulósica, os constituintes da parede celular são convertidos em biomateriais úteis e/ou 

energia de forma integrada, reduzindo os desperdícios, podendo assim, maximizar o valor da 

biomassa utilizada, além de se tornar um instrumento de mitigação de emissões dos gases do 

efeito estufa. Neste contexto, o bagaço de cana-de-açúcar apresenta-se como principal 

biomassa brasileira para a implementação de biorrefinarias, uma vez que está disponível em 

grandes quantidades nas usinas, como subproduto da primeira geração de etanol. Além disso, 

seria possível aproveitar uma boa parte da infraestrutura disponível para o estabelecimento 

dos processos de segunda geração. Entretanto, a diversificação da matriz de biomassas através 

da utilização de outros resíduos, como da indústria florestal e madeireira, outras biomassas de 

gramíneas, resíduos urbanos e do processamento de frutos e alimentos, entre outros, para 



37 

 

garantir uma produção de etanol e a geração de empregos contínua, sem interrupções durante 

o período da entressafra, quando não há produção de bagaço de cana. 

A produção de etanol de segunda geração, a partir de biomassas lignocelulósicas pode 

ser dividida basicamente em quatro etapas: 1) pré-tratamento e desconstrução da biomassa; 2) 

hidrólise enzimática dos polissacarídeos; 3) fermentação do hidrolisado; e 4) destilação e 

obtenção do etanol. Em geral, os materiais lignocelulósicos apresentam uma estrutura bastante 

complexa e íntegra, o que dificulta o acesso das enzimas para realização da hidrólise da 

celulose e disponibilização dos açúcares fermentescíveis. Desta forma, a etapa de pré-

tratamento é primordial para garantir o fracionamento dos constituintes da parede celular 

vegetal, através da remoção da lignina e hemicelulose, a fim de aumentar a porosidade do 

material, e o consequente acesso das enzimas à celulose. Esta etapa é vista como sendo a 

principal responsável pelos custos dos processos de segunda geração, e por isso, apresenta um 

grande potencial para aumentar a eficiência e baixar os custos do processo de pesquisa e 

desenvolvimento. 

No que diz respeito à etapa de hidrólise, a via enzimática tem se mostrado mais 

eficiente quando comparada à hidrólise ácida, uma vez que ocorre em condições mais 

brandas, com uma baixa demanda de energia, podendo atingir eficiência de até 100% de 

hidrólise. Além disso, a hidrólise ácida pode levar a formação de inibidores, produtos de 

degradação de polissacarídeos, que reduzem a eficiência na etapa de fermentação, além de 

demandar equipamentos caros, resistentes à corrosão. No entanto, o processo enzimático 

ainda necessita se tornar viável economicamente, uma vez que os custos das enzimas ainda 

são relativamente elevados, o que justifica o interesse pelo estudo das enzimas. 

Diante do cenário exposto, a presente tese de doutorado dedica-se ao estudo de tópicos 

relevantes para a viabilização do processo de produção de etanol de segunda geração, entre 

eles a caracterização de enzimas envolvidas na hidrólise, bem como a utilização diferentes 

biomassas lignocelulósicas e resíduos florestais como fonte de carboidratos para 

disponibilização de açúcares fermentescíveis via hidrólise enzimática. 

 

 

1.2 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

 

A presente tese de doutorado está organizada na forma de capítulos, nos quais são 

abordados os seguintes temas: 
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 O Capítulo 1 contempla a introdução ao tema do trabalho, organização do trabalho, 

objetivos principais, justificativas e a produção bibliográfica resultante. 

 No Capítulo 2 é a apresentada a ―Revisão Bibliográfica‖ referente ao tema 

desenvolvido nesta tese. Neste capítulo, são abordados: biomassa lignocelulósica 

como fonte de energia; descrição da celulose, hemicelulose, lignina e demais 

constituintes da biomassa; produção de etanol lignocelulósico; pré-tratamento; 

hidrólise enzimática da biomassa; celulases; estrutura das celulases; e fermentação 

alcoólica do hidrolisado. 

 No Capítulo 3, intitulado ―Caracterização bioquímica e biofísica da beta-glucosidade 

AnBgl1 de Aspergillus niger‖, são apresentados os métodos utilizados para purificação 

e caracterização da enzima, bem como os resultados relacionados à sua atividade, 

características bioquímicas, condições ótimas de atividade, cinética enzimática, 

estabilidade, estrutura de baixa resolução, similaridades estruturais com outras 

enzimas homólogas, análises de especificidade em diferentes substratos; 

processividade em oligossacarídeos; capacidade de adsorção e análises dos 

mecanismos de interação da enzima com moléculas de lignina por meio de dinâmica 

molecular. 

 No Capítulo 4, ―Caracterização química e morfológica do bagaço de cana submetido 

à deslignificação para uma eficiente hidrólise enzimática‖, foi investigada a influência 

do tratamento ácido, seguido de tratamento com crescentes concentrações NaOH, 

sobre a composição química, características físicas e morfológicas do bagaço de cana, 

bem como sua relação com a eficiência de hidrólise encontrada. 

 No Capítulo 5, intitulado ―Avaliação do potencial das cascas de eucalipto como fonte 

carboidratos para produção de bioetanol‖, foram avaliadas as cascas de dois clones 

comerciais de eucalipto (E. grandis e E. grandis x urophylla), submetidas, também, ao 

tratamento com ácido e crescentes concentrações de NaOH. As cascas foram 

analisadas quanto à sua composição química, características físicas e morfológicas, 

além da sua digestibilidade enzimática. Através de experimentos de sacarificação e 

fermentação simultâneas foi possível determinar o balanço final do processo de 

produção de etanol a partir das cascas de eucalipto. 

 No Capítulo 6, ―Avaliação de potenciais biomassas para produção de bioetanol e 

outros biomateriais‖, três gramíneas brasileiras (Panicum maximum, Pennisetum 



39 

 

purpureum e Brachiaria brizantha), e as cascas de E. grandis e E. grandis x urophylla 

foram estudas quanto ao seu potencial de sacarificação, tendo o bagaço de cana como 

controle. As biomassas foram submetidas a tratamento ácido, alcalino, sulfito ou com 

água quente, e caracterizadas quanto à sua composição química, morfologia e 

digestibilidade por ensaios de sacarificação em sistema high throughput. Este trabalho 

foi realizado na Universidade de York/UK (CNAP-Centre for Novel Agricultural 

Products), junto ao grupo de pesquisa do Prof. Simon McQueen-Mason, como estágio 

de doutorado no exterior, durante um período de seis meses. 

 E por fim, o Capítulo 7, ―Considerações finais‖, apresenta, de forma resumida, os 

resultados mais relevantes obtidos ao longo deste doutorado e sugestões para 

continuação dos trabalhos desenvolvidos. 

 

 

1.3 OBJETIVO GERAL 

 

 

A presente tese teve como objetivo geral contribuir para o estabelecimento da linha de 

pesquisa em Bioenergia, no grupo de pesquisa de Biotecnologia Molecular e Estrutural, do 

Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), garantindo informações bioquímicas e 

biofísicas a respeito da enzima beta-glucosidade Bgl1 de Aspergillus niger, principal 

componente do preparado comercial rico em -glicosidases (Novozymes 188), mais 

comercializado mundialmente, aplicado em diversos processos biotecnológicos, e com 

potencial aplicação para complexação de coquetéis enzimáticos para hidrólise da celulose. 

Além disso, este trabalho teve como objetivo a avaliação dos efeitos de diferentes métodos e 

condições de pré-tratamento sobre as características químicas e físicas, bem como sua relação 

com a digestibilidade enzimática de várias biomassas lignocelulósicas, através do 

estabelecimento de diferentes técnicas físicas, disponíveis no IFSC para caracterização desses 

materiais lignocelulósicos. 

 

 

1.3.1 Objetivos Específicos 
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Capítulo 3 

 

 

 Purificação e identificação da enzima beta-glicosidase Bgl1 de Aspergillus niger; 

 Caracterização bioquímica da enzima, quanto ao seu peso molecular e ponto 

isoelétrico; 

 Determinação da atividade, condições ótimas de pH e temperatura, e dos parâmetros 

cinéticos da enzima para celobiose; 

 Determinação da estabilidade da enzima por diferentes técnicas biofísicas, entre elas, 

DLS, espectroscopia de CD e fluorescência, e thermofluor; 

 Determinação da similaridade de sequência da enzima com outras enzimas, por meio 

de alinhamento múltiplo de sequências; 

 Obtenção de modelos por homologia dos domínios que constituem a enzima em 

separado; 

 Caracterização estrutural da enzima pelo método de SAXS e obtenção de modelos de 

baixa resolução do envelope da enzima, bem como obtenção de parâmetros 

importantes referentes à sua estrutura; 

 Comparação do modelo obtido por SAXS com modelos gerados para outras enzimas 

homólogas, a partir de estruturas cristalográficas depositadas no PDB; 

 Determinação da especificidade da enzima a diferentes substratos poliméricos; 

 Determinação do perfil de processividade da enzima em oligossacarídeos, por 

eletroforese capilar; 

 Determinação da capacidade de adsorção da enzima em diferentes substratos 

poliméricos; 

 Determinação dos mecanismos de interação do domínio fibronectina FnIII (C-terminal 

da enzima) com moléculas de lignina, por meio de simulações de dinâmica molecular; 

 

 

Capítulo 4 

 

 

 Avaliar os efeitos do tratamento ácido sobre o bagaço de cana-de-açúcar; 

 Determinar a concentração ideal de NaOH para uma eficiente deslignificação da 

biomassa; 
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 Avaliar os efeitos das diferentes condições de pré-tratamento sobre a composição 

química do bagaço; 

 Utilizar as técnicas de FTIR e RMN em estado sólido para caracterização química das 

diferentes amostras, monitorando a remoção ou enriquecimento de seus principais 

componentes (celulose, hemicelulose e lignina); 

 Analisar a composição química do licor proveniente do pré-tratamento por meio da 

técnica de RMN em estado sólido; 

 Avaliar os efeitos das diferentes condições de tratamento sobre o índice de 

cristalinidade das amostras, pela técnica de DRX; 

 Compreender as alterações morfológicas na estrutura do bagaço de cana, decorrentes 

do aumento da severidade das condições de tratamento, através da técnica de MEV; 

 Determinar a digestibilidade enzimática do bagaço após as diferentes condições 

tratamento; 

 Determinar a eficiência de hidrólise e a conversão total de celulose em função dos pré-

tratamentos utilizados; 

 

 

Capítulo 5 

 

 

 Avaliar o potencial das cascas de dois clones comerciais de eucalipto (Eucalyptus 

grandis e E. grandis x urophylla) para produção de etanol de segunda geração; 

 Avaliar os efeitos de uma etapa de tratamento ácido sobre as cascas de eucalipto; 

 Determinar a concentração ideal de NaOH para uma eficiente deslignificação da 

biomassa, sendo esta etapa, precedida ou não pelo tratamento ácido; 

 Avaliar os efeitos das diferentes condições de pré-tratamento sobre a composição 

química das cascas; 

 Utilizar as técnicas de FTIR e análise de componentes principais (PCA) para verificar 

as alterações na composição química das cascas, e a distribuição e semelhança das 

amostras em função de seus componentes principais; 

 Realizar a caracterização química da fração sólida e do licor proveniente das 

diferentes condições de tratamento para ambos os clones, por meio da técnica de RMN 

em estado sólido; 
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 Analisar a composição química do licor proveniente do pré-tratamento quanto ao seu 

conteúdo de furfuraldeídos, furfural e hidroximetilfurfural; 

 Avaliar os efeitos das diferentes condições de tratamento sobre o índice de 

cristalinidade das amostras, pela técnica de DRX; 

 Compreender as alterações morfológicas na estrutura da casca dos dois clones de 

eucalipto, decorrentes do aumento da severidade das condições de tratamento, através 

da técnica de MEV; 

 Determinar a digestibilidade enzimática do bagaço após as diferentes condições 

tratamento; 

 Determinar a eficiência de hidrólise e a conversão total de celulose em função dos pré-

tratamentos utilizados; 

 Realizar experimentos de sacarificação e fermentação simultâneas para as amostras 

que apresentaram melhor eficiência de hidrólise e maior conversão total da celulose; 

 Quantificar os níveis de glicose, xilose e etanol durante os experimentos de SSF; 

 Determinar a eficiência de produção de etanol, em função das diferentes condições de 

tratamento, para ambos os clones; 

 Estabelecer o balanço final do processo de produção de etanol a partir das cascas de 

eucalipto para ambos os clones; 

 

 

Capítulo 6 

 

 

 Determinar o potencial de três gramíneas (Panicum maximum, Pennisetum purpureum 

e Brachiaria brizantha), e das cascas de Eucalyptus grandis e Eucalyptus urophylla 

para produção de etanol de segunda geração, utilizando o bagaço de cana-de-açúcar 

como padrão de comparação; 

 Determinar o conteúdo de silício nas amostras de biomassa in natura pela técnica de 

difração de raios-x por fluorescência; 

 Extrai e determinar os principais polissacarídeos constituintes da fração 

hemicelulósica das biomassas in natura, por meio de ensaios de imunomarcação com 

anticorpos específicos; 

 Avaliar os efeitos do tratamento ácido, alcalino, sulfito ou com água quente, sobre as 

diferentes biomassas selecionadas; 
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 Determinar a concentração de celulose e lignina nas biomassas pré-tratadas por meio 

de métodos bioquímicos e colorimétricos; 

 Extrair e caracterizar, por cromatografia de íons, a fração hemicelulósica residual nas 

biomassas após os diferentes tratamentos; 

 Determinar o conteúdo de monossacarídeos no licor proveniente das diferentes 

condições de tratamento, para as seis biomassas avaliadas; 

 Determinar o conteúdo de furfuraldeídos, furfural e hidroximetilfurfural, no licor 

proveniente das diferentes condições de tratamento, para as seis biomassas avaliadas; 

 Utilizar a técnica de RMN em estado sólido para caracterização química das diferentes 

amostras, monitorando a remoção ou enriquecimento de seus principais componentes 

(celulose, hemicelulose e lignina); 

 Compreender as alterações morfológicas na estrutura das diferentes biomassas, 

decorrentes dos tratamentos utilizados, através da técnica de MEV; 

 Determinar a digestibilidade enzimática das diferentes biomassas in natura e pré-

tratadas por meio de ensaios de sacarificação em sistema high throughput.  

 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

 

A busca por novas tecnologias para a produção de formas limpas e renováveis de 

energia, como os biocombustíveis, tem se intensificado nos últimos anos devido ao iminente 

esgotamento das reservas fósseis e uma maior preocupação com as questões ambientais, entre 

elas, as mudanças climáticas decorrentes da utilização de combustíveis derivados do petróleo, 

especialmente no que concerne a emissão de gases que causam aquecimento global. Existe 

um interesse mundial crescente na diminuição dos impactos ambientais e mudanças 

climáticas, através da substituição dos produtos derivados do petróleo por análogos 

ambientalmente corretos, a fim de se alcançar uma economia mais sustentável. 

Os combustíveis fósseis estão sendo substituídos por combustíveis alternativos 

produzidos a partir de fontes renováveis ao redor de todo o mundo. O etanol é um exemplo 

bem sucedido de biocombustível, particularmente no Brasil, onde é comercializado sob a 

forma de álcool anidro adicionado à gasolina ou como álcool hidratado (com ate 7% de água 

na mistura) para o abastecimento de carros movidos a etanol ou com tecnologia flex. Desde a 

década de 1970, o Brasil deu início ao programa para substituir a gasolina pelo etanol 
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produzido a partir da sacarose presente no caldo da cana-de-açúcar, sendo que, atualmente, 

mais de 90% dos veículos fabricados no país são abastecidos desta forma. Em 2020, estima-se 

que cerca de um terço dos 30 milhões de automóveis a circular pelo país serão com tecnologia 

flex. Recentemente, a União Europeia também adotou uma normativa estabelecendo que cada 

país membro substitua 10% de todo combustível de transporte por biocombustíveis até 2020. 

Em 2006/2007, a produção brasileira de etanol atingiu 18 bilhões de litros, o suficiente 

para suprir a demanda doméstica e garantir um excedente de 3,5 bilhões de litros para 

exportação. Considerando as metas internacionais para diminuição das emissões de CO2 e o 

aumento nos preços do petróleo, estima-se que a demanda de etanol chegará a 43 bilhões de 

litros em 2025. Para suprir essa demanda, seria necessário aumentar a área cultivada de cana-

de-açúcar em cerca de 130%, levantando discussões importantes quanto à competição entre o 

uso das terras agricultáveis para produção de alimento versus a produção de biocombustíveis.  

Desta forma, para suprir à demanda crescente de etanol combustível sem expandir as 

fronteiras agrícolas, é necessário aumentar a produtividade de etanol por hectare plantado, o 

que requer o aproveitamento integral das biomassas lignocelulósicas, através de plataformas 

de biorrefinarias para produção de combustíveis e outros biomateriais. Além disso, o 

estabelecimento dessas plataformas de biorrefinarias podem estimular novos mercados para o 

setor agrícola e aumentar o número de empregos locais, contribuindo para o desenvolvimento 

da economia brasileira. 

Atualmente, os maiores esforços científicos vêm sendo empregados para viabilização 

da produção de etanol a partir do bagaço de cana-de-açúcar, uma vez que este é um 

subproduto da primeira geração de etanol, utilizado principalmente, em processos de co-

geração de energia. Apenas um terço da energia presente na cana-de-açúcar é utilizado, 

atualmente, na produção do etanol de primeira geração. Uma vez que, as paredes celulares das 

plantas representam umas das mais abundantes fontes de energia renovável, a utilização dos 

carboidratos estruturais presentes no bagaço é uma alternativa extremamente importante para 

aumentar a produtividade energética brasileira, além de garantir uma maior sustentabilidade 

na cadeia de processamento da cana-de-açúcar. Mas ainda assim, a fim de garantir uma 

melhor utilização da infraestrutura das usinas de biorrefinarias e a produção e geração de 

postos de trabalhos contínuos, a ampliação da matriz enérgica, através da diversificação das 

fontes de biomassas, a serem utilizadas principalmente no período da entressafra, torna-se de 

fundamental importância. 

O estabelecimento e a sustentabilidade das plataformas de biorrefinarias para produção 

de etanol e outros biomateriais são profundamente dependentes de um maior conhecimento a 
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respeito dos fatores envolvidos na hidrólise enzimática da celulose, entre eles, escolha do tipo 

de pré-tratamento ideal, características químicas e físicas da biomassa, coquetéis enzimáticos 

utilizados, condições de hidrólise e fermentação. Neste contexto, os principais gargalos para 

viabilização do processo de conversão enzimática da celulose ainda dizem respeito à etapa de 

pré-tratamento e ao custo de produção e melhoramento da atividade das enzimas empregadas. 

Diante disso, os estudos desenvolvidos na presente tese se justificam pela importância 

científica e tecnológica do estabelecimento de processos para o aproveitamento integral do 

bagaço de cana e outras potenciais biomassas brasileiras na produção de biocombustíveis, 

através de um conhecimento mais aprofundado a respeito das características bioquímicas e 

estruturais das enzimas envolvidas nesse processo, bem como dos efeitos decorrentes de 

diferentes estratégias de pré-tratamento sobre as biomassas lignocelulósicas, que possam 

contribuir para uma eficiente hidrólise enzimática e conversão final da celulose.  
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Diante do crescimento populacional acentuado, da necessidade de se garantir a 

qualidade de vida da população e do eminente esgotamento das reservas de petróleo, principal 

componente da matriz energética mundial, torna-se uma prioridade global o desenvolvimento 

de formas alternativas de energia, que venham a substituir os combustíveis fósseis, além de 

resolver os problemas de poluição ambiental e questões importantes relacionadas à utilização 

de terras agricultáveis para produção de biocombustíveis em detrimento da produção de 

alimentos. Diante disso, o aproveitamento dos resíduos lignocelulósicos, provenientes de 

diversos setores agrícolas e industriais tem sido apresentado como uma solução alternativa 

para todos estes problemas. A biomassa é a única fonte apropriada e renovável de energia 

primária que, em um curto prazo, pode ser convertida em biocombustíveis e energia numa 

escala suficiente para desempenhar um papel expressivo para o desenvolvimento e ampliação 

de programas vitais de energias alternativas, bem como para a criação de uma sociedade mais 

limpa e sustentável. 

 

 

2.1 Biomassa lignocelulósica: fonte de energia 

 

 

Em geral, denomina-se biomassa lignocelulósica qualquer matéria de origem vegetal, 

que dispõe de componentes energéticos e que pode ser processados para fornecer formas 

bioenergéticas mais elaboradas e adequadas para o uso final, podendo citar como exemplo a 

conversão de resíduos agrícolas e agroindustriais, resíduos florestais, resíduos orgânicos 

urbanos e outros resíduos agropecuários, em biocombustíveis líquidos, como o bioetanol e o 

biodiesel. Há tempos, as biomassas lignocelulósicas são reconhecidas como uma potencial 

fonte para obtenção de açúcares fermentescíveis para produção de biocombustíveis e outros 

biomateriais. Várias tecnologias têm sido desenvolvidas nos últimos 80 anos, a fim de 

viabilizar a realização do processo de conversão da celulose para produção de 

biocombustíveis. Entre as principais barreiras para viabilização desses processos por meio de 

hidrólise enzimática, podemos citar a organização e recalcitrância da parede celular, ou seja, a 

sua resistência natural ao ataque de microrganismos e desconstrução enzimática. 
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Quanto à sua organização estrutural, a parede celular das plantas é composta de três 

camadas principais: a lamela média, a parede celular primária e a parede celular secundária 

(Figura 1) 
1
. A lamela média é uma fina camada depositada logo após a mitose, criando uma 

fronteira entre os dois núcleos, ou seja, mantendo as células coesas e o tecido vegetal íntegro. 

Em seguida, a parede celular primária começa a ser depositada, e continua ao longo do 

crescimento e expansão da célula, sendo de grande importância para o acúmulo de biomassa e 

controle do crescimento celular. A parede celular secundária (S1, S2 e S3), por sua vez, é 

depositada na etapa final do crescimento celular, podendo apresentar-se na forma de camadas, 

sendo a principal responsável pela resistência mecânica da parede celular 
2; 3

. 

 

 

Quanto à sua constituição química, a parede celular das plantas é composta 

basicamente de polímeros de carboidratos, celulose e hemicelulose, lignina e outros materiais 

em menor quantidade que representam os extrativos, ácidos graxos, amido, proteínas e cinzas 

inorgânicas. A proporção de cada um deles varia de acordo com a espécie, disposição e 

sazonalidade da planta. Mas tipicamente, o peso seco de uma parede celular consiste de 35 a 

50% de celulose, 20 a 35% de hemicelulose e 10 a 25% de lignina (Figura 2) 
4
. Analisando a 

Figura 2 é possível observar que esses constituintes estão arranjados de modo que as cadeias 

Figura 1 - Representação estrutural da parede celular vegetal
1
. 
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de celulose permaneçam ligadas à hemicelulose, e estas sejam recobertas e fixadas pela 

lignina. Paralelamente, as cadeias de celulose mantêm-se organizadas num arranjo cristalino 

através de múltiplas ligações de hidrogênio, que promovem a rigidez da parede celular, 

enquanto que a lignina circundante funciona como uma agente cimentante, mantendo os 

componentes coesos, agindo como um impermeabilizante, e consequente barreira ao ataque 

de microrganismos. A hemicelulose, por sua vez, proporciona a ligação entre a celulose e a 

lignina, formando assim, a rede fibrosa da parede celular. 

 

 

 

 

É chamada, assim, de recalcitrância da parede celular a própria organização cristalina 

da celulose, proveniente da estrutura linear de suas cadeias compactadas em microfibrilas, e a 

alta proteção que a lignina e hemicelulose proporcionam à estrutura celulósica, atuando assim, 

como uma barreira física ao ataque enzimático, principal obstáculo para impedir a hidrólise da 

celulose presente nas biomassas vegetais 
5
. 

FFigura 2 - Representação esquemática da composição da biomassa lignocelulósica e disposição 

dos seus principais constituintes na parede celular vegetal 
4
. 
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2.2 Celulose 

 

 

A celulose é o mais abundante polímero disponível na natureza, sendo constantemente 

renovado através do processo de fotossíntese, com uma biossíntese anual estimada em 10
11

 

toneladas 
6
. Quimicamente, este é um polímero linear simples formado por anéis de -D-

glicopiranose unidos por ligações do tipo -1,4 carbono-carbono e por ligações de hidrogênio 

intramoleculares (ligações entre unidades de glicose da mesma molécula) e intermoleculares 

(entre unidades de glicose de moléculas adjacentes). Moléculas de celobiose, dissacarídeo 

formado por unidades de D-glucose invertidas 180° em relação à anterior, são a unidade 

repetitiva deste polissacarídeo natural, cuja fórmula geral é (C6H10O5)n (Figura 3) 
7
.  

 

A orientação das ligações, bem como a quantidade de pontes de hidrogênio presente 

entre as moléculas de celulose vão definir sua forma, sendo encontrada como uma estrutura 

cristalina ou paracristalina (amorfa) 
8
. As ligações intermoleculares são as responsáveis pela 

rigidez e organização das fibrilas, enquanto as ligações intramoleculares são responsáveis pela 

formação de fibrilas, estruturas altamente ordenadas, que se associam formando as fibras de 

celulose. As fibrilas apresentam desde regiões com elevado grau de cristalinidade, nas quais 

Figura 3 - Estrutura química do polímero de celulose
7
.  
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as cadeias de glicana estão firmemente ligadas em paralelo, com um elevado número de 

pontes de hidrogênio e interações de van der Waals, até regiões com menor grau de 

ordenação, chamadas de regiões amorfas. Na região cristalina, as fibras têm maior resistência 

à tração, ao alongamento e à solvatação (absorção de solvente) que na região amorfa, onde a 

fibra possui sua maior flexibilidade. As regiões cristalinas e amorfas ocorrem em proporções 

características em celuloses de diferentes origens, e o ataque enzimático pode ser preferencial 

em um dos tipos de estrutura. Estudos demonstraram que a eficiência da hidrólise de 

enzimática em Avicel (celulose microcristalina) aumenta linearmente com a diminuição do 

índice de cristalinidade da celulose 
9
. A cristalinidade, portanto, é um parâmetro importante 

nos processos de hidrólise da celulose, podendo ser medida através de diferentes técnicas, 

entre elas, métodos químicos, difração de raios-x, espectroscopia no infravermelho, 

ressonância magnética nuclear, Raman 
10-12

. 

Além da cristalinidade, existem outros fatores importantes para digestibilidade 

enzimática da celulose, entre eles, tamanho, forma, porosidade, grau de polimerização, área 

superficial, conformação molecular, além da associação com outros compostos não 

celulósicos, como a lignina 
13

. Entre essas, muitas dependem do grau de polimerização da 

celulose, ou seja, o número de unidades de glicose que formam uma cadeia do polímero. O 

grau de polimerização da celulose pode variar chegar a até 17.000 unidades de glicose, apesar 

serem mais comumente observados valores entre 800-10.000 unidades 
14

.  

Devido, principalmente, ao seu elevado grau de polimerização a celulose é insolúvel 

em água. Entretanto, esta é altamente higroscópica, absorvendo entre 8-14% de água em 

condições atmosféricas normais (20°C, 60% de umidade relativa). Quando colocadas em água 

e outros solventes orgânicos, porém, as fibras de celulose sofrem um intumescimento, cuja 

extensão pode ser intercristalino ou intracristalino. No caso do intumescimento intercristalino, 

o solvente penetra nas regiões amorfas das fibrilas de celulose e nos espaços entre elas, este 

caso reflete o inchaço da celulose em contato com a água; já no segundo caso, os solventes 

penetram nas regiões cristalinas das fibrilas de celulose. O intumescimento intracristalino é 

decorrente da utilização de soluções concentradas de ácidos e bases fortes, e soluções de 

alguns sais 
15

. A celulose é solúvel em ácidos concentrados, entretanto, estes podem causar 

uma degradação severa a este polímero devido à sua hidrólise. Em soluções alcalinas ocorre 

um significativo intumescimento das fibrilas de cellulose, assim como a solubilização de 

fragmentos de baixo peso molecular, com grau de polimerização menor que 200 
16

. Da 

hidrólise da celulose obtêm-se polímeros menores, oligossacarídeos com extremidades 
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redutoras e não redutoras, que após hidrólises mais extensas, decompõe-se dando origem a 

celobiose, que é então, clivada em glucose. 

 

 

2.3 Hemicelulose 

 

 

As hemiceluloses representam cerca de 25-30% da biomassa, podendo ser encontradas 

em todas as partes da planta, com uma maior concentração, principalmente, nas camadas 

primárias e secundárias, intimamente ligadas à celulose e lignina. 

Termo hemicelulose é um termo coletivo, que representa uma família de 

polissacarídeos, como arabinoxilanas, glucomananas, galactanas, e outros que são 

encontrados na parede celular das plantas, com diferentes composições e estrutura 

dependendo da sua origem e método de extração. O tipo mais comum de polissacarídeo 

encontrado na fração hemicelulósica são as xilanas. De uma forma geral, a molécula de xilana 

é um heteropolímero formado por ligações -1,4, entre resíduos de D-xilanopirosil, com 

ramificações formadas por unidades arabinosil e/ou acetil, dependendo da sua origem. Ao 

contrário da estrutura observada para celulose, a hemicelulose apresenta-se como uma cadeia 

curta, altamente ramificada, composta de monossacarídeos de cinco carbonos (pentoses), 

xilose, e um menor conteúdo de monômeros de seis carbonos (glicose). Além destes 

monossacarídeos, são encontrados também, arabinose, galactose, fucose, manose, ramnose, 

além de pequenas quantidades de outros compostos, como por exemplo, compostos acetilados 

(Figura 4) 
7
. A estrutura hemicelulósica, diferentemente da celulose, não apresenta 

cristalinidade, devido, principalmente, às ramificações e a presença de grupos acetil 

conectados a cadeia principal, portanto, a hemicelulose é mais suscetível à hidrólise química, 

mesmo em condições mais brandas 
17

.  

A hemicelulose extraída das plantas apresenta um alto grau de polidispersividade, 

polidiversidade e polimolecularidade (uma ampla faixa de tamanhos, formas e massas). 

Entretanto, seu grau máximo de polimerização não passa de 200 unidades, sendo o mínimo de 

150 monômeros. Ela é insolúvel em água a baixas temperaturas, mas a sua hidrólise ocorre 

em temperaturas mais baixas que a da celulose. A presença de grupos ácidos, também 

aumenta sua solubilidade em água. Estas características estão associadas à formação de 

inibidores, que podem diminuir a eficiência da etapa de fermentação. 
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Devido à sua heterogeneidade, a hemicelulose pode representar uma importante fonte 

para produção de diferentes bioprodutos, com alto valor agregado, assim, é de fundamental 

importância para o estabelecimento e viabilização das plataformas de biorrefinarias. 

Entretanto, a fermentação dos açúcares de cinco carbonos provenientes da hidrólise da 

hemicelulose ainda apresenta alguma dificuldade no processo de segunda geração de etanol 
6
. 

 

 

2.4 Lignina 

 

 

A lignina tem sido vista como um dos principais fatores que contribuem para a 

natureza recalcitrante da biomassa lignocelulósica, limitando a eficiência de conversão dos 

carboidratos estruturais presentes na biomassa, em açúcares fermentescíveis, através da ação 

de enzimas celulolíticas e hemicelulolíticas. Ao longo dos últimos 30 anos, o foco de muitas 

pesquisas tem sido direcionado a fim de entender a natureza da lignina e seu papel na parede 

celular das plantas, bem como para o desenvolvimento de novas tecnologias de pré-tratamento 

que possam efetivamente removê-la 
18

.  

Figura 4 - Unidades monoméricas que constituem a hemicelulose das plantas 
7
. 
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A lignina representa de 15-30% da na parede celular vegetal, podendo ser encontrada 

em toda a planta, com destaque para a região da lamela média e parede secundária, conferindo 

rigidez, impermeabilidade e resistência aos ataques microbiológicos e mecânicos sofridos 

pelo tecido vegetal. A lignina é uma macromolécula complexa formada por unidades de 

fenilpropano, cujos principais precursores são: ácido cumarílico, coniferílico e sinapílico 

(Figura 5) 
19

, que não são passíveis de serem fermentados. Na lignina estes monômeros 

encontram-se ligados entre si por dois tipos de ligações: ligações éter através do oxigênio do 

grupo hidroxila do anel fenólico e ligações diretas carbono-carbono (C-C). A maior parte das 

ligações encontradas na lignina é do tipo éter, formando uma estrutura mais aberta, enquanto 

as ligações C-C aproximam mais os monômeros entre si, tornando a lignina mais condensada. 

A maior ou menor condensação da lignina afeta muito a sua reatividade, principalmente 

quando se deseja a degradação da macromolécula e a sua solubilização, como no caso do 

processo de obtenção de etanol 
19

.  

 
Figura 5 - Estrutura química geral da macromolécula de lignina, com seus monômeros 

19
.  
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Entre os solventes capazes de solubilizar eficientemente a lignina, estão os álcoois de 

baixo peso molecular, dioxano, acetona, piridina, e o dimetilsulfóxido. Além disso, tem sido 

observado que em elevadas temperaturas, ocorre uma gelatinização da estrutura da lignina, o 

que acelera as reações despolimerização da lignina em meios ácidos e alcalinos 
20

. 

A lignina representa um dos maiores estoques de carbono/energia da natureza, sendo o 

maior depósito de compostos aromáticos, constituindo-se, assim, em uma fonte potencial de 

valiosos insumos para a indústria química. Apesar de ser possível produzir diversos produtos 

com alto valor agregado a partir da lignina, atualmente o foco dos estudos tem se voltado para 

o uso desse material para co-geração de energia, o que garantiria a autossuficiência e, 

eventualmente, até a possibilidade de exportar alguma energia elétrica excedente produzida 

pelas usinas. Naturalmente, essa situação é positiva tanto para a viabilidade econômica da 

tecnologia quanto para os quesitos ambientais, já que reduziria a dependência por recursos 

energéticos fósseis externos 
21

. 

 

 

2.5 Demais constituintes da parede celular 

 

 

Além da celulose, hemicelulose e lignina descritas anteriormente, a parede celular 

apresenta ainda, outros compostos em menores quantidades. Entre esses, pode-se citar os 

extrativos, que não fazem parte da parede celular, mas estão presentes na biomassa vegetal. 

Estes compostos podem ser facilmente removidos através da utilização de solventes neutros, 

representando cerca de 4-10% do peso seco da biomassa. Os extrativos incluem uma 

diversidade de compostos, principalmente, terpenos, resinas, óleos, ácidos graxos, álcoois, 

fitoesteróis, e diferentes compostos fenólicos, além de carboidratos de baixo peso molecular, 

alcaloides e lignina solúvel 
22

.  

Além dos extrativos solúveis, a biomassa lignocelulósica também apresenta uma 

fração de cinzas, composta por minerais inorgânicos. O teor e tipo de mineral presente pode 

variar de acordo com a espécie, origem da planta, sazonalidade, entre outros fatores. Entre os 

principais minerais encontrados em gramíneas pode-se citar os silicatos, enquanto, em 

resíduos madeireiros, por exemplo, prevalecem os carbonatos e oxalatos de cálcio. 

Concentrações elevadas de cinzas podem representar problemas em diferentes processos de 

conversão da biomassa 
23

.  
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As pectinas, família de polissacarídeos complexos formados, principalmente por 

unidades de ácido poligalacturônico, e em menores quantidades, ramnose, arabinose e 

galactose, também estão presentes na biomassa vegetal, principalmente na lamela média das 

paredes celulares. As pectinas apresentam propriedades de um gel, sendo facilmente 

removidas da parede celular.  

 

 

2.6 Produção de etanol lignocelulósico 

 

 

O consumo mundial de gasolina foi de 1,15 trilhões de litros, em 2004, e deverá 

alcançar 1,7 trilhões de litros, em 2025 
24

. A maior parte do petróleo consumido diariamente 

pelos países desenvolvidos é importada. Por isso, as principais nações buscam a substituição 

de combustíveis fósseis por fontes renováveis, com destaque para o etanol. Atualmente, em 

torno de 98% dos combustíveis de transporte são derivados do petróleo, vindo, portanto, com 

todos os seus atributos negativos, entre eles, a insegurança no fornecimento e nos preços e as 

elevadas emissões de gases poluentes. Consequentemente, tem havido um interesse crescente 

na produção e uso de combustíveis líquidos tais como o bioetanol, que é produzido pela 

fermentação de açúcares provenientes de biomassas vegetais. O etanol é hoje o principal 

biocombustível utilizado no mundo, e pode ser produzido a partir de diferentes tipos de 

resíduos, como os agrícolas e florestais, com potencial para diminuir a dependência em 

relação aos combustíveis fósseis 
25

.  

A sua utilização gera vários benefícios no que diz respeito à redução da poluição do ar 

e da água. A baixa pressão de vapor do etanol (cerca de um quarto da gasolina) somada à sua 

baixa reatividade fotoquímica reduz os danos causados à camada de ozônio. O etanol gera dez 

vezes mais energia do que consome em sua produção 
21

. O bioetanol também tem como 

vantagem, as emissões de carbono mais baixas, uma vez que é produzido dentro do ciclo de 

carbono de curto prazo, e sua combustão apenas retorna o CO2 para a atmosfera, o carbono 

que foi retirado durante o crescimento das plantas. Assim, ao contrário da queima de 

combustíveis fósseis, na combustão de biocombustíveis, como o etanol, o balanço de carbono 

tende a ser neutro. Considerando, ainda os processos de segunda geração, que são mais 

sustentáveis, o balanço de carbono é verdadeiramente neutro, ou mesmo, negativo, em termos 

de seus impactos nas concentrações de CO2 
26

. 
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Existem duas rotas principais disponíveis para a produção de biocombustíveis líquidos 

a partir da biomassa lignocelulósica; uma envolvendo o processamento termoquímico; e a 

outra rota bioquímica, por meio da hidrólise enzimática. A rota bioquímica para produção de 

bioetanol, utilizando materiais lignocelulósicos como substrato pode ser dividida nas 

seguintes etapas: 1- deslignificação para liberar a celulose e hemicelulose do seu complexo 

com a lignina; 2- hidrólise ou sacarificação dos polímeros de carboidratos (celulose e 

hemicelulose) para produzir açúcares fermentescíveis; 3- fermentação da mistura hidrolisada 

de pentoses e hexoses para produção de etanol e 4- recuperação do produto através do 

processo de destilação. A conversão enzimática da celulose e hemicelulose em etanol é 

possível, mas os processos disponíveis no momento ainda são caros e complexos 
27

.  

Devida a essa riqueza na sua constituição, os materiais lignocelulósicos representam 

uma alternativa promissora para suprir o aumento na demanda pelo etanol biocombustível. 

Porém, a fim de viabilizar o processo de produção do etanol lignocelulósico, tornando o seu 

valor competitivo com o etanol produzido a partir do caldo da cana, maiores estudos são 

necessários. É necessária uma tecnologia mais eficiente de conversão da biomassa, o que está 

diretamente ligado às estratégias de pré-tratamento dessa biomassa, bem como a identificação 

de coquetéis enzimáticos adequados. 

 

 

2.7 Pré-tratamento 

 

 

O pré-tratamento é uma etapa fundamental para o processo de conversão bioquímica 

da biomassa lignocelulósica em etanol. A fim de garantir a acessibilidade das enzimas às 

fibras de celulose e a conversão dos polímeros de carboidratos em açúcares fermentáveis, é 

necessário modificar a estrutura da biomassa, fracionando os seus constituintes principais 
28

. 

A etapa de pré-tratamento tem sido reconhecida como uma das etapas mais caras no 

processamento das biomassas lignocelulósicas e processo para segunda geração de 

biocombustíveis, sendo alvo de vários trabalhos 
29-31

. As diferentes tecnologias de pré-

tratamento devem modificar a estrutura da biomassa de modo a que a hidrólise enzimática da 

celulose e hemicelulose possa ser alcançada mais rapidamente e com um maior rendimento. 

De forma geral, esta etapa objetiva a remoção da lignina e o rompimento da estrutura 

cristalina de celulose, como apresentado na Figura 6 
28

.  
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Vários pré-tratamentos físicos, químicos e enzimáticos foram desenvolvidos para 

melhorar a digestibilidade da biomassa, mas a necessidade de reduzir as entradas de energia e 

os custos do procedimento, em geral, tem gerado um consenso em torno da necessidade de 

pesquisas mais aprofundadas para a escolha do pré-tratamento ideal. Entre as tecnologias de 

pré-tratamento desenvolvidas, destacam-se: pré-tratamento mecânico, explosão com amônia, 

tratamento com CO2 supercrítico, álcali/ácido, pré-tratamento com ozônio, explosão a vapor, 

pré-tratamento por ultrassom e pré-tratamentos hidrotérmico, entre outros 
28-29; 32-33

.  

 

Entre os diferentes pré-tratamentos desenvolvidos até então, os tratamentos com ácido 

diluído mostram-se extremamente eficiente para remoção da fração hemicelulósica, 

promovendo a ruptura das cadeias de hemicelulose, gerando hidrolisado rico em xilose, além 

de baixas quantidades de arabinose, fucose e galactose 
34

. Já no caso da lignina, os 

tratamentos de base alcalina mostram-se mais efetivos 
35

. Em condições alcalinas ocorre a 

remoção de grande parte da lignina presente na matriz lignocelulósica por meio dos ânions 

hidróxidos que quebram a macromolécula de lignina em fragmentos menores, tornando-as 

solúveis em meios aquosos e alcalinos 
36

.  

Dependendo da severidade e tipo de tratamento escolhido, bem como da biomassa 

utilizada, a etapa de pré-tratamento pode produzir produtos de degradação, que apresentam 

efeitos inibitórios sobre o processo de fermentação (Figura 7) 
5
. Estes inibidores têm efeitos 

tóxicos sobre os organismos fermentadores, assim, reduzem o rendimento e produtividade do 

etanol. O nível de toxicidade depende, em parte, das condições de fermentação, condições 

Figura 6 - Mecanismo de ação dos diferentes pré-tratamentos sobre o material lignocelulósico 
28

. 
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fisiológicas das células, da concentração de oxigênio dissolvido e do pH do meio. Entretanto, 

as leveduras utilizadas na fermentação alcóolica podem ser tolerantes até certas concentrações 

de inibidores ou mesmo, se tornarem gradativamente adaptadas à sua presença. Mas a 

princípio, o ideal é que a etapa de pré-tratamento não leve à formação desses inibidores. Entre 

os principais inibidores, destacam-se os furfuraldeídos: 1) furfural, que é produto de 

degradação da hemicelulose, por meio de reações de desidratação, que ocorrem 

principalmente, em meio ácido; e 2) hidroximetilfurfural, produto da hidrólise e degradação 

da celulose, ocorrendo também em meios ácidos, porém em pouco mais baixas. Sabe-se, 

também, que no processo de remoção da lignina, sua degradação pode levar a formação de 

vários compostos de natureza fenólica, que também apresentam um alto poder de inibição dos 

processos de fermentação alcoólica 
37

. O efeito inibidor destes compostos é mais elevado 

quando estão presentes em conjunto, devido a um efeito sinérgico, e eles afetam 

especialmente, o crescimento e respiração celular 
38

. 

 

Devido à grande complexidade e diversidade de biomassas, não existe uma 

metodologia padrão de pré-tratamento. Assim, para se alcançar as condições ideais do 

processo e atingir uma eficiência adequada na etapa de pré-tratamento, alguns parâmetros são 

de extrema importância e devem ser avaliados, entre eles: materiais pré-tratados altamente 

digestíveis para a etapa de hidrólise enzimática, mínima degradação de açúcares, mínima 

Figura 7 - Produção de inibidores oriundos dos diferentes constituintes da parede celular
5
. 
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formação de produtos inibidores, não necessitar de moagem previa ao pré-tratamento, custo 

moderados dos reatores, baixa produção de resíduos e necessidade mínima aquecimento e 

energia 
39

.  

 

 

2.8 Hidrólise enzimática da biomassa 

 

 

O processo de hidrólise destina-se a quebrar as moléculas de celulose ou hemicelulose, 

por meio da adição de ácido sulfúrico aos resíduos, no caso da hidrólise ácida, ou pela ação de 

enzimas (catalisadores orgânicos denominados celulases), no caso da hidrólise enzimática, e 

assim, produzir açúcares fermentescíveis. Apesar do alto custo da utilização de enzimas, as 

vantagens do processo enzimático são inúmeras. A alta eficiência comparada ao processo de 

hidrólise ácida, podendo chegar a 100% de eficiência em condições ideais; o processo de 

produção controlado; a inexistência de problemas de corrosão, não necessitando de 

equipamentos de alto custo; e a demanda de energia relativamente baixa para a realização do 

processo são algumas vantagens da hidrólise enzimática 
33

. A completa sacarificação da 

celulose é realizada pela ação sinérgica de um complexo coquetel enzimático, composto por 

pelo menos 3 grupos principais de enzimas, entre elas: as endoglucanases ou 1-4-β-D-

glucanases (EG), as exoglucanases ou celobiohidrolases (CBH) e as β-glicosidases (βG), 

sendo que cada uma dessas enzimas apresenta um modo de ação distinto, agindo em um sítio 

específico da fibra de celulose como mostra a Figura 8 
40

. 

A sacarificação representa uma etapa crucial para a viabilização desse processo, e para 

que esta ocorra de forma eficiente, é necessária a adsorção da enzima à superfície da fibra de 

celulose, formando o complexo enzima-substrato. Para garantir o acesso das enzimas à fração 

celulósica, é necessário o fracionamento dos componentes da parede celular por meio de 

etapas de pré-tratamento, cujo principal objetivo é romper a estrutura íntegra da parede 

celular, removendo a lignina e hemiceluloses, assim, garantindo o acesso das enzimas à fração 

celulósica 
41

. 
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2.9 Celulases 

 

 

As enzimas celulolíticas são um complexo mix de enzimas que trabalham juntas para 

atacar partes específicas das fibras de celulose. Para que ocorra, então, a hidrólise enzimática 

da celulose, é necessária a adsorção da enzima à superfície do substrato, com a formação de 

um complexo – enzima e celulose, através do domínio de ligação à celulose (CBM). A 

adsorção das celulases sobre o substrato promove, não somente um contato físico entre estes 

componentes, mas em muitos casos pode desempenhar um importante papel na eficiência da 

hidrólise da fibra de celulose 
42

. Embora as enzimas celulolíticas possuam especificidades 

para ligações β-1,4, celulases isoladas de diferentes fontes apresentam importantes diferenças 

funcionais em seu modo de ação em relação ao substrato (grau de pureza, cristalinidade, 

tamanho das partículas), quanto às suas características moleculares (massa molecular, 

composição e sequência de aminoácidos, ponto isoelétrico), na adsortividade sobre a celulose, 

em sua atividade catalítica e especificidade ao substrato 
42-44

. 

As celulases foram inicialmente categorizadas de acordo com as reações que 

catalisavam. Recentemente, elas têm sido classificadas, também, com base nas suas 

propriedades estruturais. De acordo com o banco de dados CAZy (Carbohydrate-Active 

enZYmes Database), as enzimas envolvidas na sacarificação da biomassa lignocelulósica são 

definidas como Glicosil Hidrolases (GH), podendo ser agrupadas em diferentes famílias. As 

GHs, segundo a União Internacional de Bioquímica e Biologia Molecular (IUBMB), recebem 

um código específico denominado ―EC number‖ (Enzyme Commission number), com base na 

sua especificidade a diferentes substratos. O EC number é representado como EC 3.2.1.x, 

onde cada dígito caracteriza o tipo de reação catalisada, sendo que o 1º dígito representa a 

classe da enzima de acordo com a reação catalisada e o 4° dígito indica o substrato, mas 

também pode representar em alguns casos o mecanismo molecular ou tipo de ligação entre as 

moléculas 
45

. 

Entre os 3 principais tipos de enzimas envolvidas na hidrólise da celulose, as 

endoglucanases (EC 3.2.1.4) são enzimas que catalisam a hidrólise interna de ligações β-1,4-

D-glicosídicas da celulose, atuando aleatoriamente sobre regiões amorfas e sobre substratos 

solúveis de celulose liberando celoligossacarídeos. Seu substrato natural é a celulose e a 

xiloglicana, apresentando especificidade variável sobre carboximetilcelulose (CMC), Avicel, 

β-glucana e xilana. De acordo com o CAZy, essas enzimas são classificadas nas famílias GH 

5, 6, 7, 8, 9, 12, 44, 45, 48, 51 e 61 
46

. 
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As exoglucanases (EC 3.2.1.91) catalisam a hidrólise de ligações β-1,4-glicosídicas na 

celulose e celotetraose, agindo nas extremidades com resíduos redutores (celobiohidrolases I) 

e não redutores (celobiohidrolases II), sendo classificadas nas famílias GH 7 e GH 6, 

respectivamente, de acordo com o CAZy. O produto da hidrólise das celobiohidrolases é a 

celobiose, enquanto algumas exocelulases glucanohidrolases (EC 3.2.1.21), pertencentes às 

famílias GH 1 e 3, liberam unidades de glicose a partir dos terminais não redutores da cadeia 

46
. 

 

A completa hidrólise da celulose é realizada pela ação de um terceiro grupo de 

enzimas, as β-glicosidases (EC 3.2.1.21), conhecidas também como celobiases, que 

convertem a celobiose em moléculas de glicose 
45

. A atividade de endoglucanases e 

exoglucanases é geralmente inibida por celobiose. As β-glicosidases, neste sentido, não só 

produzem glicose a partir de celobiose, como também reduzem o efeito inibitório da 

celobiose, permitindo uma maior eficiência tanto das endo quanto das exoglucanases 
6
. A 

hidrólise eficiente da celobiose em glicose é desta forma, crítica para a completa digestão da 

celulose, e as beta-glicosidases têm importante função no mecanismo de regulação da 

degradação enzimática da celulose, podendo ser consideradas como limitantes para o processo 

de hidrólise 
47

. 

Apenas poucos microrganismos produzem o conjunto completo de enzimas 

necessárias para degradar eficientemente a celulose nativa, contrastando com o maior número 

de espécies capazes de produzir complexos celulósicos incompletos. Diversos fungos 

Figura 8 - Enzimas envolvidas na hidrólise da celulose 
40

. 
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celulolíticos, com destaque para espécies amplamente utilizadas em diversos processos 

industriais, como por exemplo, linhagens de Trichoderma reesei, produzem celulases 

deficientes em beta-glicosidases, o que diminui a eficiência do processo. Neste sentido, a 

adição (ou suplementação) de β-glicosidases pode atuar aumentando a taxa de conversão de 

celulose em glicose 
48

. Além de sua importância como constituinte do sistema de degradação 

da celulose, as β-glicosidases são consideradas de grande interesse industrial devido suas 

aplicações na indústria alimentícia, como por exemplo, na liberação de aromas em sucos e 

vinhos e liberação de compostos fenólicos, importantes agentes antioxidantes 
49

. 

Devido à sua heterogeneidade, a hidrólise enzimática da hemicelulose requer uma 

maior diversidade de enzimas, quando comparada à celulose. A hidrólise da hemicelulose 

leva a produção de seus monossacarídeos e ácido acético. Para hidrólise da cadeia principal da 

hemicelulose, xilana, são requeridas as xilanases e outras enzimas acessórias, sendo a maioria 

classificadas como glicosil hidrolases, embora existam algumas esterases, capazes de 

hidrolisar as ligações entre os grupos acetato e ácidos ferúlicos das ramificações. As xilanases 

incluem: as endoxilanases (EC 3.2.1.8), que atuam na cadeia principal liberando 

oligossacarídeos; -xilosidases (EC 3.2.1.37), que hidrolisam os oligossacarídeos, liberando 

xilose. Para garantir a quebra dos diferentes açúcares presentes nas ramificações, são 

necessárias outras enzimas acessórias, como apresentado na Figura 9 
40

. 

 

Figura 9 - Enzimas envolvidas na hidrólise da hemicelulose 
40

.  
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O processo de hidrólise enzimática da biomassa lignocelulósica é um processo 

complexo, que requer o desenvolvimento de coquetéis enzimáticos altamente eficientes, 

constituídos de diferentes proporções de cada uma das enzimas responsáveis pela quebra da 

celulose e hemicelulose. Essas proporções podem variar profundamente de acordo com a 

espécie ou tipo de biomassa, bem como em função das diferentes condições de pré-tratamento 

utilizadas. Dessa forma, não basta otimizar em separado cada uma dessas etapas, uma vez que 

a eficiência de hidrólise é resultado da composição química da amostra, o que está 

diretamente ligado à estratégia de pré-tratamento utilizada. 

 

 

2.10 Estrutura molecular das celulases 

 

 

De uma forma geral, as celulases e xilanases apresentam uma estrutura modular, com 

domínios catalíticos e de ligação ao substrato, onde o primeiro determina a especificidade e 

reatividade para com o substrato, enquanto que o segundo facilita a ligação da enzima para o 

substrato 
40

. A estrutura molecular típica de uma celulase é apresentada na Figura 10 
41

, onde 

é possível distinguir três regiões principais: o domínio catalítico (CCD), lobo maior, 

responsável pela atividade hidrolítica da enzima, onde se encontra o sítio ativo; o domínio de 

ligação à celulose (CBM), responsável pelo reconhecimento, ancoragem e deslocamento da 

enzima ao longo da cadeia de celulose; e a região do linker, responsável pela ligação e 

flexibilidade entre o CCD e CBM. Como é possível observar, a região do linker é altamente 

glicosilada, o que pode estar associado a sua estrutura estendida e uma maior proteção da 

enzima contra ação de proteases produzidas pelo microrganismo. 
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2.11 Fermentação alcoólica do hidrolizado 

 

 

A etapa final para conversão da celulose em etanol combustível é a fermentação do 

hidrolisado, obtido através da hidrólise enzimática, pela ação de leveduras, principalmente, 

Saccharomyces cerevisiae, capazes de transformar a glicose em etanol. Este é um processo já 

estabelecido através da primeira geração de etanol e apresenta elevados rendimentos. Ao 

longo dos anos, a levedura S. cerevisiae vem sendo empregada em diferentes processos de 

fermentação industrial, o que levou a seleção de cepas com alta produtividade e tolerância a 

elevadas concentrações de etanol. Desde que os impactos negativos, devido à presença de 

inibidores, sejam controlados, a etapa de fermentação acontece sem maiores problemas 
50

. 

A etapa de fermentação pode ser conduzida de duas formas principais: na primeira 

delas, a etapa de hidrólise e fermentação ocorrem em separado, ou seja, primeiramente a 

celulose é hidrolisada, e somente ao final da hidrólise tem início a etapa de fermentação; já no 

segundo caso, a hidrólise e fermentação ocorrem de forma simultânea. No caso da hidrólise e 

fermentação em separado, utilizam-se, normalmente, diferentes condições de temperatura em 

cada uma das etapas, respeitando, durante a hidrólise, as condições ótimas de atividade das 

enzimas utilizadas (em torno de 55°C), enquanto a fermentação acontece na temperatura 

ótima da levedura (em torno de 30°C). No processo de sacarificação e fermentação 

simultâneas, é utilizada uma temperatura intermediária entre 55°C e 30°C; assim como a 

agitação, uma vez que a hidrólise ocorre a cerca de 150 rpm, enquanto a levedura requer 

condições de anaerobiose para uma eficiente fermentação. Uma importante vantagem do 

Figura 10 - Estrutura molecular das celulases 
41

.  
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processo de fermentação e sacarificação simultâneas é a diminuição da inibição das exo- e 

endoglucanases pela celobiose e das beta-glicosidases pela presença de glicose, uma vez que à 

medida que a glicose está sendo formada, também está sendo consumida para produção de 

etanol, o que garante uma maior conversão da celulose 
51
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CAPÍTULO 3 

CARACTERIZAÇÃO 

BIOQUÍMICA E BIOFÍSICA DA 

ENZIMA BETA-GLICOSIDASE 

Bgl1 DE Aspergillus niger 
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3.1 INTRODUÇÃO 

 

 

As paredes celulares das plantas representam a maior fonte de carboidratos na 

natureza, portanto, uma importante fonte de material renovável para a geração de 

biocombustíveis. A maior parte dos polissacarídeos da biomassa vegetal é constituída de 

monossacarídeos (glicose) unidos por ligações do tipo β-1,4, assim, não é de se surpreender 

que as β-glicosidases desempenhem um papel importante na conversão da celulose em 

açúcares fermentescíveis. A completa hidrólise da celulose é realizada pela ação sinérgica de 

pelo menos três tipos de celulases (endoglucanases, exoglucanases e β-glicosidases). Cada 

uma dessas enzimas desempenha um papel complementar e importante para a 

despolimerização de biomassa: endoglucanases (EC 3.2.1.4) aleatoriamente clivam ligações 

β-1,4 glicosídicas da celulose, liberando novas extremidades; celobiohidrolases (EC 3.2.1.91) 

atacam as extremidades redutoras e não-redutoras das cadeias de celulose, liberando 

moléculas de celobiose (unidade constitutiva da celulose); e por fim, as β-glicosidases (EC 

3.2.1.21) hidrolisam as moléculas de celobiose e pequenos oligossacarídeos solúveis 

liberando moléculas de glicose 
52

. 

No complexo celulolítico, as β-glicosidases são cruciais para a hidrólise eficiente da 

celulose. Além de liberar as moléculas de glicose, produto final da hidrólise, a atividade de β-

glicosidase pode otimizar a ação sinérgica das outras celulases, aumentando o rendimento do 

produto final e diminuindo a concentração de celobiose (forte inibidor do complexo 

celulolítico, especialmente das celobiohidrolases) na mistura reacional 
48

. Preparações de 

celulases comercialmente disponíveis são, muitas vezes, suplementadas com β-D-glicosidases 

de fungos para aumentar a eficiência de hidrólise durante a conversão da biomassa pré-tratada 

53
.  

Beta-glicosidases fúngicas têm sido isoladas a partir de diferentes espécies, entre elas: 

Humicola grisea, Fusarium oxysporum, Gliocladium virens, Neocallimatix frontalis, Botrytis 

cinerea, Talaromyces emersonii, Trichoderma reesei, Phanerochaete crysosporium, 

Aspergillus aculeatus, Aspergillus foetidus, Aspergillus roseus, Aspergillus terreus e 

Aspergillus niger, são apenas algumas das espécies produtoras 
54

. O preparado enzimático 

com atividade de beta-glicosidase mais comercializado mundialmente é Novozymes SP 188 

(Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd, Danmark), produzido pelo fungo filamentoso Aspergillus 

niger 
52

.  
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Apesar das beta-glicosidases fúngicas serem bastante utilizadas em uma variedade de 

processos biotecnológicos e extensivamente caracterizadas com relação a sua produção e 

purificação, bem como seus parâmetros cinéticos, dados moleculares e estruturais sobre essas 

enzimas ainda são escassos. Com base na homologia de sequências de aminoácidos e 

similaridades estruturais, as betas glicosidases fúngicas são agrupadas em duas famílias de 

glicosil hidrolases (GHFs), GHF1 e GHF3, de acordo com o banco de dados CAZy 

(http://www.cazy.org). Ambas as famílias contém, atualmente, mais de 3.000 proteínas. Do 

ponto de vista estrutural, as enzimas da família GH1 apresentam uma estrutura terciária do 

tipo barril-(/α)8, onde se encontra o sítio ativo, e atuam por um mecanismo de -retenção 

utilizando um resíduo glutamato (Glu) no sítio ativo como nucleófilo 
55; 56

. Apesar da família 

GH3 apresentar um elevado número de enzimas, dados estruturais de apenas seis delas foram 

publicados. Entre essas, quatro são enzimas bacterianas: -N-acetil-hexosaminidase de Vibrio 

cholereae (NagZ) – código PDB 1TR9 (Gorman e Shapiro, não publicado), -N-acetil-

hexosaminidase de Bacillus subtilis (YbbD) – código PDB 3BMX 
57

, exo-1,3-1,4--glucanase 

(ExoP) de Pseudoalteromonas sp. (BB1) – código PDB 3F93 (Nakatani et al., não publicado) 

e uma -glicosidase de Thermotoga neapolitana (TnBgl3B) – código PDB 2X40 
58

; e duas 

delas são enzimas eucarióticas, uma exo--1,3-1,4-glucanase (ExoI) de Hordeum vulgare 

subsp. vulgare – código PDB 1EX1 
59

 e -glicosidase I (KmBgl1) de Kluyveromyces 

marxianus – código PDB 3ABZ 
60

. Entre estas seis enzimas, ExoI, NagZ, TnBgl3B e KmBgl1 

foram caracterizadas tanto cineticamente, quanto estruturalmente, e no que diz respeito à sua 

arquitetura, essas enzimas são significativamente diferentes. NagZ apresenta um único 

domínio, com um enovelamento do tipo barril-(/α)8. ExoI possui dois domínios, com o 

domínio N-terminal do tipo barril-(/α)8 e o C-terminal formado por um (α/)6-sanduíche. 

TnBgl3B apresenta um C-terminal um pouco mais esticado que ExoI, e este C-terminal adota 

uma conformação do tipo fibronectina-III (FnIII), sendo uma enzima com três domínios. 

KmBgl1 apresenta uma inserção de um quarto domínio, PA14 (resíduos 392-559) entre o 

(α/)6-sanduíche 
60

. O domínio do tipo barril-(/α)8, o (α/)6-sanduíche e o domínio FnIII são 

conectados, respectivamente, pelo linker 1 e linker 2. As enzimas da família GH3 utilizam um 

resíduo aspartato (Asp) no seu ataque nucleofílico do substrato. O sítio ativo da família GH3 

encontra-se, normalmente, entre os domínios barril-(/α)8 e (α/)6-sanduíche, e cada um 

contribui com um resíduo catalítico carboxilado necessário para a catálise 
56;61

. A enzima 

AnBgl1 (860 resíduos) de Aspergillus niger, caracterizada nesta tese, apresenta 30%, 28% e 

http://www.cazy.org/
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24% de identidade de sequência com TnBgl3B (721 resíduos), Kmbgl1 (845 resíduos) e ExoI 

(605 resíduos), respectivamente. 

Compreender a relação fundamental estrutura-função, que governa a atividade 

catalítica dessas beta-glicosidases é de crucial importância para elucidação de seu mecanismo 

de ação e para otimização de seu potencial como um biocatalizador industrial em uma 

variedade de processos de biorrefinaria, como por exemplo, a produção de etanol 

lignocelulósico. A hidrólise enzimática de biomassas lignocelulósicas heterogêneas requer -

glicosidases com diferentes níveis de especificidade para di- ou oligossacarídeos em um 

processo de biorrefinaria e diferentes tipos de ligações glicosídicas podem requere -

glicosidases específicas, capazes de discriminar diferentes isômeros de açúcar. Estudos 

detalhados sobre a estrutura dessas enzimas, atividade e especificidade são necessários para 

aprofundar nosso conhecimento a respeito das bases moleculares que regem o mecanismo de 

ação das -glicosidases. 

Assim, no presente capítulo, foram utilizadas diferentes técnicas físicas e bioquímicas 

para a caracterização molecular e estrutural da beta-glicosidase Bgl1 de Aspergillus niger, 

cuja sequência encontra-se depositada no banco de dados do NCBI 
49

. Uma vez que esta é a 

enzima majoritária no coquetel Novozymes SP 188, amplamente comercializado em todo o 

mundo, com aplicações em diferentes processos biotecnológicos, entre eles para hidrólise da 

celulose, pretende-se, através das diferentes técnicas empregadas, compreender o seu 

mecanismo de ação e a sua relação estrutura-função. 

 

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.2.1 Preparação e purificação da enzima 

 

 

Como fonte para obtenção da β-D-glicosidase Bgl1 foi utilizado o preparado 

enzimático comercial produzido a partir de enzimas do fungo Aspergillus niger (Novozymes 

SP 188; Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd, Danmark). Inicialmente foi realizada a precipitação 

com sulfato de amônio. O preparado enzimático, com 90% de saturação com o sal, foi 

mantido a temperatura de 4°C, por 24 horas e agitação homogeneização constante. Ao final, 
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as proteínas foram recuperadas por centrifugação e o pellet, lavado duas vezes com uma 

solução de (NH4)2SO4 na mesma concentração. O As proteínas foram solubilizadas em 

tampão 50 mM fosfato de sódio pH 7,2, com 1M de sulfato de amônio, e submetidas à 

cromatografia de interação hidrofóbica em coluna Phenyl Sepharose 26/10 Fast Flow 

(Pharmacia), com gradiente de 1 a 0 M de sulfato de amônio, tampão fosfato de sódio 50 mM, 

pH 7,2, e fluxo de 3 mL/min em sistema FPLC (Akta; GE Healthcare). As frações contendo a 

enzimas de interesse reunidas e concentradas em concentrador do tipo Vivaspin 20 (Sartorius 

Stedim; Aubagne, France), com corte molecular de 50 kDa, permitindo a remoção de 

contaminantes de baixo peso molecular. A fração concentrada rica em -glicosidase foi 

aplicada em uma coluna de gel filtração para remoção dos sais (Hi Trap Desalting; Ge 

Healthcare), e eluída com tampão 50 mM acetato de sódio pH 6,0. A fração foi então, injetada 

numa coluna de troca iônica (Mono-Q 5/50 GL; Pharmacia), previamente equilibrada com o 

mesmo tampão. As proteínas foram eluídas a um fluxo de 1 mL/min com um gradiente de 0 a 

500 mM de cloreto de sódio. A concentração de proteína foi determinada pelo método de 

Bradford 
62

, utilizando albumina soro bovina como padrão. 

 

 

3.2.2 Atividade de -glicosidase 

 

 

A atividade de β-glicosidase foi determinada medindo-se a quantidade de glicose 

liberada a partir da celobiose utilizada como substrato. Os ensaios de atividade foram 

realizados em triplicata, utilizando 50 uL de solução de celobiose (2% p/v em 50 mM de 

acetato de sódio pH 5,0) e 50 uL da enzima β-glicosidase. As reações ocorreram a 50°C 

durante 15 min, seguida de aquecimento a 95°C durante 10 min para desnaturação da enzima. 

A quantidade de glicose liberada foi determinada pelo método da glicose oxidase-peroxidase, 

GOD 
63

, utilizando kit Laborlab. A atividade de beta-glicosidase foi expressa em unidades 

(U), definida como µmol de glucose liberada pela enzima por minuto, nas condições do 

ensaio. 

 

 

3.2.3 Eletroforese em gel nativo, SDS-PAGE e focalização isoelétrica 
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A pureza das frações obtidas a cada corrida cromatográfica foi analisada por SDS-

PAGE (Sodium Dodecyl Sulfate – Poliacrylamide Gel Electrophoresis), utilizando Coomassie 

Brilliant Blue R-250 como corante. As proteínas foram aplicadas em géis com 10% de 

poliacrilamida e a migração das bandas foi comparada aos padrões com peso molecular entre 

14,4 e 212 kDa (Electrophoresis LMW Calibration Kit, Pharmacia).  

O estado oligomérico da proteína purificada, em diferentes concentrações (1, 2,5, 5 e 

10 mg/mL), foi analisado por eletroforese em gel nativo PhastGel (GE) com gradiente 8-25% 

(p/v) pH 8,8 a temperatura de 10°C, em um sistema PhastSystem (GE Healthcare). Os géis 

foram corados com 0,1% da solução PhastGel Blue R-350 (GE) e descorados com solução de 

30% de metanol e 10% de ácido acético em água destilada (3:1:6). 

A determinação do ponto isoelétrico foi realizada em um sistema PhastSystem (GE) 

utilizando PhastGel IEF com uma faixa de pH 3-9. Os géis foram corados 0,2% da solução 

PhastGel Blue R-350 (GE), contendo de 30% de metanol e 10% de ácido acético em água 

destilada e 0,1% (p/v) CuSO4; fixados com 20% ácido tricloroacético; e descorados com 

solução de 30% de metanol e 10% de ácido acético em água destilada. O ponto isoelétrico foi 

determinado com base em marcadores pI (Pharmacia). 

 

 

3.2.4 Identificação e sequenciamento parcial 

 

 

A banda referente à enzima de interesse foi recortada do gel de poliacrilamida e 

submetida à digestão com tripsina (Sigma) através do método de digestão em gel, de acordo 

com Tarentino e Plummer 
64

. Os peptídeos gerados foram analisados em espectrômetro de 

massas Tandem Electrospray MS (Q-Tof) equipado com ionização do tipo nanospray 

(Micromass), no Laboratório Nacional de Luz Sincrotron, em Campinas-SP. O programa 

MASCOT (www.matrixscience.com) foi usado na identificação dos fragmentos de proteínas. 

A lista de massas dos peptídeos foi pesquisada usando a base de dados de proteína NCBInr 

(base de dados não redundante do National Center for Biotechnology Information). 

 

 

3.4.5 Determinação de temperatura e pHs ótimos 

 

 

http://www.matrixscience.com/
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Para a determinação dos valores ótimos de pH e temperatura para a atividade 

enzimática foi utilizado um delineamento composto central rotacional (DCCR) 2
2
 com duas 

variáveis, com pH variando numa faixa de 2,6-7,0 e a temperatura entre 40-80°C. Foram 

realizados 12 ensaios incluindo 4 pontos centrais e a atividade enzimática determinada pelo 

método de GOD. Todas as análises estatísticas foram realizadas no software Statistica 8.0 

(Statsoft, 2008).  

 

 

3.4.6 Análises de estabilidade da enzima 

 

 

3.4.6.1 Espalhamento dinâmico de luz (DLS) 

 

 

A técnica de DLS foi utilizada para determinar o raio hidrodinâmico (RH) da enzima 

em diferentes condições de pH, e avaliar a monodispersividade da amostra. Em todas as 

medidas foi utilizada uma concentração de proteína igual a 5 mg/mL. As medidas foram 

realizadas em diferentes tampões (20 mM de fosfato/ácido cítrico ou glicina/NaOH) com pHs 

ajustados numa faixa de 2 a 10, em um equipamento DynaPro MSTC014 (Protein Solution 

Inc., Lakewood, NJ). Os ensaios foram realizados a temperatura de 20°C, com tempo de 

aquisição de 2,5 s, utilizando uma cubeta de 80 µL. Os resultados foram expressos como uma 

média de 75 aquisições. 

 

 

3.4.6.2 Espectroscopia de dicroísmo circular (CD) 

 

 

Para verificar a estabilidade da enzima frente a diferentes pHs (2-10), a proteína foi 

encubada por 24 horas a 25°C em diferentes tampões (20 mM de fosfato/ácido cítrico ou 

glicina/NaOH), e submetida a análise de CD. Foi verificada também a influência de 

concentrações crescentes de etanol (2,5-80% v/v) e celobiose (5-20 mM) na estrutura 

secundária da proteína após 12 horas de incubação. As medidas de CD foram realizadas em 

espectropolarímetro Jasco J-720 (JASCO Corporation, Japão) equipado com unidade de 

controle de temperatura Peltier. Para todas as medidas foi utilizada cubeta de quartzo com 
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caminho ótico de 0,1 cm, temperatura de 25°C e concentração de proteína igual a 5 mg/ml. Os 

espectros foram registrados em comprimentos de onda de 190-250 nm e determinados como 

uma média de 8 acumulações. A velocidade de escaneamento foi de 50 nm/min, no modo 

contínuo, com uma resolução de 0,2 nm e tempo de resposta de 4 segundos. Todos os 

experimentos foram realizados em triplicata e em todas as análises foram subtraídos os efeitos 

do tampão (branco) para obter o espectro da proteína. Para determinação do conteúdo de 

estruturas secundárias, o espectro da proteína em pH 5 foi deconvoluído utilizando o 

programa Dichroweb (http://dichroweb.cryst.bbk.ac.uk). 

 

 

3.2.6.3 Espectroscopia de fluorescência 

 

 

A fluorescência intrínseca da enzima em diferentes condições de pH, variando de 3 a 

10, foi medida em fluorímetro K2 Multifrequency Phase (ISS Inc.), equipado com banho 

térmico RTE-111 (Thermo-Neslab) para controle de temperatura. O espectro de emissão foi 

analisado na faixa de 300 a 420 nm, com um comprimento de onda de excitação igual a 295 

nm. Os espectros de fluorescência emitida nas diferentes condições testadas foram 

monitorados num intervalo de 1nm e tempo de integração de 1 s. Foi subtraído um branco 

(tampão) de cada uma das amostras. 

 

 

3.2.6.4 Thermofluor 

 

 

Nesse experimento foi avaliada a estabilidade térmica da enzima em diferentes pHs 

(2,0; 5,0 e 10,0) e na presença de diferentes ligantes. Os experimentos foram realizados em 

um MiniOpticon Real-Time PCR (Bio-Rad), em triplicata. As medidas foram realizadas com 

um comprimento de onda de excitação de 470-505 nm e emissão de 540-700 nm, específicos 

para a sonda SYPRO Orange (Molecular Probes). Os dados foram coletados com uma 

variação de temperatura de 20°C a 80°C, com um aumento de 0,5°C/min. Foram preparados 

200 µL de uma solução-mãe (Sample) para cada proteína, contendo 1 µl da sonda, em tampão 

50 mM de acetato de sódio pH 5,0, de modo que a concentração final na reação fosse de 1,5 

mg/mL. O volume final de reação foi de 20 µL (2 µL da sample + 18 µL da condição testada). 

http://dichroweb.cryst.bbk.ac.uk/
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Como ligantes foram utilizados celobiose e glucose (solução 2% (p/v), em tampão 50 mM de 

acetato de sódio pH 5,0). 

 

 

3.2.7 Alinhamento múltiplo de sequências 

 

 

O alinhamento múltiplo de sequências foi realizado com a -glicosidase 1 de 

Aspergillus niger (AnBgl1) 
49

; a -glicosidase 1 termoestável de Thermoascus aurantiacus 

(TaBgl1) 
65

; -glicosidase de Hypocrea jecorina (HjBgl1) 
66

; β-glicosidase de Thermotoga 

neapolitana (TnBgl3B) 
58

, -glicosidase 1 de Kluyveromyces marxianus (KmBgl1) 
60

 e a exo-

-1,3-1,4-glucanse de Hordeum vulgare subsp. vulgare (ExoI) 
59

. O alinhamento foi realizado 

no programa Clustal X 
67

 e o refinamento com o Bioedit. 

 

 

3.2.8 Modelagem por homologia dos domínios isolados 

 

 

Com base na sequência primária de resíduos de aminoácidos da enzima, foi utilizado o 

programa Domac com o objetivo de prever o número de domínios da proteína. As estruturas 

dos dois domínios identificados foram preditas pelo programa Swiss Model Server 
68

 

utilizando como modelo a estrutura de uma beta-glicosidase de Thermotoga neopolitana 

(PDB 2x40) 
58

, com 30 % de identidade sequencial. 

 

 

3.2.9 Espalhamento de raios-x a baixo ângulo (SAXS) 

 

 

Os estudos de espalhamento de raios-X a baixo ângulo foram utilizados para análises 

estruturais de baixa resolução das enzimas beta-glicosidases em solução, a fim de obter 

informações sobre o raio de giro, volume molecular, envelope e estado oligomérico das 

proteínas. 
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3.2.9.1 Parte experimental 

 

 

Todos os experimentos de SAXS foram realizados no Laboratório Nacional de Luz 

Sincrotron, Campinas-SP, na linha de luz D02A-SAXS2. As medidas foram realizadas com 

um feixe de raios-X monocromático, de comprimento de onda igual a 1,488 Å. O padrão de 

espalhamento foi registrado em detector bidimensional CCD (MarResearch, USA). A 

distância detector-amostra foi de 1200 mm, resultando num vetor de espalhamento na faixa de 

0,019 a 0,332 Å
-1

, onde q é a magnitude do vetor q definido pelo q = 4π.senθ/λ (2θ é o ângulo 

de espalhamento). Os experimentos foram realizados com diferentes concentrações de 

proteína (1, 2,5, 5 e 10 mg/mL), em tampão 50 mM de acetato de sódio pH 5,0. Previamente 

às medidas, as amostras foram centrifugadas por 30 min a 10.000 g e temperatura de 4°C, 

para remoção de possíveis agregados. As curvas de espalhamento da proteína e tampões 

foram coletadas em uma cela com caminho ótico de 1 mm a 10°C, com duas exposições 

sequenciais de 300s para verificar possíveis danos da radiação na amostra e a estabilidade do 

feixe. As curvas de espalhamento foram individualmente corrigidas para a resposta do 

detector e normalizadas pela intensidade da radiação incidente e absorção da amostra. Após a 

subtração do espalhamento do tampão, a integração do espalhamento da proteína foi realizada 

utilizando o software Fit2D 
69

 e as curvas normalizadas pela concentração de proteínas. 

 

 

3.2.9.2 Análise dos dados de SAXS 

 

 

Uma curva de SAXS composta (merged) foi gerada através do pacote Primus 
70

, 

utilizando a maior e menor concentração de proteínas medidas, para a região inicial e final da 

curva de SAXS, respectivamente (o ponto de fusão – merging – foi em q = 0,10 Å
-1

). A 

função de distribuição de distâncias, p(r), e o diâmetro máximo, Dmax, foram calculados pelo 

programa Gnom 
71

. O raio de giro, Rg, foi obtido por dois procedimentos independentes, a 

equação de Guinier 
72

 e o método da transformada indireta de Fourier, através do programa 

Gnom 
71

. A massa molecular e, consequentemente, o estado oligomérico da proteína foram 

obtidos com um novo procedimento implementado na ferramenta SAXS MoW 
73

.  

 

 



82 

3.2.9.3 Modelagem Ab initio 

 

 

Modelos de átomos dummy (DAMs) foram calculados utilizando procedimentos de 

modelagem ab initio implementados nos programas Dammin 
74

 e Gasbor 
75

. Crysol 
76

 foi 

utilizado para gerar curvas simuladas de espalhamento para os modelos DAMs. A 

determinação do Rg e Dmax foi realizada com os mesmos programas descritos. 

 

 

3.2.9.4 Modelagem de corpo rígido 

 

 

A posição e orientação do lobo catalítico, incluindo os domínios (/α)8-barril e (α/)6-

sanduíche, em relação ao domínio fibronectina FnIII foi determinada por modelagem de corpo 

rígido, com modelos gerados por homologia, contra os dados de SAXS. A discrepância entre 

a curva de SAXS e os modelos de homologia foi minimizada utilizando o programa Bunch 
77

. 

A região do linker 2 (aminoácidos G651-G754) no modelo de corpo rígido (RBM), por não 

apresentar dados estruturais disponíveis, foi modelada com átomos dummy. O Crysol foi 

utilizado para avaliar os parâmetros do modelo de corpo rígido (RBM) e o programa 

Supcomb 
76

 utilizado para sobrepor DAM e RBM. As figuras geradas da sobreposição foram 

geradas no programa PyMOL 
78

. 

 

 

3.2.10 Atividade específica em diferentes substratos 

 

 

A atividade específica da enzima foi avaliada contra os seguintes substratos 

poliméricos: arabinana não-ramificada; galactomanana, -1,4-manana, arabinoxilana, xilana, 

xiloglucana, laminarina, carboximetilcelulose, -glucana, liquenana (todos Megazyme) e 

Avicel PH101 (Sigma). O ensaio enzimático foi realizado a 50°C durante 60 minutos, 

contendo 100 L de mistura reacional: 40 L de tampão 50 mM acetato de sódio de pH 5, 10 

L β-glicosidase (10 ng/L) e 50 L da solução de substrato (100 mg/mL) no mesmo tampão. 
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Os açúcares redutores liberados foram quantificados utilizando o reagente DNS 
79

 e a 

atividade específica expressa em relação à atividade em celobiose. 

 

 

3.2.11 Eletroforese capilar em oligossacarídeos 

 

 

A processividade enzimática foi avaliada contra um oligossacarídeo sintético (C5), 

constituído de cinco moléculas de glicose ligadas por ligações do tipo b-1,4, marcado com 8-

aminopyreno-1 ,3,6-trisulfonicácido (APTS) por aminação redutiva 
80

. Eletroforese capilar foi 

realizada em um MQDP/ACE (Beckman Coulter) com laser de fluorescência induzida, 

utilizando capilar de sílica fundida (TSP050375, Polymicro Technologies) de diâmetro 

interno de 50 mm e comprimento de 31 centímetros, como coluna de separação para 

oligossacarídeos. As amostras foram injetadas pela aplicação de 5 psi de pressão de 0,5 seg. 

Condições de eletroforese foram 10 mA kV/70-100 com o cátodo na entrada, fosfato de sódio 

50mM, pH 2,5, como tampão de corrida, e uma temperatura controlada de 20°C. O capilar foi 

lavado com 100 mM NaOH, seguido por tampão de corrida com ADIP ciclo para impedir a 

mistura após a injeção. Oligômeros marcados com APTS foram excitados a 488 nm e a 

emissão coletada a 520 nm. 

 

 

3.2.12 Ensaios de adsorção 

 

 

A capacidade de adsorção da enzima AnBgl1 foi avaliada contra 4 polímeros, entre 

eles amido, xilana e Avicel da Sigma, e lignina obtida a partir de bagaço de cana-de-açúcar. 

Os ensaios foram realizados com 0,3 mg/mL de proteína em tampão citrato de sódio/ácido 

cítrico 50 mM, pH 5,0 e diversas concentrações de compostos poliméricos (0-100 mg/mL). 

As amostras foram incubadas em temperatura ambiente por 1h sob agitação contínua e 

centrifugadas a 13.000g por 10min 
81

. A atividade de beta-glicosidase no sobrenadante foi 

medida pelo método da glicose-oxidase-peroxidase 
63

 e calculada a partir da diferença entre a 

atividade inicial. Os dados são apresentados como média de seis repetições. 
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3.2.13 Dinâmica molecular (DM) 

 

 

As simulações de dinâmica molecular foram realizadas a fim de verificar a interação 

entre o domínio fibronectina FnIII e pequenos fragmentos representativos da estrutura da 

lignina. Foram construídos pequenos fragmentos de lignina compostos de homodímeros de 

guaiacil (LGG) e siringil (LSS), as duas principais unidades formadoras do polímero de 

lignina nas plantas em geral 
19

. Em ambos os tipos de homodímeros foi adotada a ligação do 

tipo -O-4’ entre as unidades, por ser descrita com mais frequência na molécula de lignina 
82

. 

 

 

3.2.13.1 Simulações de DM independentes  

 

 

Simulações de dinâmica molecular independentes foram realizadas a partir de 

diferentes condições iniciais do sistema: 1) cinco fragmentos LGG ancorados em torno da 

superfície do domínio FnIII, cujos sítios de ligação foram gerados usando o método de 

docking com o software AutoDock Vina (sistema 1) 
83

; 2) 10 fragmentos LGG distribuídos 

aleatoriamente em torno do domínio FnIII (sistema 2); 3) 10 fragmentos dispostos próximos a 

sítios específicos do domínio FnIII com base na possibilidade de formação de pontes de 

hidrogênio, empacotamento de anéis aromáticos, interações hidrofóbicas e 

complementaridade estrutural (sistema 3); 4) apenas dois fragmentos de dímeros de lignina 

dispostos aleatoriamente em solução, distantes do domínio FnIII, de modo que as ligações 

lignina-lignina tornem-se insignificantes. Neste caso, também foi comparado o 

comportamento dos fragmentos de LGG (sistema 4a) e LSS (sistema 4b) quanto à sua 

interação com FnIII. 

 

 

3.2.13.2 Docking 

 

Os arquivos de entrada para execução do AutoDock Vina foram criados através do 

AutoDockTools 
84-85

 definindo-se como rotativas todas as ligações covalentes do homodímero 

LGG, exceto aquelas dos anéis aromáticos. O parâmetro de exaustividade utilizado foi 

definido para 20. Para construção do complexo LGG-FnIII que compõe o sistema 1, foram 
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selecionadas as cinco primeiras posições de encaixe de acordo com score apresentado no 

AutoDock, considerando a energia de afinidade como principal fator. Como critério de 

desempate foi considerado o número de interações favoráveis, pontes de hidrogênio e 

interações hidrofóbicas.  

 

 

3.2.13.3 Simulações de DM 

 

 

Todos os sistemas foram submetidos a um protocolo de simulação básico, como 

descrito a seguir. As caixas de simulação foram, inicialmente, geradas utilizando o Packmol 

86-87
, antes de qualquer manipulação dos dímeros. As estruturas foram então, colocadas em 

uma caixa cúbica de, aproximadamente, 80 Å em cada direção e hidratadas com 15.000 

moléculas de água. Para manter o sistema eletricamente neutro em 0,15 M de sal, foram 

adicionados, também, 24 íons cloreto e 20 íons sódio. O estado de ionização dos resíduos 

ionizáveis (Lys, Arg, His, Asp e Glu) foi determinado de acordo os seus respectivos valores 

de pKa em pH 5,0 e o ambiente molecular (alta constante dielétrica na superfície da proteína e 

baixa constante dielétrica em seu interior), utilizando o H++ Server 
88; 89

. Como resultado, 

todos os resíduos ionizáveis foram considerados carregados. 

A fim de eliminar os maus contatos, a energia do sistema foi minimizada, 

inicialmente, através de 500 etapas do método de gradiente conjugado (CG) 
90; 91

, como 

implementado no NAMD 
92

. Após a minimização, foi realizado pré-equilíbrio do sistema, 

como previamente descrito 
93

. Com os sistemas pré-equilibrados, foram realizadas três 

simulações independentes para cada sistema. As simulações foram realizadas utilizando o 

NAMD sob condições limites periódicas. O campo de força CHARMM foi utilizado para 

proteína 
94-95

 e fragmentos de lignina 
96

, e o modelo TIP3P foi utilizado para as moléculas de 

água 
97

. A temperatura e a pressão foram mantidas constantes em 0°C e 1 bar por meio da 

dinâmica de Langevin e método do pistão de Nosé-Hoover 
98-99

. O algoritmo de passo-

múltiplo RESPA 
100

 foi utilizado com o menor tempo por etapa, de 2 fs. Todas as ligações 

envolvendo um átomo de hidrogênio foram mantidas em um comprimento de ligações fixo, 

utilizando o SHAKE 
101

. Um limite de corte de 12 Å com suave função de comutação 

iniciando em 10 Å foi utilizado para forças de van der Waals, enquanto as forças eletrostáticas 

foram tratadas via método de malhas de partículas de Ewald 
102

.  
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O tempo de simulação para o sistema 1 foi de 60 ns. Um total de 180 ns de tempo de 

simulação, dividido em três simulações independentes de 60 ns, foi realizado para cada um 

dos sistemas 2, 3, 4a e 4b.  

 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

3.3.1 Purificação e identificação da enzima AnBgl1 

 

 

Duas bandas principais, que correspondem a duas isoformas da beta-glicosidase de 

Aspergillus niger 
103

, e que representam aproximadamente 85% da concentração de proteína 

52
, podem ser claramente visualizadas quando o coquetel enzimático Novozymes 188 é 

analisado por SDS-PAGE. Neste trabalho, foi purificada uma das isoformas da AnBgl1, com 

um peso molecular próximo a 116 kDa. A fração majoritária da enzima foi eluída com 200 

mM de (NH4)2SO4 durante a etapa de cromatografia por interação hidrofóbica, utilizando a 

coluna Phenyl Sepharose. Considerando o alto peso molecular da enzima, a fração rica em 

beta-glicosidase foi concentrada em membrana de corte de 50kDa para remover proteínas 

menores. A etapa final de purificação foi realizada em coluna Mono-Q, onde a proteína foi 

eluída com 300 mM de NaCl. 

Para certificação de que enzima purificada era AnBgl1, a banda de interesse foi 

digerida e os peptídeos analisados por espectrometria de massas. Os resultados revelaram que 

o perfil dos peptídeos gerados era consistente com a sequência da proteína beta-glicosidase de 

Aspergillus niger, depositada no NCBI 
49

, com um score final de 1114 (score acima de 34 

indicavam identidade ou extensa homologia (p<0,05)). A análise dos peptídeos mostrou uma 

cobertura de sequência de 18%, com 18 peptídeos sobrepostos, sendo 8 deles encontrados 

apenas na sequência de AnBgl1 (visualizar alinhamento múltiplo de sequências). A massa e o 

pI teóricos calculados com base na sequência de aminoácidos são de 93,553 kDa e 4,65, 

respectivamente. 

 

3.3.2 Eletroforese em gel nativo, SDS-PAGE e focalização isoelétrica 
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O peso molecular da enzima purificada estimado pelas análises de SDS-PAGE foi de 

116 kDa (Figura 11A). Este valor está próximo dos valores reportados na literatura para beta-

glicosidases de Aspergillus niger, que estão na faixa de 90-130 kDa 
54

. Uma única banda 

também foi observada através da eletroforese em gel nativo, indicando que a enzima 

encontra-se no estado monomérico em todas as concentrações testadas, 1, 2,5, 5 e 10 mg/mL 

(Figura 11B). A maioria das enzimas da família GH3, com exceção da Exo1, são descritas 

como monômeros, apesar de algumas beta-glicosidases de Aspergillus niger formarem 

dímeros ou trímeros 
104

. Além disso, a enzima purificada mostrou um pI próximo de 4,55 

(Figura 12), em concordância com o valor teórico calculado com base na sequência primária, 

e também, com a maioria das beta-glicosidases de fungos encontradas na literatura, cuja pI 

varia de 3,5 – 5,5. 

 

 

Figura 11 - Caracterização bioquímica da enzima AnBgl1 purificada. A) SDS-PAGE (marcador de 

peso molecular de 14-212 kDa); B) Gel nativo (10; 5; 2,5 e 1 mg/mL de proteína). 

Figura 12 - Focalização isoelétrica da enzima AnBgl1. 
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3.3.3 Determinação da temperatura e pH ótimos 

 

 

Os resultados dos ensaios para determinação da influência da temperatura e pH na 

atividade enzimática mostraram que a enzima beta-glicosidase 116 é estável em uma ampla 

faixa de pH e temperatura. Pode-se observar na Figura 13 que a enzima purificada apresentou 

sua atividade ótima próxima aos pontos centrais utilizados. A temperatura ótima de atividade 

da enzima ficou entre 53 e 60°C e pH entre 4,3 e 4,8 (Figura 13). Entretanto, a enzima 

apresentou-se ativa numa ampla faixa de pH, variando de 3 a 6, mostrando-se 

preferencialmente acídica. A sua atividade foi reduzida a próximo de 0 em pHs acima de 7. A 

enzima também apresentou uma faixa de temperatura, consideravelmente ampla, com 

atividade entre 40 e 70°C. Este tipo de comportamento é de fundamental importância para sua 

aplicação e sucesso em diferentes bioprocessos industriais, onde a manipulação de variáveis 

como temperatura e pH é, muitas vezes crucial para a eficiência e redução de custos de 

produção.  

 

 

3.3.4 Cinética enzimática 

 

 

A estrutura e forma do sítio ativo de uma enzima são decorrência de sua estrutura 

tridimensional, e pode ser profundamente afetada por qualquer agente ou condição capaz de 

levar a modificações conformacionais da proteína. Desta forma, atividade enzimática é 

Figura 13 - Influência da temperatura e pH na atividade da enzima beta-glicosidase 116 utilizando celobiose 

como substrato. A) Gráfico de superfície de resposta pH vs temperatura; B) Curva de contorno.  



89 

 

dependente das condições do meio ambiente, notadamente pH e temperatura como descritos 

anteriormente. Assim, os parâmetros cinéticos KM e Vmax da enzima beta-glicosidase AnBgl1 

para celobiose foram determinados nas condições ótimas de pH e temperatura (pH 4,8 e 

55°C), utilizando dois diferentes procedimentos de análise, por meio do gráfico de 

Lineweaver-Burk (Duplo-Recíproco) e através do programa SigmaPlot (Systat Software Inc.), 

plotando-se a concentração de celobiose vs o tempo de reação (Figura 14). De acordo com o 

gráfico de Duplo-Recíproco, a enzima apresenta um Vmax = 0,0178 mM/min e um Km = 3,6 

mM. De acordo com a Equação de Michaelis-Menten, o Km é equivalente à concentração de 

substrato [S] em que a velocidade inicial da reação é igual à metade de Vmax, indicando assim, 

a afinidade de uma enzima pelo seu substrato. Quanto menor for o Km, maior será a afinidade 

de uma enzima pelo seu substrato. Apesar ser um método amplamente difundido e mais 

comumente utilizado, os gráficos de Lineweaver-Burke distorcem as medidas realizadas a 

baixas concentrações de substrato e isto pode levar a estimativas não muito exatas de Vmax e 

Km. Assim, foi utilizada também, a análise com o programa SigmaPlot (Systat Software Inc.), 

que tem como base a análise de regressão não linear. De acordo com os resultados obtidos 

pelo programa, a enzima apresentou um Vmax = 0,01603 mM/min e um Km = 2,5 mM (Figura 

14). Apesar da pequena variação, os dados obtidos por ambos os métodos são similares a 

resultados encontrados para outras -glicosidases 
52;104

. 

 

 

3.3.5 Análises de estabilidade enzimática 

 

 

Figura 14 - Determinação das constantes cinéticas da enzima AnBgl1 utilizando celobiose como 

substrato. 
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3.3.5.1 Espalhamento dinâmico de luz (DLS) 

 

 

As macromoléculas em solução encontram-se hidratadas e o raio calculado a partir do 

seu coeficiente de difusão oferece uma estimativa do tamanho aparente da partícula com sua 

camada de solvatação, denominado assim, o seu raio hidrodinâmico (RH). O raio 

hidrodinâmico inclui o efeito decorrente da forma e da hidratação das partículas a partir de 

modelos estimados. Essa técnica é considerada uma importante ferramenta na caracterização 

de proteínas, pois é capaz de fornecer informações sobre a homogeneidade estrutural da 

amostra, fazer estimativas do peso molecular das moléculas espalhadoras de luz bem como 

seu estado oligomérico. Através dos experimentos de DLS foi possível observar influência do 

pH no estado de dispersão da enzima beta-glicosidase AnBgl1, e consequentemente, no seu 

raio hidrodinâmico (RH). Como apresentado na Tabela 1, o RH da enzima variou entre 2,5 e 

4,0 nm, indicando que esta proteína apresenta-se estável em uma ampla faixa de pH. Em todas 

as condições analisadas, a enzima mostrou-se monodispersa, apresentando uma porcentagem 

de polidispersividade máxima (%Pd) = 13,5, em pH 4 e 5. Os dados obtidos sugerem que a 

proteína encontra-se no estado monomérico. 

 

Tabela 1 - Parâmetros estruturais obtidos pela técnica de DLS para a enzima AnBgl1 em diferentes pHs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5.2 Espectroscopia de dicroísmo circular (CD) 

 

 

A fim de verificar a influência de diferentes condições de pH sobre a estrutura 

secundária da enzima e sua estabilidade na presença de crescentes concentrações do substrato 

(celobiose) e etanol, empregou-se a técnica de espectroscopia de dicroísmo circular (CD). 

pH RH (nm) %Pd 

3,0 4,0 12,8 

4,0 3,4 13,5 

5,0 3,4 13,5 

6,0 3,3 11,4 

7,0 3,2 8,6 

8,0 3,2 7,8 

9,0 2,5 10,8 

10,0 2,9 11,5 
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Esta técnica mede as diferenças na absorção da luz circularmente polarizada para direita e 

para esquerda, quando esta passa através de uma molécula opticamente ativa ou de um centro 

quiral. Uma solução com moléculas orientadas aleatoriamente será opticamente ativa se as 

moléculas são assimétricas. Macromoléculas biológicas, tais como proteínas, carboidratos e 

ácidos nucléicos são compostos de muitas unidades opticamente ativas, ou seja, compostos 

quirais com centros assimétricos. Dessa forma, espectros de dicroísmo circular na região 

ultravioleta, entre 195 e 250 nm, de uma proteína pura em solução fornecem informações 

sobre as conformações da cadeia polipeptídica da proteína.  

A enzima AnBgl1 foi analisada por CD em diferentes condições de pH, como 

apresentada na Figura 15. Como é possível observar, a enzima apresenta um espectro 

característico de moléculas compostas majoritariamente por estruturas secundárias em alfa-

hélices, com um baixo conteúdo de folhas-beta. O espectro da proteína apresenta dois picos 

negativos, 208 e 222 nm, sendo ambos característicos de estruturas em alfa-hélice. É possível 

observar, também, que a variação de pH não interfere significativamente na estrutura 

secundária da enzima. O espectro de CD da enzima obtido em pH 5,0 a 25°C foi utilizado 

para determinação do conteúdo de estrutura secundária. A deconvolução do espectro através 

do Dichroweb Server (http://dichroweb.cryst.bbk.ac.uk) revelou que a enzima AnBgl1 

apresenta uma estrutura secundária composta de 48% hélices, 5% folhas-beta, 16% voltas 

(turns) e 31% de estrutura desenovelada (coils). 

 

Figura 15 - Espectros de CD obtidos para enzima AnBgl1 em diferentes pHs. 

http://dichroweb.cryst.bbk.ac.uk/
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Quando são analisados os espectros de CD obtidos na presença de diferentes 

concentrações de substrato (celobiose), apesar da variação nas intensidades, o perfil do 

espectro continua o mesmo, mostrando que não ocorrem alterações significativas na estrutura 

secundária da enzima em função da presença do substrato. 

Considerando a potencial utilização da enzima em processos de hidrólise enzimática 

da celulose para produção de etanol, principalmente em processos de sacarificação e 

fermentação simultâneas, a estabilidade da enzima foi avaliada em diferentes concentrações 

de etanol. Os espectros apresentados na Figura 16 mostram que a enzima apresenta-se estável 

até cerca 40% de etanol no meio. Entretanto, na concentração de 80% de etanol a estrutura 

secundária da enzima é profundamente alterada. 

 

 

3.3.5.3 Espectroscopia de fluorescência 

 

 

A espectroscopia de fluorescência intrínseca foi utilizada para avaliar a influência do 

pH(3-10) na estrutura terciária da enzima purificada. A Figura 17 mostra os espectros de 

emissão da enzima beta-glicosidase AnBgl1 em diferentes pHs a 25°C, depois da excitação a 

295 nm. Um pico de emissão máxima foi observado em 345 nm, típico de resíduos de 

Figura 16 - Espectros de CD obtido para enzima AnBgl1 em crescentes concentrações de etanol. 
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triptofano expostos ao solvente. Pode-se observar uma alta intensidade de emissão da enzima 

em todas as condições de pH, o que está associado ao número de resíduos de triptofano em 

sua estrutura primária. É possível observar uma menor intensidade de fluorescência em pHs 

mais alcalinos (pHs 10 e 11), o que sugere uma internalização dos resíduos de triptofano em 

função do aumento do pH. Entretanto, assim, como os experimentos de CD e DLS, a 

espectroscopia de fluorescência intrínseca mostrou que a enzima apresenta uma alta 

estabilidade numa ampla faixa de pH (3-10), não alterando significativamente o seu 

enovelamento e estrutura terciária. 

 

 

3.3.5.4 Thermofluor 

 

 

Através da técnica de Thermofluor foi possível observar, também, a estabilidade 

térmica da enzima em três diferentes condições de pH (2,0; 5,0 e 10,0), na ausência e na 

presença de diferentes ligantes (o seu substrato, celobiose; e o seu produto, glucose). Com 

base na intensidade de fluorescência, como pode ser observado na Figura 18, em pH 2,0 a 

estrutura da enzima encontra-se bastante desenovelada; como as regiões hidrofóbicas 

apresentam-se desestruturadas, houve uma baixa ligação da sonda à proteína, o que explica a 

baixa intensidade de fluorescência. A temperatura de melting da enzima em pH 2,0 foi igual a 

Figura 17 - Espectros de emissão de fluorescência intrínseca da enzima beta-glicosidase AnBgl1 em 

diferentes pHs. 



94 

53°C. Em pH 10,0, ao contrário, foi observada a maior intensidade de fluorescência, o que 

pode ser explicado por uma maior exposição das regiões hidrofóbica sem a perda do 

enovelamento da enzima. A temperatura de melting nesse caso foi de 48°C. Quando em pH 

5,0, ótimo de atividade enzimática, foi observada uma maior estabilidade e a temperatura de 

melting da enzima subiu para 67°C. Na presença dos ligantes, houve uma diminuição da 

intensidade de fluorescência quando comparado ao pH 5,0, com a menor intensidade 

observada na presença da glicose. Isso pode ser explicado pela interação dos ligantes com 

aminoácidos hidrofóbicos, inibindo a ligação da sonda. As temperaturas de melting da enzima 

na presença de glicose e celobiose foram de 68°C e 67°C, respectivamente. O aumento nas 

temperaturas de melting indica que na presença dos diferentes ligantes, a enzima se torna mais 

estável, com uma menor exposição de regiões hidrofóbicas. 

 

 

3.3.6 Alinhamento múltiplo de sequências 

 

 

O alinhamento múltiplo de sequências permitiu comparar a estrutura primária da 

enzima AnBgl1 
49

 com cinco outros enzimas, entre elas: beta-glicosidase 1 termoestável de 

Thermoacus aurantiacus (TaBgl1) 
65

; beta-glicosidase de Hypocrea jericona (HjBgl) 
66

; beta-

glicosidase de Thermotoga neopolitana (TnBgl3B) (PDB 2x40) 
58

; beta-glicosidase 1 de 

Kluveromyces marxianus (KmBgl1) (PDB 3ABZ) 
60

 e exo--1,3-1,4-glucanase de Hordeum 

vulgare sp. vulgare (ExoI) (PDB 1EX1) 
59

, como apresentado na Figura 19. Entre essas, as 

Figura 18 - Resultados de estabilidade da enzima AnBgl1 obtidos pela técnica de Thermofluor. 
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enzimas ExoI, KmBgl1 e TnBgl3B apresentam estruturas cristalográficas resolvidas e 

depositadas no PDB (Protein Data Bank). 

De acordo com Varghese et al. 
59

 o domínio N-terminal da enzima Exo1 adota uma 

conformação cônica do tipo barril-(/α)8. O domínio N-terminal de TnBgl3B e KmBgl1 

também se enovelam numa estrutura do tipo barril-(/α)8, onde, entretanto, as duas primeiras 

hélices, que correspondem à hélice-A e hélice-B de Exo1, estão ausentes (Figura 19 - caixa 

cinza). Esta grande deleção é também observada na sequência de AnBgl1, TaBgl1 e HjBgl. A 

topologia do domínio N-terminal de AnBgl1 pode ser interpretada como um barril-(/α)6, 

onde a segunda fita- é antiparalela.  

Continua 
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Continuação 

 

 

Os domínios N-terminal e sanduíche-(α/)6 de AnBgl1 contém, respectivamente, o 

resíduo nucleófilo D280 e o resíduo ácido/base E509. Ambos os resíduos são conservados em 

todas as cinco sequências analisadas. Outros resíduos que fazem parte do sítio catalítico e 

também são conservados em todas as 5 enzimas, são: D92, K189, H190, M245, Y248 e 

W281. O resíduo L141 é conservado em quatro das cinco sequências, sendo que Exo1 

Figura 19 - Alinhamento múltiplo das sequências da beta-glicosidase de Aspergillus niger (AnBgl1); 

beta-glicosidase 1 termoestável de Thermoascus aurantiacus (TaBgl1); beta-glicosidase de 

Hypocrea jericona (HjBgl); beta-glicosidase de Thermotoga neapolitana (TnBgl3B) (PDB 

2x40); beta-glicosidase 1 de Kluveromyces marxianus (KmBgl1) (PDB 3ABZ) e exo-1,3-

1,4-glucanase de Hordeum vulgare subsp. vulgare (ExoI) (PDB 1EX1). Símbolos: sítio 

catalítico (▼); consenso (*); e hélice-A e -B (caixa cinza); aminoácidos do linker 2 e N-

terminal que interagem (caixas pretas).  Peptídeos derivados da digestão com tripsina, 

identificados por espectrometria de massas (negrito e grifado).  



97 

 

apresenta uma mutação para F144 nesta posição; o resíduo S436 está ausente em HjBgl e 

ExoI. 

Com base no alinhamento múltiplo de sequências é possível observar claramente uma 

inserção de aproximadamente 100 resíduos de aminoácidos na região do linker 2 de AnBgl1 

(V590-G754), quando comparada com as sequências das enzimas KmBgl1 e TnBgl3B, com 

estruturas cristalográficas resolvidas. A mesma inserção de 100 aminoácidos está presente nas 

sequências de outras enzimas fúngicas homólogas, como é o caso de TaBgl1 e HjBgl. 

 

 

3.3.7 Modelagem molecular por homologia 

 

 

A modelagem molecular por homologia foi realizada através do Swiss Model Server 

68
. As ausências das hélices A e B no modelo gerado por homologia para o domínio catalítico 

corroboram com os resultados obtidos no alinhamento múltiplo. Assim, o modelo homólogo 

gerado para o lobo catalítico de AnBgl1 (correspondente a sequência de aminoácidos entre 

M1-Y650) é composto pelos domínios barril-ββ(β/α)6 e sanduíche-(α/)6. O domínio C-

terminal da enzima AnBgl1 (resíduos N755-H860) possui uma conformação de domínio 

Fibronectina tipo III (FnIII). Exceto pela inserção do domínio PA14 em KmBgl1 e a ausência 

do domínio tipo FnIII em Exo1, a organização da estrutura terciária e padrão de estrutura 

secundária nos modelos gerados por homologia para AnBgl1 são similares àqueles 

encontrados em KmBgl1, TnBgl3B e Exo1. 

 

 

3.3.8 Espalhamento de raios-x a baixo ângulo 

 

 

3.3.8.1 Análise dos dados de SAXS 

 

 

A análise dos dados de SAXS foi realizada com base na curva composta (merged) 

(Figura 20A) obtida a partir da menor e maior concentração de enzima. O raio de giro (Rg) 

encontrado para AnBgl1, calculado pela equação de Guinier, é de 42 Å, e a linearidade da 

curva de Guinier indica que a enzima AnBgl1 estava monodispersa (Figura 20A). A função de 
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distribuição de distâncias p(r) foi obtida através da transformada inversa de Fourier dos dados 

de espalhamento de AnBgl1, usando o programa Gnom 
71

. A análise da p(r) leva a concluir 

que a enzima apresenta uma forma alongada, com um Dmax= 150 Å (Figura 20B). O valor de 

41,86 Å para o Rg calculado a partir da função de distribuição de distâncias está em 

concordância com o valor estimado através da análise de Guinier (Tabela 2). O peso 

molecular obtido a partir da curva experimental de SAXS utilizando a ferramenta SAXS 

MoW (www.if.sc.usp.br/~saxs) 
73

 é de 91 kDa, sendo o valor teórico calculado a partir da 

sequência de aminoácidos da proteína próximo a 93,5 kDa. Desta forma, a discrepância entre 

o valor do peso molecular experimental e teórico foi de apenas 2,2%. Esta informação nos 

leva a concluir que AnBgl1 encontrava-se num sistema estável, monodisperso e no estado 

monomérico. 

 

 

3.3.8.2 Comparação dos resultados de SAXS com as estruturas de alta resolução 

 

 

Os resultados de SAXS de AnBgl1 foram comparados com os dados de SAXS obtidos 

a partir das estruturas de alta resolução de TnBgl3B e KmBgl1 (Tabela 2). Os parâmetros 

estruturais foram obtidos a partir da curva de SAXS experimental de AnBgl1 e das curvas 

teóricas de espalhamento de TnBgl3B e KmBgl1 utilizando o programa Crysol 
76

. O Rg 

observado para TnBgl3B e KmBgl1 foram 26,12 Å e 27,52 Å, e o valor do Dmax de 92,65 Å e 

Figura 20 - (A) Ajuste das curvas de SAXS e análise de Guinier ln I(q) vs q2. Legenda: curva de SAXS 

experimental (merged) - esferas; curvas simuladas para o modelo de corpo rígido – linha 

preta; modelo de átomos dummy – linha cinza; TnBgl3B (PDB 2x40) – linha preta 

tracejada; KmBgl1 (PDB 3ABZ) – linha cinza tracejada. (B) Função da distribuição de 

distâncias p(r). 

http://www.if.sc.usp.br/~saxs
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95,60 Å, respectivamente. Esses valores são muito menores que aqueles encontrados para 

AnBgl1. Comparações entre a curva experimental de SAXS de AnBgl1 e aquelas simuladas a 

partir das estruturas de alta resolução para TnBgl3B e KmBgl1, revelaram uma alta 

discrepância, com valores de χ=6,67 e 7,54 , respectivamente, para cada uma das estruturas. 

Além disso, a análise das p(r)s mostra que TnBgl3B e KmBgl1 possuem uma estrutura mais 

compacta e globular que AnBgl1 (Figuras 20A e B; Tabela 2). Como pode ser observado, as 

beta-glicosidases de T. neopolitana (TnBgl3B) (PDB 2x40) (Figura 21B) e K. marxianus 

(KmBgl1) (PDB 3ABZ) (Figura 21C) adotam uma estrutura compacta, com contatos inter-

atômicos na interface entre os domínios catalítico e C-terminal. Essas diferenças foram 

claramente computadas quando gerado o modelo de átomos dummy (DAM) de AnBgl1, com 

base nos dados de SAXS.  

 

Tabela 2 - Parâmetros estruturais obtidos por SAXS para as beta-glicosidases. 

Parâmetros 
AnBgl1 TnBgl3B KmBgl1 

Exp
†
 DAM

‡
 RBM ɸ PDB 2x40 PDB 3ABZ 

Dmax (Ǻ) 150.0 ± 0.50 148.9 147.4 92.65 95.60 

Rg (Ǻ) 41.86 ± 0.55 41.77 40.68 26.12 27.52 

Resolução (Ǻ) 18.91 - - - - 

MWSAXS (kDa)
 €
 91.00 - - - - 

χ  1.73 1.30 6.67 7.54 
†
Calculado a partir dos dados experimentais. 

‡
Parâmetros dos modelos de átomos dummy obtidos pelo pacote Dammin. 

ɸ
 Parâmetros calculados a partir dos modelos de corpo rígido pelo pacote Bunch. 

€ 
Calculado pelo SAXS MoW. 

Resolução: 2π/qmax. 
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3.3.8.3 Modelagem Ab initio  

 

 

Para obter informação relativa sobre a forma molecular de AnBgl1, bem como a 

posição relativa de seus domínios, foi utilizada a modelagem ab initio como implementada no 

programa Dammin 
74

. Os parâmetros estruturais Rg (41.77 Å) e Dmax (148.9 Å) obtidos a partir 

da curva de espalhamento teórica do modelo de átomos dummy (DAM) são bastante 

próximos daqueles obtidos a partir dos dados de experimentais de SAXS. Além disso, o DAM 

mostrou uma grande concordância com a curva experimental de espalhamento de raios-X 

(χ=1,73; Tabela 2). E surpreendentemente, o modelo de átomos dummy gerado revelou uma 

estrutura claramente alongada, com uma organização multi-domínios, conectados por um 

longo linker em uma conformação estendida (Figura 21A), muito diferente daquelas obtidas 

para TnBgl3B e KmBgl1 (Figuras 21B e C). 

Figura 21 - (A) Visualização 3D da sobreposição do modelo Ab initio de átomos dummy (superfície 

cinza); modelo de corpo rígido (domínios e ringe, respectivamente, cartoon e átomos 

dummy). (B) TnBgl3B (PDB 2x40). (C) KmBgI1 (PDB 3ABZ). Cores: Domínio N-terminal 

(azul); -sanduíche (verde); PA14 (amarelo); FnIII (vermelho); linker 1 (ciano) e linker 2 

(alaranjado). Os modelos estão rotados do alto em relação aos eixos x, y de 90
o
. 
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3.3.8.4 Modelagem de corpo rígido (RBM) 

 

 

A modelagem de corpo rígido foi conduzida para ajustar os modelos de homologia dos 

domínios catalítico e FnIII com o envelope gerado pelo DAM, com o domínio catalítico 

ocupando o lobo maior do DAM e o domínio FnIII, o lobo menor do envelope (Figura 21A). 

Os parâmetros estruturais Rg e Dmax obtidos da curva teórica de espalhamento do RBM são 

40,68 and 147,4 Å, respectivamente, e corroboram perfeitamente com dados experimentais de 

SAXS (Tabela 2). A região do linker 2, correspondente aos resíduos G651-G754 (região 

ausente nos modelos do N-terminal e FnIII C-terminal gerados por homologia) é representada 

pelos átomos dummy (Figura 21A). O RBM sobrepõe muito bem à curva experimental de 

espalhamento de raios-X (χ=1.30; Tabela 2). O conteúdo de estruturas secundários do RBM 

gerado pelo PDBsum Server foi de 31% hélices, 20% folhas e 49% turns e coils. O que indica 

que estrutura secundária encontrada para RBM é consistente com aquela encontrada 

experimentalmente através dos dados de espectroscopia de dicroísmo circular.  

O modelo de estrutura estendida revelado pelos estudos de SAXS pode ser explicado 

pela grande inserção na região do linker 2, com um alto potencial para glicosilação. A 

inserção rica em serina/treonina e prolina (G651-G754) no segundo linker entre o N- e C- 

terminal lobos da enzima AnBgl1 apresenta 19 potenciais site de O-glicosilação e 3 de N-

glicosilação, o que significa que um total de 21% de sua extensão podem ser glicosilados 

(Figura 19 e Figura 21A). Desta forma, o fato de AnBgl1 apresentar uma estrutura numa 

conformação estendida, diferente daquelas encontradas para TnBgl3B (PDB 2x40) e KmBgl1 

(PDB 3ABZ), pode ser devido ao fato do linker 2 apresentar esta alta glicosilação. As duas 

últimas proteínas, que possuem estruturas de alta resolução elucidadas, foram produzidas a 

partir de um sistema de expressão heteróloga em Escherichia coli, e por isso, não são 

glicosiladas como as enzimas expressas em fungos, que sofrem modificações pós-

traducionais. Uma maior flexibilidade e menor comprimento dos linkers não-glicosilados 

podem explicar o alto empacotamento dos domínios de TnBgl3B e KmBgl1. O domínio C-

terminal FnIII destas estruturas se dobra ao redor da parte anterior do lobo catalítico, longe do 

sítio ativo da molécula, interagindo com o linker 2 e o com domínio N-terminal. Entretanto o 

contato com domínio -sanduíche é mais restrito 
58

. O linker 2 constitui a principal interface 

entre o domínio -sanduíche e o domínio C-terminal na molécula TnBgl3B. Os 25 resíduos 

(555-579) no linker 2 de TnBgl3B estão estendidos em direção ao N-terminal e garantem um 

número considerável de interações com este domínio. Estes resíduos são razoavelmente 
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conservados em KmBgl1, nas posições de 678-699. Desta forma, os resíduos de 568-571 em 

TnBgl3B formam uma pequena paralela folha- com os resíduos 178-180 na superfície do 

domínio N-terminal (Figura 19 – caixas pretas). Ao contrário, os resíduos de aminoácidos 

correspondentes que interagem com o domínio N-terminal nas estruturas de KmBgl1 e 

TnBgl3B, não são conservados na sequência de AnBgl1 (dois resíduos hidrofóbicos –V570 e 

V571 em TnBgl3B, e V688 e I689 em KmBgl1– são mutados para G621 e A622 em AnBgl1). 

O alinhamento múltiplo de sequências (Figura 19) revela que o mesmo ocorre nas enzimas 

TaBgl1 e HjBgl. Isto é consistente com a hipótese de que seus domínios catalítico e FnIII C-

terminal não formam uma extensa interface molecular. Além disso, as 3 beta-glicosidases de 

fungos alinhadas (de Thermoascus aurantiacus, Hypocrea jericona e Aspergillus niger) 

apresentam a mesma inserção de cerca de 100 resíduos de aminoácidos (T656-N755) entre o 

domínio catalítico N-terminal e o domínio FnIII C-terminal, que não está presente na 

sequência das enzimas com estruturas de alta resolução disponíveis. Com base nessas 

observações, nós sugerimos que esta organização multi-domínios alongada apresentada por 

AnBgl1 pode ser comum para outras beta-glicosidases fúngicas da família GH3. Esta 

conformação estendida do linker 2 observada em AnBgl1 confere flexibilidade a proteína e 

uma relativa mobilidade do domínio catalítico N-terminal e domínio FnIII C-terminal, o que 

fica evidente no modelo de SAXS. A média das diferentes posições dos dois domínios em 

separado resulta em grandes volumes para os lobos N- e C-terminal no modelo de átomos 

dummy (DAM) quando comparado com seus modelos de alta resolução. Esta maior 

flexibilidade da proteína pode ser de grande importância para sua atividade catalítica. 

A conformação estendida do linker e a organização multi-domínios revelada para 

AnBgl1 é similar a muitas outras celulases, como celobiohidrolases e endoglucanases. O 

domínio de ligação à celulose (CBM) das celulases, geralmente localizado na região N- ou C-

terminal dessas enzimas, está conectado ao domínio catalítico através de um linker altamente 

rico em resíduos de prolina, treonina e serina 
105

. De forma geral, as celulases apresentam uma 

estrutura multi-domínios, organizada num formato de girino, previamente revelada por 

estudos de SAXS 
106; 107

. O CBM garante à enzima o deslizamento ao longo da fibra de 

celulose, otimizando sua capacidade hidrolítica. Os CBMs são geralmente observados apenas 

para celulases ou outras enzimas que agem sobre substratos complexos e insolúveis. Os 

CBMs aumentam a afinidade das celulases para a celulose, melhorando o reconhecimento dos 

substratos poliméricos e contribuindo para a processividade enzimática. Entretanto, este tipo 

de organização molecular, que compreende uma conformação estendida de dois domínios 
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separados, não é frequentemente encontrada em enzimas que atuam sobre substratos solúveis, 

como as beta-glicosidases.  

 

 

3.3.9 Atividade específica em diferentes substratos 

 

 

As beta-glicosidases catalisam principalmente de hidrólise das ligações -1,4-

glicosídicas em oligossacarídeos e dissacarídeos, e amino-, alquil-ou aril--D-glicosídeos. Em 

bactérias e fungos, as -glicosidases são um dos principais componentes do seu sistema 

celulolítico, sendo responsáveis pela quebra de oligossacarídeos de cadeia curta e celobiose 

em glicose. Geralmente, a atividade da enzima diminui à medida que aumenta o grau de 

polimerização da cadeia de glucose 
108; 109

. A fim de verificar a possibilidade de AnBgl1 ser 

ativa contra uma série de carboidratos poliméricos insolúveis, foi avaliada a sua 

especificidade em diferentes substratos poliméricos, com o objetivo de compreender as razões 

funcionais por trás de sua arquitetura molecular de girino. No entanto, em contraste com as 

atividades clássicas observadas para exo e endoglucanases, os resultados confirmaram que 

purificado AnBgl1 não tem nenhuma ou muito baixa atividade contra os compostos 

poliméricos testados, apresentando uma elevada especificidade contra celobiose e pequenos 

oligossacarídeos solúveis (Tabela 3). De acordo com os resultados obtidos, AnBgl1 pode ser 

classificada como uma verdadeira celobiase, uma vez que tem uma elevada especificidade 

para celobiose. Os ensaios enzimáticos AnBgl1 confirmam que não hidrolisa eficientemente 

qualquer dos hidratos de carbono poliméricos testadas quando comparadas a celobiose, a 

despeito da sua arquitetura de multidomínio que se assemelha ao das celobiohidrolases.  
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Tabela 3 - Atividade relativa da enzima AnBgl1 em diferentes substratos poliméricos. 

Substrato 
Atividade 

Relativa (%)* 

Celobiose 100 

Arabinana 0.03 

Linear Arabinana 0 

Sugar Beet 0 

Galactomanana 0 

β-1,4-Manana 0 

Rye Arabinoxilana 0 

Birchwood Xilana 0,24 

Xiloglucana 0 

Oat Spelt Xilana 0,99 

Laminarina 1,02 

Carboximetilcelulose 0 

β-Glucana 0 

Liquenana 1,01 

Avicel pH101 1,57 

Avicel pH102 1,94 

Celulose Microcristalina 1,27 

 

 

3.3.10 Processividade enzimática 

 

 

A fim de elucidar a processividade da enzima AnBgl1, foram realizadas análises da 

padrão de clivagem por eletroforese capilar, utilizando o oligossacarídeo sintético, constituído 

de cinco moléuclas de glicose (C5) ligadas entre si por ligações do tipo b-1,4. Como resultado 

das análise foram gerados cromatogramas com um perfil de hidrólise característico da ação de 

-glicosidases. As análises dos cromatogramas de hidrólise de C5 confirmam que a enzima 

AnBgl1 (116 kDa) atua liberando apenas uma molécula de glicose em cada reação de 

hidrólise, e mostram, a consequente diminuição gradual do substrato C5 marcado com o 

fluoróforo, e aumento do pico de C4. Consecutivamente, o C4 é consumido para produzir C3; 

C2 é liberado a partir de C3 e, finalmente, C1 é produzido como produto final da hidrólise 

(Figura 22). A baixa produção de C1 pode ser explicada pela presença APTS e tempo de 
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incubação de hidrólise. Devido seu tamanho, o fluoróforo pode dificultar o ataque da proteína 

à última ligação b-1,4. 

 

 

3.3.11 Capacidade de adsorção 

 

 

Com o objetivo, ainda, de compreender a funcionalidade da organização encontrada 

para AnBgl1, a enzima foi incubada com diferentes compostos poliméricos para verificar sua 

capacidade de adsorção. Os estudos de adsorção da beta-glicosidase purificada foram 

realizados por ensaios de pull-down com quatro substratos diferentes (amido, xilana, Avicel e 

lignina), medindo a atividade residual no sobrenadante (Figura 23). Os resultados mostram 

uma fraca adsorção (menor que 20%) de AnBgl1 em amido, xilana e Avicel, com o aumento 

de suas concentrações, o que pode estar associado a perdas de enzima durante os 

procedimentos de centrifugação e lavagem. Zhu et al. 
81

 realizou ensaios de adsorção com 

celulases, beta-glicosidases e BSA utilizando substratos como Avicel, xilana e 

carboximetilcelulose (CMC), e semelhantemente, também não encontrou nenhuma adsorção 

de beta-glicosidase nos compostos testados. Ao mesmo tempo, a atividade total de beta-

glicosidase no sobrenadante reduziu significativamente, com o aumento das concentrações de 

lignina. A atividade residual no sobrenadante foi de apenas 17% na maior concentração de 

Figura 22 - Padrão de hidrólise da enzima AnBgl1 em oligossacarídeos. 
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lignina testada. Esses resultados estão de acordo com diferentes estudos que demonstram que 

lignina é a principal barreira para hidrólise da biomassa, inibindo o acesso das celulases aos 

polissacarídeos. É sabido que as celulases se ligam irreversivelmente na lignina, perdendo sua 

atividade hidrolítica, diminuindo assim, a eficiência dos coquetéis celulolíticos 
81; 110

. 

 

 

 

 

3.3.12 Qual é o suposto papel funcional do domínio FnIII em AnBgl1? 

 

 

O domínio fibronectina tipo III (FnIII) é encontrado em um grande número de 

proteínas, frequentemente envolvido em interações proteína-proteína. Geralmente, esse 

domínio aparece em múltiplas cópias em glicohidrolases de bactérias de diferentes famílias 

(GHs - CAZy), servindo como um longo espaçador entre o domínio catalítico e domínios de 

ligação ao substrato 
111; 112

. Os autores mostraram que o FnIII pode ser capaz de esfoliar e 

separar as cadeias de celulose, expondo novos sítios da celulose para ação do domínio 

catalítico. Os mesmos autores demonstraram que os efeitos mais significativos do FnIII são 

observados quando este está ligado covalentemente ao domínio catalítico. Isso pode ser 

devido à baixa afinidade deste domínio em se ligar a celulose, o que explica os fracos efeitos 

observados quando o FnIII foi simplesmente misturado com o catalítico durante a hidrólise. 

Zhou e colaboradores 
113

 mostraram que a deleção domínio FnIII GH9-CBM3c e CBM2 na 

enzima Cel9A de Thermobifida fusca diminuiu sua atividade em CMC e celulose 

Figura 23 - Capacidade de adsorção da enzima AnBgl1 em diferentes compostos poliméricos. 
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microcristalina.
114

 descreveram uma nova multi-domínios xilanase (XylK1) de 

Cellulosimicrobium sp., pertencente a família GH10, que consiste de 3 domínios funcionais 

(um domínio N-terminal GHF10, um domínio FnIII, e um CBM2 como domínio C-terminal), 

e o domínio FnIII mostrou-se como um importante fator para a hidrólise da celulose. A 

arquitetura molecular de XylK1 indica que esta é a única enzima com um domínio FnIII na 

família GH10, e que também, apresenta importantes atividades diferenciadas das demais 

xilanases conhecidas da família GH10. 

O domínio C-terminal FnIII também foi observado na estrutura cristalográfica da beta-

glicosidase termoestável de Thermotoga neapolitana 
58

. Os autores argumentam que a posição 

deste domínio exclui a possibilidade de sua participação direta no reconhecimento de 

pequenos substratos solúveis, entretanto este pode estar envolvido na ancoragem da enzima 

em substratos poliméricos de alto peso e na sua termoestabilidade. Além disso, estudos 

funcionais de enzimas híbridas com domínio FnIII geradas por shuffling confirmam o seu 

papel na adesão à parede celular 
115

.  

Desta forma, é tentador especular que a organização modular de AnBgl1 composta de 

um domínio catalítico N-terminal conectado à um pequeno domínio FnIII C-terminal, através 

de um longo e estendido linker pode servir para direcionar a enzima para a porção da lignina 

presente na parede celular e se ligar a ela. Este tipo de adsorção da beta-glicosidase seria útil 

não apenas para prevenir ligações inespecíficas de exo- e endocelulases à lignina, como 

também para facilitar a imobilização na parede celular, onde a celobiose é produzida durante 

o processo de despolimerização da celulose pela ação conjunta de exo- e endoglucanases. 

Uma vez que todos esses tipos de enzimas são produzidos simultaneamente e excretadas pelos 

fungos na natureza, esse sinergismo bioquímico durante a sacarificação da biomassa pode ser 

evolucionariamente vantajoso. Claramente, estudos bioquímicos e estruturais mais 

aprofundados são necessários para verificar estas hipóteses. 

 

 

3.3.13 Dinâmica molecular 

 

 

As simulações de dinâmica molecular foram realizadas a fim de avaliar detalhes em 

nível atômico das possíveis interações entre o domínio FnIII (domínio C-terminal da enzima 

AnBgl1) e pequenos fragmentos moleculares representativos de guaiacil (LGG) e siringil 

(LSS) homodímeros de lignina, como apresentados na Figura 24. 
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O domínio FnIII simulado consistiu de uma estrutura β-sanduíche, com quatro fitas em 

cada face. Como mostrado na Figura 25A, o domínio apresenta uma pequena hélice e fita-, 

seguido por um longo loop entre as fitas E e F. A estrutura não apresentam, de forma óbvia, 

nenhum sítio de ligação ao substrato, ao contrário dos bolsões encontrados nos domínios 

catalíticos ou agregados de resíduos aromáticos presentes nos módulos de ligação da celulose 

das celulases. As estruturas geradas com AutoDock Vina (sistema 1) sugerem que um único 

sítio de ligação para os fragmentos de lignina pode não existir na superfície dos FnIII, mas em 

vez disso vários sítios de ligação apropriados estão presentes. Os fragmentos de LGG 

permaneceram ancorado na vizinhança dos sítios S2, S4 e S5, (Figura 25B), durante todo o 

curso das simulações, mas difundiram-se para das outras posições iniciais em solução já nos 

primeiros 10 ns de tempo de simulação. Outra característica marcante do domínio FnIII é que 

a maioria dos seus resíduos estão bastante expostos ao solvente. As simulações mostram que 

89% dos seus resíduos permaneceram hidratados por pelo menos cinco moléculas de água. 

Tal como mostrado na Figura 25C, sua estrutura é rica em resíduos carregados, mas também 

exibem resíduos de aminoácidos hidrofóbicos. 

  

Figura 24 - Homodímeros de lignina utilizados nos experimentos de dinâmica molecular. 
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Figura 25 - Estrutura tridimensional do domínio FnIII de AnBgl1 e possíveis sítios de ligação à 

lignina. (A) estrutura β-sanduíche do domínio FnIII. (B) Cinco principais sítios de 

ligação à lignina gerado pelos experimentos de docking com o AutoDock Vina. As 

simulações do sistema 1 começaram com os fragmentos de LGG (roxo) nas 

posições indicadas S1-S5. (C) superfície de van der Waals de FnIII vista de ângulos 

diferentes, mostrando a natureza dos diferentes resíduos expostos. 
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A energia de interação entre FnIII e os fragmentos de lignina LGG e LSS foi 

monitorada durante todo o conjunto das 12 simulações independentes. Todas as diferentes 

abordagens revelaram que existem várias regiões de interações favoráveis entre FnIII e os 

fragmentos de lignina. Nas simulações com 10 dímeros, especialmente no caso em que foram 

distribuídos de forma aleatória (sistema 2), as estatísticas de interação com o FnIII foram 

limitadas pela interação frequente entre os próprios fragmentos de lignina. Esta tendência foi 

predita a partir das simulações de Petridis e colaboradores 
96

, em que o colapso do polímero 

de lignina foi detectado a 27°C. 

Considerando a energia média interação entre os resíduos de lignina e fragmentos 

FnIII das simulações dos sistemas de 1-4 no mesmo gráfico (Figura 26A), vê-se claramente 

que alguns resíduos dos fragmentos de lignina emergem frequentemente como ligantes e, por 

isso, são prováveis candidatos prováveis a sítios de ligação. Torna-se evidente, também, o 

importante papel desempenhado por resíduos de arginina na interação dos fragmentos de 

lignina com o domínio FnIII. Os picos marcados 'X' na Figura 26A revelam a elevada 

ocorrência de tais interações. Uma inspeção mais aprofundada mostra que as interações 

dispersivas e os contatos hidrofóbicos predominam sobre as ligação de hidrogênio entre os 

resíduos de arginina em FnIII e os fragmentos LGG ou LSS. Isto é, os anéis aromáticos da 

lignina na maior parte empilham-se paralelamente ao plano do cátion de guanidina das 

argininas. 

Considerando, também, a frequência de ocorrência de cada tipo de interação ao longo 

das simulações, surgem três subdomínios importantes na estrutura FnIII. O primeiro 

subdomínio, ilustrado na Figura 26B, corresponde à região dos loops longos entre as fitas C e 

D e entre E e F (sítio S1 apresentado na Figura 25B). Esta região é atrativa para os análogos 

de lignina porque está parcialmente isolada das moléculas de água, sendo cercada pelos 

grupos planares de guanidina e os grupos indol das argininas (R99 e R100) e triptofanos 

(W105 e W112), respectivamente. A agregação de outros dímeros de LGG ao redor desta 

região foi também observada nas simulações, principalmente por causa do empilhamento-π 

entre os fragmentos de lignina e os anéis aromáticos dos triptofanos. 

Outro importante sítio de interação entre FnIII e a lignina é representado na Figura 

26C e corresponde ao sítio S3 (Figura 25B). Nesta região, um ou dois dímeros são 

frequentemente encontrados, ligados à tirosina Y64 e leucina L77 por pontes de hidrogênio, e 

também, através de interações hidrofóbicas com a arginina R128. A Figura 25D, por sua vez, 

mostra um modo de interação comumente observado entre LSS ou LGG e a arginina R44. 

Este modo de ligação é semelhante ao do sítio de ligação S5 obtido a partir do experimento de 
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docking. Uma ligação de hidrogénio entre um dos grupos hidroxila da lignina e a cadeia 

principal de R44 é também frequentemente observada. 

 

De forma geral, o domínio FnIII da enzima AnBgl1 apresenta uma considerável 

superfície exposta ao solvente, com um grande número de resíduos carregados e extensas 

porções não polares. A sua estrutura é rica em resíduos de arginina expostos ao solvente, tanto 

em AnBgl1 como na sua homóloga de Thermotoga neopolitana, com oito e nove argininas 

resíduos expostos, respectivamente. Os experimentos de dinâmica molecular sugerem que 

estes resíduos carregados positivamente podem aderir a matriz polimérica da lignina, 

principalmente por meio de empilhamento cátion-π entre o cátion de guanidina e os anéis 

aromáticos de LGG ou LSS. Este tipo de interação tem sido identificado na literatura como 

um fator auxiliar importante para a estabilidade da proteína e das interações proteína-ligante 

116; 117
. Além disso, sugeriu-se 

118
 que a estrutura molecular da arginina em solução é 

Figura 26 - Interação entre o domínio FnIII e os fragmentos de lignina a partir das simulações. (A) 

energia de interação entre os dímeros LGG e LSS e os resíduos de FnIII correspondente às 

diferentes disposições utilizadas. Linha preta: sistema 1; laranja: sistema 2; vermelha: sistema 

3; azul e verde: sistemas 4a e 4b. O ―X‖ indica os resíduos de arginina presentes em FnIII, 

que emergem recorrentemente como sítios de ligação, independentemente da disposição 

inicial adotada. Os painéis (B), (C) e (D) são imagens instantâneas das simulações, 

representando os modos mais importantes de interação lignina-FnIII. A frequência das 

interações cátion-π e pontes de hidrogênio ao longo das simulações são indicadas. 
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responsável pela sua capacidade de aumentar a solubilidade de pequenos compostos orgânicos 

e proteínas. Estes autores demonstraram que a arginina solubiliza moléculas de felureno 

preferencialmente através de interações hidrofóbicas e da dispersão do grupo guanidina, 

enquanto que a parte polar dos resíduos de arginina aponta para o solvente, criando uma 

camada hidrófila, funcionando como uma molécula anfifílica. Nossas simulações sugerem 

que FnIII pode se ligar à lignina de uma maneira não específica em múltiplos sítios de 

ligação, onde o empilhamento de cátions-π e as ligação de hidrogênio pode contribuir 

simultaneamente para estabilizar a adesão lignina-FnIII através dos resíduos de arginina. 

Além disso, os contatos entre os grupos indol hidrofóbicos de resíduos de triptofano e os anéis 

aromáticos de lignina são também fatores importantes estabilizadores da ligação lignina-FnIII.  

Assim, de acordo com os resultados de dinâmica molecular, o domínio FnIII de 

AnBgl1 é importante para ancoragem da enzima à matriz de lignina. Os resultados revelaram 

que, embora não haja nenhuma especificidade na complexação do FnIII à lignina, existem 

importantes sítios de ligação à lignina. E uma região relevante é a dos loops mais longos do 

domínio (loops entre as fitas C e D, e entre E e F), que pode facilmente acomodar um ou mais 

dímeros de lignina através de uma gaiola hidrofóbica, cercada por resíduos aromáticos e 

argininas. Esses resultados sugerem a existência de resíduos específicos, cujas mutações 

provavelmente diminuiriam a afinidade do domínio FnIII da AnBgl1 à lignina. Nesse caso, 

seria interessante realizar mutações sítio-dirigidas no local para testar esta hipótese. 

 

 

3.4 CONCLUSÕES 

 

 

Neste capítulo, foi descrita a caracterização bioquímica e estrutural da enzima AnBgl1. 

A enzima foi caracterizada quanto ao seu peso molecular, ponto isoelétrico, estado 

monomérico, suas características cinéticas e estabilidade em diferentes condições de pH e 

temperatura, por meio de diferentes técnicas físicas. Além disso, é descrito aqui, pela primeira 

vez, a organização multi-domínios dessa enzima em uma conformação estendida, 

característica de outras celulases. Foi possível identificar que sua arquitetura modular é 

composta por um domínio catalítico C-terminal que está ligado, através de um linker longo e 

estendido, a um domínio FnIII C-terminal, que pode servir para dirigir a enzima para a porção 

da lignina da parede celular e para se ligar a ela. Tal comportamento de ancoragem iria não só 

ser útil para prevenir a ligação não produtiva de exo-e endocelulases à matriz de lignina, mas 
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também facilitaria a imobilização da enzima AnBgl1 na parede celular, próxima ao local onde 

a celobiose é produzida no processo de despolimerização de biomassa pela ação sinérgica de 

exo- e endoglucanases. Uma vez que todos estes tipos de enzimas são simultaneamente 

produzidos extracelularmente pelos fungos e bactérias, tal sinergia bioquímica na 

sacarificação da biomassa poderia ser evolutivamente vantajosa. Claramente, mais estudos 

bioquímicos são necessários para verificar esta hipótese.   
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CAPÍTULO 4 

CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E 

MORFOLÓGICA DO BAGAÇO DE 

CANA-DE-AÇÚCAR SUBMETIDO 

A UM PROCESSO DE 

DESLIGNIFICAÇÃO PARA UMA 

EFICIENTE HIDRÓLISE 

ENZIMÁTICA 
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4.1 INTRODUÇÃO 

 

 

A cana-de-açúcar é utilizada mundialmente como suprimento para produção de etanol. 

No Brasil, por exemplo, cerca de 570 milhões de toneladas de cana-de-açúcar foram 

produzidas em 2009 (UNICA). Depois que a cana é moída para extração do seu caldo, o 

bagaço é gerado como um resíduo, que corresponde a aproximadamente 25% da massa total e 

contém 60-80% de carboidratos 
17

. A fermentação desses carboidratos poderia aumentar 

significativamente a produtividade e sustentabilidade da cadeia de produção do etanol, 

entretanto, na maioria das usinas, o bagaço é descartado como um resíduo agroindustrial ou 

queimado para geração energia elétrica utilizada na manutenção da usina. Ambas as 

alternativas são, entretanto, poluentes e ineficientes para explorar toda energia química 

disponível nessa biomassa 
119

. 

Assim como a parede celular de outras plantas, o bagaço de cana é formado 

principalmente duas frações de carboidratos (celulose e hemicelulose) embebidas em uma 

matriz de lignina. A lignina é uma complexa macromolécula rica em anéis fenólicos, e o seu 

conteúdo e sua distribuição são reconhecidamente os principais fatores que determinam a 

recalcitrância da parede celular e eficiência da hidrólise enzimática 
41

. Desta forma, 

tecnologias que permitam o fracionamento dos constituintes do bagaço de cana são essenciais 

para conversão da celulose em açúcares fermentescíveis para produção de etanol 
28

. 

As tecnologias de pré-tratamentos aplicadas aos substratos lignocelulósicos são 

necessárias para diminuir esta recalcitrância e melhorar o rendimento da liberação de açúcares 

fermentescíveis liberados durante a hidrólise enzimática 
32

. Diferentes métodos de pré-

tratamento apresentam mecanismos de ação característicos. Eles podem diminuir o grau de 

cristalinidade e/ou polimerização da celulose, aumentar a área superficial da biomassa 

disponível para o ataque enzimático, ou seletivamente remover hemicelulose e lignina da 

matriz lignocelulósica. Além disso, uma efetiva estratégia de pré-tratamento deve também, 

minimizar a degradação de carboidratos e produção de inibidores enzimáticos e produtos 

tóxicos para fermentação 
120

. 

Uma variedade de pré-tratamentos foram têm sido aplicados a diferentes biomassas 

lignocelulósicas. Estes incluem processos físicos, tal como moagem e irradiação; tratamentos 

físico-químicos, utilizando água quente e/ou explosão de vapor, explosão de amônia, com 

solventes orgânicos e iônicos, fluidos supercríticos, ácido diluído e/ou alcalinos, sulfito; e, 

finalmente, pré-tratamentos biológicos por meio de bactérias e fungos 
29;31-33; 120-121

.  
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Entre esses, os pré-tratamentos químicos com ácido são consideradas eficazes e 

econômicos
34

. Os tratamentos com ácido diluído produzem hidrolisados ricos em 

monossacarídeos da fração hemicelulósica, como xilose, além de pequenas quantidades de 

derivados de lignina. Este se mostra um excelente método para remoção e recuperação da 

fração hemicelulósica, e tem sido aplicado com sucesso no tratamento do bagaço de cana. 

Geddes e colaboradores 
122

 compararam tratamentos com ácidos sulfúrico e fosfórico diluídos 

(concentração de 1% v/v) para extração da hemicelulose do bagaço de cana, obtendo 

rendimentos máximos semelhantes para ambos os ácidos (em torno de 250g de açúcar por kg 

de bagaço), a temperatura de 145°C por 1 hora de tratamento. Uma alta eficiência na remoção 

de hemicelulose (até 90%), com apenas 15% de perda de celulose, também foi alcançada por 

Rocha et al. 
123

 em bagaço de cana, utilizando uma mistura de ácidos sulfúrico e acético.  

Já os tratamentos alcalinos foram inicialmente utilizados para aumentar a 

digestibilidade de biomassas empregadas na alimentação animal. Soluções alcalinas diluídas 

levam à ruptura das paredes celulares lignocelulósicas, através da dissolução da hemicelulose, 

lignina e sílica, ao hidrolisar os ésteres de ácido acético e urônicos, levando também a um 

inchaço e desestruturação da fibra de celulose 
47;124-125

. A solubilização da lignina é 

geralmente atribuída à clivagem das ligações éter-aril entre seus monômeros fenólicos, 

enquanto que a dissolução hemicelulose e inchaço da celulose são consequências da ruptura 

de pontes de hidrogênio 
125

. Quando comparado a outras bases, como carbonato de sódio, 

hidróxido de amônio, hidróxido de cálcio e peróxido de hidrogênio, o hidróxido de sódio 

(NaOH) apresenta uma maior eficiência no fracionamento das biomassas lignocelulósicas, 

além de mostrar maiores rendimentos na etapa subsequente de fermentação 
126

. Rodríguez-

Vázquez e colaboradores 
126

 utilizaram uma solução de NaOH para tratar resíduos de 

hemicelulose provenientes da medula do bagaço de cana de açúcar (0,2g de NaOH por grama 

de medula) e obtiveram uma hidrólise máxima de 71% a uma temperatura de 92°C. 

Neste contexto, no presente capítulo, o bagaço de cana foi submetido inicialmente a 

uma etapa de tratamento com ácido diluído, a fim de remover a fração hemicelulósica, 

seguida por uma etapa de tratamento com crescentes concentrações de NaOH para remover a 

lignina. Um procedimento similar foi previamente aplicado ao bagaço de cana-de-açúcar para 

avaliar a eficiência de hidrólise de diferentes coquetéis enzimáticos produzidos por este grupo 

de pesquisa, chegando a valores acima de 97% 
127

. No presente estudo, são descritos os 

efeitos das diferentes condições de tratamento na morfologia, cristalinidade e porosidade do 

bagaço de cana, e sua relação com a composição química e eficiência de hidrólise. Apesar de 

vários estudos terem sido realizados no sentido de caracterizar quimicamente os produtos de 
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degradação de várias espécies de plantas, são raros os estudos cujo foco é o exame minucioso 

de sua morfologia e propriedades físico-químicas durante a degradação. Isto, entretanto, é 

essencial para melhorar as estratégias de pré-tratamento e para compreender a maior 

susceptibilidade da biomassa ao ataque enzimático 
31

. 

 

 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.2.1 Biomassa 

 

 

As amostras de bagaço de cana-de-açúcar utilizadas neste trabalho foram gentilmente 

cedidas pelo Grupo Cosan – Unidade Serra/Ibaté – SP, como subproduto da extração do caldo 

de cana para produção de etanol de primeira geração. As amostras foram secas em estufa de 

circulação de ar a 60°C durante 24 h, em seguida, foi padronizado o tamanho de partículas 

com peneira de 9,8 mm de abertura, e o material armazenado em recipientes plásticos a 

temperatura e umidade ambiente, até a sua utilização. 

 

 

4.2.2 Pré-tratamentos 

 

 

O bagaço foi submetido a duas etapas de pré-tratamento, na primeira, foi utilizado 

ácido sulfúrico diluído (H2SO4 1% v/v em água), a fim de remover a fração hemicelulósica; 

em seguida, numa segunda etapa, o bagaço proveniente do tratamento com ácido foi 

submetido ao tratamento alcalino com crescentes concentrações de hidróxido de sódio (0,25-

4% p/v), com o objetivo de identificar a melhor condição para remoção da lignina presente na 

amostra. O pré-tratamento ácido ocorreu por 40 min a 120°C em uma autoclave. A pressão foi 

mantida em 1,05 bar, com uma relação sólido:líquido de 1:10 (grama de bagaço/ml de 

solução). Após o tratamento, a fração sólida foi separada por filtração e lavada com água 

abundante para remover os resíduos de ácido, em seguida esta foi seca em estufa a 60°C por 

24 h. 
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Na etapa de tratamento alcalino, o bagaço previamente tratado com ácido foi tratado 

com uma das seguintes concentrações de NaOH: 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 ou 4,0% (p/v), nas 

mesmas condições descritas acima, porém, com uma relação sólido:líquido de 1:20 (grama de 

bagaço/ml de solução). As amostras foram cuidadosamente lavadas e secas a 60°C por 24h. 

As amostras foram pesadas antes e após cada uma das etapas para cálculo do rendimento e 

perdas durante o pré-tratamento. O procedimento foi realizado em duplicata. 

 

 

4.2.3 Caracterização química 

 

 

4.2.3.1 Determinação dos constituintes principais 

 

 

As composições químicas de cada uma das amostras de bagaço de cana obtidas após 

as diferentes condições de tratamento, bem como do bagaço in natura, foram obtidas através 

da metodologia previamente descrita por Rocha e colaboradores 
123

, desenvolvida 

especificamente para esta biomassa, com base nos protocolos do National Renewable Energy 

Laboratory (NREL) 
128

, validada por Gouveia et.al. 
129

. Inicialmente, as amostras foram 

moídas num moinho de facas e padronizadas em peneira de 2 mm. A humidade das amostras 

foi determinada em uma balança (Shimadzo – Quioto, Japão) com rampa de aquecimento de 

25-105°C, até peso constante. Cada um dos componentes da biomassa são expressos em 

relação ao peso seco de bagaço, como média (± DP) das duplicatas realizadas para cada 

amostra. 

Para determinação dos extrativos, o bagaço in natura foi, inicialmente, submetido a 

extração com etanol 95% durante 6 horas, utilizando extrator do tipo Soxhlet e sacos de papel 

de filtro semi-quantitativo, contendo as amostras. A hidrólise total das amostras (2g) foi 

realizada com 10 mL de H2SO4 72% (m/v), em banho-maria a temperatura de 45 ± 0,5°C 

durante 7 minutos, sob agitação vigorosa. Em seguida, para paralização da reação foi 

adicionada água destilada ao hidrolisado e o volume acertado para 275 ml. O fim de garantir a 

completa hidrólise dos oligossacarídeos, o hidrolisado foi levado à autoclave e mantido a 

120°C e 1,05 bar, durante 30 minutos. Após o resfriamento até a temperatura ambiente, o 

hidrolisado foi filtrado utilizando papel de filtro quantitativo. A fração sólida residual foi 

lavada até pH neutro, e em seguida, seca em estufa a 105°C, até peso constante (peso A), 
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correspondente à soma do conteúdo de lignina insolúvel (Klason) e cinzas. Finalmente, o 

papel de filtro, contendo a fração sólida residual foi transferido para cadinhos de porcelana e 

calcinado em mufla a 800°C durante 2 horas. Após o resfriamento até temperatura ambiente 

em desecador, foi determinado peso da fração de cinzas. A lignina Klason foi determinada 

através da subtração das cinzas do peso A. 

 

 

4.2.3.2 Determinação da lignina solúvel 

 

 

A lignina solúvel foi determinada por análises de absorbância a 280 nm usando um 

espectrofotômetro UV-VIS Perkin Elmer (modelo Lambda 25). As curvas de calibração 

foram realizadas com lignina purificada a partir de bagaço de cana. Foi levado, também, em 

consideração a interferência da absorção devido à presença de furfural e hidroximetilfurfural, 

tal como descrito anteriormente. A lignina total foi obtida pela soma da lignina Klason e 

solúvel. 

 

 

4.2.3.3 Análises cromatográficas do hidrolisado 

 

 

Para determinação dos carboidratos estruturais, o hidrolisado foi analisado por 

cromatografia líquida de alta performance (HPLC) para quantificação dos mono e 

dissacarídeos, ácidos orgânicos, furfural e hidroximetilfurfural. As análises foram realizadas 

num cromatógrafo Shimadzu LC-10AD, equipado com detector de índice de refração e de 

UV-VIS. Para análise de carboidratos e ácidos orgânicos, foi utilizada a coluna Aminex 

(HPX-87H, 300,0 × 7,8 milímetros, Bio-Rad), com uma fase móvel a base de H2SO4 diluído 

(5x10
-3

 mol/L) e um fluxo de 0,6 mL/min a temperatura de 45°C. Antes da injeção, as 

amostras foram filtradas para a remoção da lignina solúvel, em um filtro Sep-Pak C18 

(Waters - Milfords, MA, EUA). 

O conteúdo de furfural e hidroximetilfurfural foram quantificados no mesmo 

equipamento, utilizando uma coluna LiChrospher (100 RP-18, 125,0 × 4,0 milímetros, 

Hewlett-Packard - Palo Alto,CA, EUA), com uma fase móvel de água: acetonitrila (1:8 v/v) 
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com 1% de ácido acético, fluxo de 0,8 mL/min, temperatura de 25°C. A detecção foi realizada 

em um comprimento de onda de 276 nm, num detector UV-VIS (Shimadzu SPD-10). 

 

 

4.2.4 Análises de infravermelho por refletância difusa (DRIFT) 

 

 

As análises de DRIFT para o bagaço in natura, bem como das amostras obtidas após 

as diferentes condições de pré-tratamento, foram realizadas à temperatura ambiente, em um 

espectrômetro de infravermelho Varian, numa faixa de comprimento de onda de 400 a 4000 

cm
-1

, com acumulação de 64 scans e uma resolução de 4 cm
-1

. Foram realizadas cinco 

medidas para cada amostra, com a seleção do espectro intermediário. 

 

 

4.2.5 Ressonância magnética nuclear (RMN) em estado sólido 

 

 

Os experimentos de RMN em estado sólido de carbono 
13

C foram realizados em 

espectrômetro Varian Inova (Varian, Palo Alto, CA, EUA), nas frequências de 100,5 MHz 

para 
13

C e 400,0 MHz para 
1
H. Foi utilizada uma sonda Jackobsen 7 mm, com sistema de 

rotação da amostra em torno do ângulo mágico integrado. O método de excitação utilizado, 

nomeado como CPMASTOSS, integra excitação através de polarização cruzada entre os 

núcleos de 
1
H e 

13
C com rampa de radiofrequência (CP, do inglês: Ramped cross-

polarization), rotação da amostra em torno do ângulo mágico (MAS, do inglês: Magic angle 

spinning), eliminação das bandas laterais (TOSS, do inglês: total suppression of spinning 

sidebands) e desacoplamento heteronuclear no canal 
1
H, o que possibilita a obtenção de um 

espectro de alta resolução de 
13

C, com uma boa relação sinal-ruído. Todos os experimentos 

foram realizados numa frequência de rotação de 5 kHz, tempo de polarização cruzada de 1 

ms, tempo de aquisição de 20 ms, e intervalo de repetição de 4s. As análises de RMN foram 

realizadas para a mostra de bagaço de cana in natura e amostras obtidas após as diferentes 

condições de tratamento. Também foram realizadas análises do licor proveniente do pré-

tratamento, e para isso, este foi neutralizado, dialisado em membrana de 3 kDa e liofilizado. 
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4.2.6 Difração de raios-x (DRX) 

 

 

As medidas de DRX foram realizadas utilizando um difratômetro Rigaku modelo 

Rotaflex RU200B (Tóquio, Japão), com ânodo rotatório de cobre, cujo comprimento de onda 

é igual 1,5418 Å. Ganiômetro (abertura 2) numa faixa de 5° a 65°, passo angular de 0,05° e 

tempo de exposição de 1s por ângulo. O índice de cristalinidade (IC) para todas as amostras 

foi calculado de acordo com a metodologia proposta por Segal e colaboradores 
130

, onde IC é 

obtido a partir da seguinte equação: 

IC = [(I002 – Iam)/I002] x 100 

Onde: IC - índice de cristalinidade (%); 

I002 - Intensidade do pico no plano cristalino 002 (2θ = 22,6°);  

Iam - Intensidade do pico na fase amorfa (2θ = 19,0°). 

 

Os difractogramas foram subtraídos pelo difractograma obtido para o porta-amostras 

vazio, nas mesmas condições de medidas das amostras. Foi calculado também o IC de 

amostra comercial de celulose microcristalina (Avicel, PH-101, Sigma-Aldrich, St Luis, MO, 

USA) como padrão. As amostras foram medidas em duplicata, e os resultados apresentados na 

forma de médias, com respectivos desvios padrões. 

 

 

4.2.7 Análise de porosimetria por adsorção de nitrogênio  

 

 

Os experimentos de adsorção de nitrogênio foram realizados em um analisador de área 

superficial e porosidade ASAP 2020 (Micrometrics – Norcross, GA, USA). Foram analisadas 

as amostras de bagaço in natura e amostras obtidas após as diferentes condições de 

tratamento. As amostras foram, inicialmente, secas em estufa a 70°C por 4 horas para limpeza 

superficial, e pesadas (cerca de 1g de biomassa, em triplicata). Em seguida, as amostras foram 

submetidas ao processo de degaseificação, com uma taxa de aquecimento de 10°C min
-1

 até 

50°C min
-1

; ao atingir a temperatura de 50°C, iniciou-se, então, a evacuação a uma taxa de 10 

mmHg s
-1

 (evacuação restrita) até 1 mmHg; mudou-se para vácuo não-restrito na mesma taxa 

até 10 µmHg, ficando nestas condições por 30 min. Iniciou-se, por fim, um aquecimento na 

taxa de 10
o
C min

-1
 até 70°C min

-1
, permanecendo nesta condição por 240 min (24 horas). 
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Após o preparo das amostras, estas foram submetidas à análise, com uma evacuação 

(vácuo restrito) a uma taxa de 5 mmHg s
-1

 até 5 mmHg; passando, então, para condição de 

vácuo-não restrito na mesma taxa até 10 µmHg, ficando nesta condição por 6 min (0,1 h). 

Nesta condição, foi aplicada, então, uma programação para 39 pontos na adsorção com P/P0 

(razão entre pressão aplicada (P) e pressão de vapor de saturação do gás adsorvido (P0), neste 

caso o N2) variando de 0,05 até 0,96. Na etapa de desorção foram programados 20 pontos (de 

40-60) com P/P0 variando de 0,96 até 0,05. 

Para todas as amostras foram obtidos dados de área superficial específica calculada 

pela equação de BET (Brunauer, Emmett e Teller) 
131

, diâmetro médio de poros na etapa de 

adsorção e desorção e volume médio de poros na etapa de adsorção e desorção. O volume 

total de poros e o diâmetro médio de poros fornecidos pelo software do equipamento foram 

calculados utilizando o algoritmo do método BJH (Barrett, Jones e Halenda) 
132

. 

 

 

4.2.8 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

 

As alterações morfológicas no bagaço de cana, em consequência de cada uma das 

diferentes condições de pré-tratamento, foram analisadas por MEV e comparadas às imagens 

obtidas para o material in natura. Para as análises de superfície, as amostras foram secas e 

recobertas com Au em um metalizador Balzers SCD 050. Dois tipos de microscópios 

eletrônicos de varredura, modelos DSM 960 (Zeiss) ou JSM 5900LV (Jeol) foram utilizados 

na obtenção das imagens. Um grande número de imagens foi obtido em diferentes áreas de 

cada amostra (no mínimo 20 imagens por amostra) para garantir a representatividade dos 

resultados. Dois diferentes grupos de amostras de bagaço foram analisados: 1) amostras 

provenientes da usina de açúcar e álcool e submetidas a processos severos de moagem 

(moinho de rolos e de facas); e 2) amostras preparadas no laboratório, cuja casca e medula 

foram separadas, e moídas em um moinho de rolos apenas (moagem mais branda). Por conter 

amostras de maior tamanho de partícula, este segundo grupo foi utilizado para realização de 

fraturas, uma vez que a identificação de estruturas morfológicas é facilitada grandemente, 

ajudando também, a compreender as imagens obtidas no primeiro grupo de amostras. 
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4.2.9 Hidrólise enzimática 

 

 

A fim de verificar o efeito das diferentes condições de deslignificação sobre a 

digestibilidade das amostras, estas foram submetidas à hidrólise enzimática, nas seguintes 

condições: concentração de substrato de 2,5% (p/v), em tampão citrato de sódio/ácido cítrico 

50 mM, pH 5,0; temperatura de 50°C e agitação de 200 rpm, por 72h. Foram utilizados 25 

FPUs de Accellerase 1500 (Genencor, Dinamarca) e 50 BGUs do coquetel Novozymes 188 

(Novozymes, Dinamarca) por grama de biomassa. A quantidade de glicose liberada após 24, 

48 e 72 horas de hidrólise foi determinada por cromatografia de íons, em sistema DX-500 

(Dionex, Sunnyvale, CA, USA) equipado com coluna de troca iônica CarboPac 
TM

 PA1 e 

detecção por amperometria pulsada. Como fase móvel, foi utilizada uma solução 10 mM de 

NaOH, com um fluxo de 1 mL/min. A quantificação foi realizada com base na curva padrão 

de glicose. Os ensaios foram realizados em duplicata, e os valores expressos como média e 

seu respectivo, desvio padrão. A eficiência de hidrólise da celulose (EH) foi determinada 

como descrito por Maeda et al. 
127

, considerando o conteúdo de glicose liberado na hidrólise 

(CG – g/L) e a porcentagem de celulose na amostra (C), de acordo com a equação a seguir: 

 

EH = [CG(g/L)/(25 x C(%) x 1,1)] x 100 

 

Onde, 25 refere-se à concentração inicial de biomassa (g/L) e 1,1 é o fator de correção devido 

à adição de moléculas de água aos resíduos de glicose na molécula de celulose. 

 

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.3.1 Composição química 

 

 

A composição química obtida para o bagaço in natura (sem tratamento), bem como 

para as amostras obtidas após tratamento com ácido e tratamento alcalino com crescentes 

concentrações de NaOH é apresentada na Tabela 4. As porcentagens de celulose, 

hemicelulose, lignina e cinzas foram calculadas com base na massa seca. A fração celulósica 
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inclui o conteúdo de glicose, celobiose e hidroximetilfurfural; a de hemicelulose compreende 

xilose, arabinose, furfural, ácido acético e glucorônico; a lignina total foi obtida pelo 

somatório da lignina solúvel e lignina Klason. O teor de cinzas, fração inorgânica, foi 

determinado após calcinação da fração sólida residual obtida após hidrólise total das amostras 

com ácido sulfúrico. O balanço de massa para cada uma das amostras foi obtido somando-se 

as porcentagens de celulose, hemicelulose, lignina e cinzas, como apresentado na Tabela 4. 

Como é possível observar na Tabela 4, o bagaço in natura apresentou cerca de 35% de 

celulose e resultados similares de hemicelulose (25%) e lignina (22%). O teor de celulose nas 

amostras cresceu continuamente após os tratamentos com ácido e base, variando de 35% no 

bagaço in natura até aproximadamente 85% nas amostras tratadas com uma concentração de 

NaOH igual ou maior que 2%. Como esperado, a maior parte da fração hemicelulósica foi 

removida após a primeira etapa de pré-tratamento com ácido, decrescendo de 25 para 7,8% 

(Tabela 4). Entretanto, uma pequena quantidade de hemicelulose continua sendo removida 

após as etapas seguintes de tratamento com NaOH, atingindo um valor mínimo para 

concentrações igual ou superior a 0,5% de base. Finalmente, a porcentagem relativa de lignina 

na amostra ligeiramente aumentou após o tratamento com ácido devido à remoção de outros 

componentes, principalmente hemicelulose, e então, diminuiu progressivamente com 

tratamentos empregando NaOH em concentrações entre 0,5 e 2%. 

 

Tabela 4 - Composição química do bagaço in natura e amostras após tratamento ácido e alcalino. 

Tratamento 
Composição (%) 

Total 
Rendimento 

(%) 
Celulose Hemicelulose Lignina Cinzas 

In natura 35,2±0,9 24,5±0,6 22,2±0,1 20,9±4,3 102,8±2,6 100 

H2SO4 1% 51,2±0,2 7,8±0,7 29,5±0,6 12,2±1,5 100,7±1,5 93,5 

NaOH 0,25% 66,0±0,5 5,2±0,1 25,2±0,3 3,3±0,1 99,7±0,9 90,7 

NaOH 0,5% 68,0±1,3 3,3±0,1 23,1±6,7 4,3±5,9 98,8±0,5 84,5 

NaOH 1% 81,6±0,6 3,1±0,1 11,0±0,9 1,9±0,3 97,7±1,1 72,5 

NaOH 2% 84,7±0,3 3,3±0,1 9,47±0,6 1,1±0,8 98,8±0,8 68,4 

NaOH 3% 85,3±0,1 3,2±0,1 9,5±0,5 2,3±0,2 100,1±0,4 70,7 

NaOH 4% 83,4±3,8 3,2±0,1 9,3±0,4 1,8±0,4 97,7±4,6 65,9 
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A porcentagem de cinzas obtida para o bagaço in natura mostrou-se relativamente alta 

(aproximadamente 20%) quando comparada com demais resultados obtidos na literatura para 

outras amostras de bagaço 
127

. A razão para esta alta concentração de cinzas é que as amostras 

foram analisadas como recebidas da usina, sem nenhuma etapa de lavagem prévia. Portanto, 

essas amostras podiam conter resíduos de solo, poeira e outros, acumulados durante a 

colheita, o transporte e estocagem após a extração da sacarose na moenda. Essas impurezas, 

entretanto, foram removidas após as etapas de pré-tratamento, como apresentado na Tabela 4. 

Em todas as etapas de tratamento, uma fração da biomassa é solubilizada e transferida 

para o hidrolisado. A fração remanescente indica o rendimento de cada componente na 

amostra. Uma análise da eficiência de cada etapa de pré-tratamento é apresentada na Figura 

27, onde são mostradas as frações remanescentes de celulose, hemicelulose e lignina no 

bagaço. Para obtenção do rendimento do tratamento alcalino com as diferentes concentrações 

de NaOH foram consideradas também as perdas decorrentes da primeira etapa de tratamento 

com ácido. 

A Figura 27 mostra que 80% da fração hemicelulósica é removida após a etapa de 

tratamento ácido, atingindo um mínimo em torno de 4% após tratamento com 1% NaOH ou 

superior. Como é possível observar, na primeira etapa, também, foram removidos cerca de 

Figura 27 – Porcentagens de celulose, hemicelulose e lignina restantes nas amostras de bagaço 

após os diferentes tratamentos. 
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15% da lignina total da amostra. Entretanto, a maior remoção da lignina ocorreu em função do 

tratamento alcalino, atingindo aproximadamente 88% de remoção após tratamento com 

solução de 2% de NaOH. A maior taxa de remoção de lignina é observada entre 0,5 e 1% de 

NaOH. Apesar do aumento na porcentagem total de celulose nas amostras, como apresentado 

na Tabela 4, acorre uma perda de até 30% do conteúdo de celulose com o aumento da 

severidade do tratamento alcalino (Figura 27). As perdas de celulose também foram 

consideradas durante as análises de eficiência de hidrólise enzimática e conversão total da 

celulose em açúcares fermentescíveis. 

De forma geral, a análise da composição química mostra que o pré-tratamento 

utilizando concentrações acima de 2% de NaOH não resultam em maiores remoções de 

hemicelulose e lignina ou num maior enriquecimento da fração celulósica. Além disso, 

concentrações mais elevadas de NaOH representam maiores perdas de celulose e um maior 

custo do processo. Ou seja, concentrações acima de 1% NaOH não são ideias.  

 

 

4.3.2 Análises de DRIFT 

 

 

DRIFT é uma técnica analítica alternativa, que pode ser utilizada para compreender 

mais a fundo as mudanças na composição química da parede celular, particularmente no que 

diz respeito ao conteúdo de lignina, como consequência das diferentes condições de pré-

tratamento. DRIFT é uma excelente ferramenta para caracterização química de biomassas 

lignocelulósicas, uma vez que é uma técnica não destrutiva, de simples preparação e requer 

uma quantidade mínima de amostra. Além disso, é uma técnica rápida e direta que tem sido 

amplamente empregada por diminuir os ruídos de linha de base causados pelo espalhamento 

de luz 
133

. 

O espectro do bagaço de cana in natura e das amostras tratadas com as diferentes 

concentrações de NaOH, obtidos por DRIFT, são apresentados na Figura 28. Devido à grande 

complexidade da biomassa, a maioria das bandas espectrais e formada pela sobreposição de 

sinais de seus 3 principais componentes, lignina, celulose e hemicelulose. As principais 

mudanças observadas nos espectros, em consequência do tratamento alcalino, são nos picos 3, 

4, 5, 6 e 11. O pico 3 (1729 cm
-1

), é característico de grupos químicos constituintes da 

hemicelulose, como acetil e esters urônicos, mostrando-se presente apenas no bagaço in 

natura. Também é possível observar uma significante diminuição na intensidade do pico 4 
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(1648 cm
-1

), relacionado aos grupos cetona presentes na molécula de lignina, responsáveis por 

ligações de hidrogênio intramoleculares (O-H e C-O). Essa diminuição pode ser explicada 

pela degradação das unidades fenil-propanos presentes na estrutura da lignina 
134

. 

Uma significativa diminuição da intensidade do pico 5 (1596 cm
-1

), que corresponde 

as vibrações dos anéis da estrutura aromática e grupos carbonila da lignina, também pode ser 

observada na Figura 28. O pico 6 (1510 cm
-1

) é descrito como a única banda ―pura‖ 

relacionada aos compostos aromáticos constituintes da lignina e, por isso, é frequentemente 

utilizado como referência (55,56). Este pico desaparece gradualmente com o aumento das 

concentrações de base. A absorção das bandas de 1375 cm
-1

 (pico 9) e 1325 cm
-1

 (pico 10), 

que correspondem a grupos hidroxil-fenólicos (54, 57), também foi gradualmente reduzida 

com o aumento da severidade do tratamento alcalino. Esses grupos são descritos na literatura 

como responsáveis pela maior parte das interações inespecíficas das celulases, afetando, assim 

a eficiência de hidrólise. Finalmente, a remoção da lignina também pode ser evidenciada pela 

significativa redução da intensidade do pico 11 (1263 cm
-1

), que corresponde à absorção de 

grupos guaiacil, principal fração da lignina do bagaço de cana-de-açúcar. 

 

 

 

A remoção da lignina e enriquecimento da fração celulósica nas amostras, em função 

do tratamento alcalino, também pode ser evidenciada através da relação entre a área do pico 

característico da celulose em 902 cm
-1

 (pico 14) e daquele característico da lignina em 1510 

Figura 28 - Espectros de DRIFT obtidos para o bagaço in natura e após as diferentes condições de 

tratamento. 
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cm
-1

 (pico 6). As relações obtidas através dos dados de DRIFT (I902/I1510) são apresentadas na 

Tabela 5 e comparadas às relações das massas de celulose/lignina (Pcel/Plig) obtidas pela 

determinação da composição química. É possível observar que ambas as relações aumentam, 

em concordância com o enriquecimento de celulose das amostras. 

Tabela 5 - Relações de celulose/lignina obtidas por DRIFT e na composição química. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

4.3.3 RMN em estado sólido 

 

 

Mais informações sobre a composição química de bagaço de cana in natura e amostras 

obtidas após as diferentes condições de deslignificação foram obtidas por espectros de alta 

resolução de 
13

C RMN em estado sólido. A excitação dos núcleos de 
13

C através de único 

pulso π/2, seguido de aquisição durante a dissociação de 
1
H e rápida rotação do ângulo 

mágico, também chamada DPMAS (DP: dissociated polarization; MAS: magic angle 

spinning), é provavelmente a técnica de 13C RMN mais quantitativa utilizada na 

caracterização de materiais orgânicos. Entretanto, a técnica nomeada de polarização cruzada 

em rampa com rotação em torno do ângulo mágico e supressão total de bandas laterais 

(CPMASTOSS), é mais frequentemente utilizada, uma vez que requer um tempo de aquisição 

de dados muito menor. Apesar de o uso de rampa de radiofrequência tornar a transferência de 

magnetização mais uniforme ao longo dos diferentes grupos químicos, os picos de 

intensidades dos espectros de CPMASTOSS ainda são dependentes da presença de uma 

densidade local de 
1
H, assim, eles não refletem o conteúdo real de um determinado tipo de 

carbono na amostra, ou seja, este não é verdadeiramente um método quantitativo. 

Apesar disso, os experimentos de CPMASTOSS podem ser utilizados para uma 

identificação qualitativa das principais mudanças químicas e estruturais que acontecem em 

Tratamento Relação Área 

(I902/I1510) 

Celulose/Lignina (%) 

(Pcel/Plig) 
In natura 1,05 1,59 
NaOH 0,25% 1,08 2,38 
NaOH 0,5% 1,98 2,49 
NaOH 1% 4,03 5,38 
NaOH 2% 4,43 6,10 
NaOH 3% 5,42 6,35 
NaOH 4% 6,65 5,91 
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diferentes amostras em decorrência das condições de pré-tratamento. Assim, a utilização 

conjunta de diferentes técnicas como DRIFT, análises de composição química (baseadas em 

métodos quantitativos, como HPLC e espectrometria de UV/Vis), juntamente com a técnica 

de RMN se justificam pela sua complementaridade. Enquanto a técnica de análise química 

demanda uma grande preparação, com a hidrólise total da amostra, DRIFT e RMN podem 

gerar informações a respeito das mudanças que acontecem na amostra, em grupos químicos 

específicos, sem a necessidade de grandes esforços experimentais no que se refere à 

preparação e análise, o que os torna métodos rápidos e de fácil utilização. 

A Figura 29a mostra o espectro de CPMASTOSS obtido para amostra de bagaço in 

natura, que se mostra muito semelhante aos espectros obtidos a partir de amostras de madeira 

135-136
, utilizados, então, como base para a atribuição dos deslocamentos químicos. As 

atribuições dos picos de 1 a 17 (indicados na Figura 29) são apresentadas na Tabela 6. 

 

  

Figura 29 - Espectros CPMAS-TOSS das amostras de bagaço obtidos por RMN. Espectros normalizados 

pela intensidade do pico 10. 
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Como pode ser observado na Figura 29, os picos mais intensos estão concentrados na 

região entre 50 e 120 ppm, sendo atribuídos, principalmente, a carbonos presente na celulose, 

mas também como algumas contribuições de sinais de hemicelulose e lignina. Nesta região 

espectral, o pico 3 em 62,5 ppm e pico 7 em 83,5 ppm são predominantemente, devido a 

carbonos da celulose amorfa, enquanto os picos 4 em 64,8 ppm e 8 em 87,9 ppm são 

atribuídos a carbonos na celulose cristalina. Os sinais da lignina estão concentrados entre 100 

e 200 ppm, e são relativamente mais amplos devido à complexidade química e à desordem na 

estrutura da lignina. Os dois picos em 21,5 ppm e 173,6 ppm (picos 1 e 17, respectivamente) 

são característicos de carbonos da hemicelulose apenas, enquanto o pico 2 em 56,2 ppm é 

devido ao sinal de grupos metoxil (OCH3) na estrutura da lignina. 

 

Tabela 6 - Atribuição dos deslocamentos químicos observados por RMN para as amostras de bagaço. 

Pico Grupo Químico 
Deslocamento 

(ppm) 

1 CH3 em grupos acetil da hemicelulose 21,5 

2 Carbonos metoxil-aril da lignina 56,2 

3 C6 da celulose amorfa; C6 da hemicelulose; carbonos OCH2 da lignina 62,5 

4 C6 da celulose cristalina 64,8 

5 C2,3,5 da celulose; carbono OCαH2 da lignina 72,5 

6 C2,3,5 da celulose e hemicelulose 74,4 

7 C4 da celulose amorfa e hemicelulose; carbonos OCH2 da lignina 83,5 

8 C4 da celulose cristalina 87,9 

9 Ombro do C1 da hemicelulose 101,8 

10 C1 da celulose 105,0 

11 C2 e C6 aromáticos do grupo siringil; C5 e C6 aromáticos do grupo guaiacil 110-115 

12 C2 aromático nos grupos guaiacil 126,6 

13 C1 e C4 aromáticos do grupo siringil 134,5 

13 C1 e C4 aromáticos do grupo siringil 136,9 

14 C3 e C5 aromáticos do grupo siringil; C1 e C4 aromáticos do grupo guaiacil 148,0 

15 C3 e C5 aromáticos do grupo siringil 153,5 

16 Grupos carboxil da lignina 163-180 

17 Grupos carboxil da hemicelulose 173,6 

Fonte: 
135-136

. 

 

A Figura 29b mostra o espectro de 
13

C-CPMASTOSS obtido para a amostra de bagaço 

tratado com 1% H2SO4. A ausência dos picos 1 e 17 (em 21,5 ppm e 173,6 ppm) é evidente, 

confirmando a remoção quase completa da fração hemicelulósica como um resultado do 
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tratamento com ácido. A notável melhoria da resolução espectral na região de 50 ppm e 120 

ppm também pode ser observada e atribuída à remoção dos sinais de hemicelulose dentro 

desta região. Entretanto, outras mudanças mais significativas, atribuídas aos sinais da lignina 

não são observadas, em concordância com os resultados de composição química, apresentados 

na Tabela 4. O espectro obtido que a maior parte da lignina contida no bagaço permanece na 

amostra após o tratamento com ácido. A Figura 29c apresenta o espectro de CPMASTOSS da 

amostra submetida ao tratamento ácido, seguido de 4% NaOH, evidenciando a redução 

acentuada nos picos de lignina. Outras características, tais como a presença de um ombro 

pronunciado no pico em 56,2 ppm, e os dois picos fracos e largos na região de 120 e 200 ppm, 

no entanto, sugerem que ainda existe uma fração residual de lignina na amostra.  

Assim como a fração sólida da biomassa tratada, o licor resultante de cada condição de 

tratamento também foi liofilizado e analisado por RMN. A Figura 30a mostra o espectro de 

CPMAS-TOSS do licor obtido após o tratamento com 4%NaOH. Os espectros apresentados 

nas Figuras 29c e 30a são, portanto, complementares, uma vez que eles referem-se à fração 

sólida remanescente e a fração solubilizada, resultante do mesmo pré-tratamento. Com base 

nos sinais listados na Tabela 6, é possível atribuir quase todos os picos na Figura 30c à 

lignina, o que confirma que o principal efeito do pré-tratamento alcalino, neste caso, é a 

remoção de lignina, uma vez que a hemicelulose foi removida no tratamento ácido. Uma 

observação importante, é que os picos no espectro do licor mantém a mesma relação de 

intensidade relativa como no espectro da Figura 29c. Isto mostra que todos os componentes 

da lignina são igualmente extraídos da biomassa pelo pré-tratamento, sem a preferencial 

remoção de um ou outro componente.  

Apesar do fato de que o espectro da Figura 30a pode ser quase completamente 

atribuído à lignina, a presença de sinais particularmente intensos em 72,5 ppm e 74,4 ppm, 

indicam que parte da celulose também é removida pelo tratamento com 4% NaOH. A fim de 

esclarecer esta questão e confirmar os sinais de lignina apresentados na Tabela 6, foram 

realizados os experimentos de RMN utilizando defasagem dipolar e filtros de deslocamentos 

químicos anisotrópicos (CSA). Neste caso, durante o experimento de defasagem dipolar, a 

dissociação dipolar do 
1
H foi interrompida por um período tdeph de 40 s, antes da aquisição, 

assim os sinais do núcleo dipolar de 
13

C acoplados ao 
1
H decaem rapidamente. Desta forma, o 

espectro de 
13

C RMN resultante é seletivo para carbonos que estão relativamente longe do 
1
H 

(distâncias superiores a aproximadamente 3Å) ou situados em segmentos moleculares de alta 

mobilidade, que também apresentam um reduzido acoplamento dipolar com 
1
H.  
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O espectro dipolar defasado de CPMASTOSS obtido para o licor proveniente do 

tratamento com 4% NaOH é apresentado na Figura 30b. Como pode ser observado, exceto 

para o pico em 56,2 ppm (o que corresponde a grupos móveis OCH3), a maioria dos picos de 

lignina são removidos do espectro. Considerando que o O-C (carbono aromático) não são 

protonados, a diminuição desses picos é, principalmente, devido à interação dos núcleos 
13

C e 

1
H intermoleculares, mostrando que a ultraestrutura da lignina é altamente empacotada. 

Entretanto, a característica mais interessante do espectro apresentado na Figura 30b, diz 

respeito aos sinais em 62,5 ppm, 64,8 ppm, 72,5 ppm, 83,5 ppm e 105 ppm (picos 3 a 5, 7 e 

10, respectivamente – região realçada na Figura 30). Uma vez que todos os sinais de lignina 

nesta região espectral são devido a carbonos protonados, eles não contribuem para o espectro 

dipolar defasado, além disso, os deslocamentos químicos combinam perfeitamente com picos 

de celulose. Isto confirma que a celulose também é removida da amostra pelo pré-tratamento 

com 4% NaOH. O espectro de CPMASTOSS com filtro CSA obtido para a mesma amostra é 

apresentado na Figura 30c. Neste espectro, apenas os átomos de carbono com elevada 

anisotropia de deslocamentos químicos aparecem, incluindo núcleos de carbono em 

compostos aromáticos, carbonila, grupos carboxila e metoxila. Os sinais atribuídos a carbonos 

da celulose e carbonos não aromáticos da lignina são, assim removidos pelo filtro de CSA, 

confirmando que a atribuição apresentada na Tabela 6 está correta. 

 

 

 

Figura 30 - Espectros de CPMAS-TOSS obtidos para o licor liofilizado proveniente do 

tratamento com NaOH 4%. 
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Os espectros CPMASTOSS das frações sólidas remanescentes das amostras de bagaço 

tratadas com concentrações de NaOH variando de 0,25-4%, bem como os licores gerados em 

cada tratamento são apresentados na Figura 31. Na fração sólida (Figura 31a) é possível 

observar uma diminuição progressiva dos sinais de lignina com a utilização de crescentes 

concentrações de NaOH (em especial carbono metoxil em 56,2 ppm no interior da região 

destacada). Além disso, para concentrações acima de 2% NaOH, já não é possível observar 

uma redução adicional na quantidade de lignina através do espectro de RMN (região 

amplificada de 110 ppm a 200 ppm na inserção da Figura 31). No que diz respeito aos 

espectros do licor na Figura 31b, os sinais de celulose em 62,5 ppm, 64,8 ppm, 72,5 ppm, 

83,5 ppm e 105 ppm (indicado pelas setas na Figura 31b) não são observadas em amostras 

pré-tratadas com concentrações de NaOH abaixo de 0,5%, mas estes claramente aumentam 

em concentrações mais elevadas de NaOH. Portanto, apesar do facto de que a máxima 

remoção de lignina é conseguida em torno de 2% NaOH, frações de celulose também são 

hidrolisadas a partir de 0,5% NaOH. 

 

 

4.3.4 Difração de raios-x (DRX) 

 

 

A cristalinidade do bagaço de cana antes e após cada condição de tratamento foi 

determinada por medidas de difração de raios-X. O índice de cristalinidade (IC) de todas as 

Figura 31 - Espectros CPMAS-TOSS das mostras de bagaço e licores provenientes dos diferentes pré-

tratamentos. 

b) Licor 
a) Fração Sólida 
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amostras foi calculado de acordo com os procedimentos propostos por Segal e colaboradores 

(41,42), onde são consideradas as intensidades relativas ao pico 002 para celulose I002 e ao 

pico na fase amorfa Iam. Este é um rápido e prático método para determinação de 

cristalinidade, e muito útil para comparação entre amostras. A Figura 32 mostra o índice de 

cristalinidade calculado para as amostras de bagaço em função de suas porcentagens de 

celulose. O IC obtido para uma amostra comercial, contendo 100% de celulose 

microcristalina (Avicel), também é mostrado como um padrão de comparação. A relação 

entre o conteúdo de celulose e a condição de pré-tratamento utilizada pode ser observada na 

Tabela 4. 

 

 

 

A amostra de bagaço in natura apresentou um IC de 48,7 ± 2,5%, correspondente a 

35,2% de celulose. A cristalinidade do bagaço aumentou linearmente, assim como o conteúdo 

de celulose das amostras tratadas com 1% H2SO4, 0,25% e 0,5% NaOH, correspondendo as 

porcentagens de celulose iguais a 51%, 66% e 68%, respectivamente (Figura 32). Uma 

relação linear também foi encontrada entre esses valores e o índice de cristalinidade da 

amostra de Avicel (IC = 84,7±2,5%). Pequenos desvios em relação a esta curva foram 

observados para as amostras contendo 80 a 90% de celulose, que correspondem àquelas 

tratadas com concentrações de NaOH de 1 a 4%. Uma leve diminuição no grau de 

Figura 32 - Índice de cristalinidade obtido por DRX, para as amostras de bagaço provenientes dos 

diferentes pré-tratamentos. 
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cristalinidade (3-5%) ocorreu nessas amostras. Este resultado pode indicar que as condições 

mais severas de alcalinidade levam a uma diminuição da cristalinidade das amostras. 

 

 

4.3.5 Análise de porosidade e área superficial 

 

 

A acessibilidade das enzimas às fibras de celulose tem sido proposta como um fator 

limitante para a conversão enzimática da celulose. Trabalhos anteriores mostraram que os pré-

tratamentos podem agir de diferentes formas sobre a biomassa, por exemplo, aumentando sua 

área superficial, volume e distribuição de tamanhos de poros, o que leva a um aumento direto 

na eficiência de hidrólise da celulose, uma vez que facilita o acesso das enzimas e sua 

adsorção ao substrato 
137

. Várias técnicas vêm sendo utilizadas para caracterização de 

materiais porosos e/ou microporosos, quanto à sua área superficial, diâmetro e volume poros. 

A área superficial de um material nada mais é do que a soma das contribuições da sua área 

interna e externa. A área externa está diretamente relacionada à forma das partículas 

agregadas e do espaço existente entre elas, no caso do bagaço de cana-de-açúcar, podem-se 

considerar os espaços presentes entre as fibras que originam os bundles, bem como os espaços 

entre os aglomerados de bundles que formam a parede celular. Este tipo de área aumenta 

quando a superfície do sólido apresenta imperfeições na forma de sulcos e fissuras com 

dimensões maiores em comprimento do que em profundidade, podendo ser diretamente 

afetada por processos de solubilização parcial deste sólido, como por exemplo, processos de 

pré-tratamento. Já a área interna é formada pelas paredes dos sulcos, poros e cavidades com 

profundidades maiores do que o comprimento e que tenham abertura para o exterior. Poros 

fechados não contribuem para o aumento da área interna. Normalmente, a área interna é muito 

maior que a externa, sendo determinante da superfície total do sólido. 

A fim de compreender os efeitos das diferentes condições de tratamento, com ácido e 

crescentes de NaOH, na porosidade do bagaço de cana, e sua relação com a digestibilidade 

enzimática dessa biomassa, as amostras foram submetidas à análises de porosidade por 

adsorção de nitrogênio. Para todas as amostras foram obtidos dados de: área superficial 

específica calculada pela equação de B.E.T. (Brunauer, Emmett e Teller) 
131

, diâmetro médio 

de poros na etapa de adsorção e desorção e volume médio de poros na etapa de adsorção e 

desorção. O volume total de poros e o diâmetro médio de poros fornecidos pelo software do 
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equipamento foram calculados utilizando-se o algoritmo do método BJH (Barrett, Jones e 

Halenda) 
132

. 

Na Figura 33, são apresentadas as isotermas de adsorção e desorção obtidas para o 

bagaço in natura, após o tratamento ácido, e com 0,5 e 1% NaOH. Como é possível observar, 

as curvas de adsorção e desorção de nitrogênio encontradas para essas amostras apresentam 

uma leve histerese, característica de materiais mesoporosos, com poros de aberturas maiores 

entre 2-50 nm (20-500 Å), podendo ser classificadas como isotermas do tipo IV. A histerese 

presente nas isotermas mostrou-se intermediaria aos tipos H1 e H3, segundo a classificação da 

IUPAC 
138

. As histereses do tipo H1 são características de materiais com poros regulares, 

cilíndricos e com aberturas para o exterior, enquanto as de tipo H3 são característicos de 

poros com formato de cunhas, cones ou placas paralelas. 

 

 

O método de adsorção de nitrogênio por B.E.T., um dos mais comuns para 

determinação da área específica, e baseia-se na determinação da quantidade de nitrogênio 

necessária para recobrir com uma monocamada a superfície de um adsorvente (sólido), que 

pode ser calculado com base na equação geral dos gases. Como é possível observar ainda na 

Figura 33, houve um aumento do volume gás adsorvido após tratamento com ácido e as 

crescentes concentrações de NaOH quando comparados ao bagaço in natura. Este pode ser 

Figura 33 - Isotermas de adsorção e desorção obtidas para as amostras de bagaço pelo método de BET. 
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explicado pelo aumento da área superficial das amostras em função da remoção da fração 

hemicelulósica e da lignina, como apresentado na Figura 34, com as médias da área 

superficial para cada uma das amostras. Como é possível observar, após o tratamento com 

ácido, a área superficial foi aumentada em cerca de 75%, o que está associado principalmente 

a remoção da hemicelulose. Após o tratamento com 0,25% NaOH foi observada uma leve 

diminuição da área superficial, o que pode estar associada a uma ineficiente remoção da 

lignina. Nesta baixa concentração pode ter ocorrido uma modificação e solubilização parcial 

da lignina, levando a uma precipitação na superfície externa e fechamento dos poros que 

contribuem para a área interna. A maior área superficial foi observada para a amostra tratada 

com 0,5% NaOH, com um aumento de cerca de 100% da área do bagaço in natura. Como 

determinado pelas análises de composição química, DRIFT e RMN, o tratamento nesta 

condição levou a uma remoção bastante acentuada da lignina, que pode ter contribuído tanto 

para o aumento da área externa (com a esfoliação das fibras de celulose), como da área 

interna, aumentando o número de poros. A diminuição da área superficial após o tratamento 

com as concentrações de 1% e 2% de NaOH pode estar associada com uma diminuição da 

área interna. Uma vez que as fibras de celulose se tornam expostas, perdendo sua cobertura da 

matriz de lignina e celulose, essas podem colapsar através de ligações do tipo pontes de 

hidrogênio intercadeias, levando a uma estrutura altamente compactada e cristalina, assim 

como determinado pela DRX (Figura 32). O novo aumento da área superficial para 

concentrações acima de 2% NaOH, pode estar associado à uma maior separação dos bundles 

da parede celular em função da remoção quase total da lignina, o que leva ao aumento da área 

externa. Além disso, a solubilização da celulose se torna mais acentuada nessas concentrações 

mais elevadas, o que pode contribuir para o aumento da área interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 34 - Área específica das amostras de bagaço in natura e após os diferentes tratamentos determinada 

por BET. 
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Na Figura 35, são apresentadas as médias de volume de poro e diâmetro de poros na 

adsorção e desorção. Como é possível observar, o volume de poros na adsorção e na desorção 

permaneceu constante para cada amostra, sendo que o maior volume de poro foi observado 

para amostra submetida ao tratamento com ácido, seguido do tratamento com NaOH 0,5%. 

Entretanto, os valores de diâmetro de poros foram significativamente maiores na adsorção. 

Segundo Lowell e Shields 
139

, a isoterma de desorção é a que deve ser considerada, pois o 

valor da pressão relativa na desorção corresponde a uma condição mais estável. 

 

Na Figura 36, estão representados os padrões de distribuição de tamanhos de poros 

para o bagaço in natura, bem como as amostras após os diferentes tratamentos, obtidos. Como 

é possível observar na Figura 36, as amostras de bagaço apresentaram uma distribuição de 

poros semelhantes entre si, com diâmetros de poros variando na faixa de 17 Å até cerca de 

3000 Å (1,7 nm – 300 nm), com uma maior contribuição de mesoporosos (2 nm a 50 nm). De 

acordo com o perfil apresentado, pode-se verificar que o bagaço in natura apresenta uma 

distribuição de poros mais homogênea, com uma baixa contribuição de poros acima de 300 Å 

(30 nm), o que pode estar relacionado a uma maior coesão entre os bundles, devido à presença 

de um alto conteúdo de lignina. Entretanto, na Figura 36, também fica evidente um aumento 

na contribuição dos mesoporos, principalmente na faixa de 200-500 Å (20-50 nm), após a 

aplicação dos pré-tratamentos, sendo que o aumento mais pronunciado acorre nas amostras 

tratadas com 0,5% NaOH. O aumento na contribuição dos mesoporos na faixa observado 

pode estar associado a uma eficiente hidrólise enzimática, uma vez que esta é a faixa 

condizente com o tamanho das enzimas que atuam na hidrólise das fibras de celulose. 

 

 

Figura 35 - Valores médios para volume de poros e diâmetro de poros encontrados para as amostras de 

bagaço na adsorção e na desorção. 
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4.3.6 Microscopia eletrônica de varredura 

 

 

Imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura na superfície do bagaço in 

natura moído revelam duas principais características morfológicas: estrutura das fibras e 

fragmentos da medula (pith), indicados pelas letras F e P na Figura 37a. Amplificações das 

regiões da fibra e pith (áreas tracejadas na Figura 37a) são apresentadas nas Figuras 37b e c. 

A superfície da fibra é formada por feixes paralelos e parcialmente, coberta com material 

residual (Figuras 37b e d). Ao contrário, a estrutura da medula é mais frágil e fragmentada, 

contendo pequenos poros que conectam células vizinhas na superfície das paredes (Figura 

37c). A estrutura em fibras e pith vêm de diferentes tecidos do caule da cana, e é difícil 

determinar sua origem uma vez que o caule é severamente moído e desfibrilado para extração 

do caldo. Para resolver esta questão, amostras de bagaço sem moer foram preparadas no 

laboratório, separando as partes mais externas (casca) e internas (medula) do caule. Amostras 

da parte mais interna foram moídas, usando um método menos destrutivo e imagens das 

seções transversais foram obtidas através de fraturas com nitrogênio líquido. 

Figura 36 - Distribuição do volume de poro em função do diâmetro de poro para as amostras de  

bagaço in natura e após os diferentes pré-tratamentos. 
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As fraturas das amostras de casca e medula da cana-de-açúcar são apresentadas nas 

Figuras 38a e b. Apesar das diferenças macroscópicas observadas entre estas estruturas, 

microscopicamente, suas fraturas são muito semelhantes. Feixes vasculares rodeados pelo 

esclerênquima, um tecido de reforço formado por células menores de paredes mais grossas, 

pode ser observado, como indicado pela letra S nas Figuras 38a e b. Os feixes vasculares 

estão embebidos no parênquima, um tecido de preenchimento contendo células com um 

grande lúmen e paredes finas (P nas Figuras 38a e b). Na Figura 38c, as células do 

parênquima são amplificadas, mostrando finas paredes poros e um grande espaço interno 

(~100 M de diâmetro). Ampliações na região do esclerênquima (Figura 38d) mostram 

paredes celulares com cerca de 5 M de espessura, contendo um lúmen interno com diâmetro 

entre 5 e 10 M. 

Após o tratamento com ácido, as análises morfológicas do bagaço mostraram que a 

quantidade de pith foi reduzida consideravelmente, indicando que esta estrutura é menos 

resistente ao ácido que as fibras (Figura 39a). A superfície das fibras também foi modificada 

pelo tratamento com ácido: resíduos da superfície foram removidos e os feixes paralelos 

aparecem mais expostos (Figura 39b). 

Figura 37 - MEV da superfície do bagaço in natura. (a) vista geral, mostrando fibras (F) e resíduos de 

medula (Pith; P); (b) e (d) ampliação das fibras (F) cobertas por resíduos; (c) ampliação de P. 
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O tratamento alcalino também apresentou efeitos expressivos na morfologia do 

bagaço, especialmente na superfície das fibras. Imagens obtidas da superfície das fibras 

tratadas com as diferentes concentrações de NaOH são apresentadas na Figura 40. Como é 

possível observar, nas amostras tratadas com concentrações menores ou iguais a 0,5% de 

NaOH, os feixes paralelos começam a se desestruturar e as fibras a se soltar umas das outras 

(Figura 40a). Concentrações mais altas resultam em feixes cada vez mais desestruturados, 

Figura 39 - Imagens de MEV obtidas das fraturas do bagaço in natura. (a) fratura da casca; (b) fratura 

da medula mostrando vaso condutor rodeado pelas células do esclerênquima (S), 

embebidas no parênquima (P); (c) ampliação do parênquima e (d) ampliação do 

esclerênquima.  

Figura 38 - Imagens de MEV do bagaço tratado com ácido. 
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com fibras completamente soltas e independentes, como ocorre com a amostra tratada com 

NaOH 2% (Figuras 40b e c). Em algumas regiões da amostra, a estrutura do feixe é 

completamente perdida, como pode ser visto na Figura 40d, para a amostra tratada com 

NaOH 4%. Diferenças morfológicas significativas não foram observadas entre as amostras 

tratadas com NaOH nas concentrações entre 1 e 4%. Regiões que foram mais ou menos 

afetadas pelo tratamento podem ser encontradas em qualquer uma das amostras. 

 

 

 

A Figura 41 mostra as imagens das fraturas obtidas das amostras tratadas com NaOH 

0,5 e 1%. Na Figura 41a é apresentada uma visão geral da amostra, mostrando um vaso 

condutor rodeado por um feixe de células que ainda permanecem unidas. A integridade do 

tecido é mantida até certo ponto, mas sinais de degradação são evidentes na superfície da 

parede, como indicado pela seta na Figura 41a. A deslignificação leva à formação de buracos 

na estrutura da parede celular e, consequentemente, sua superfície parece mais porosa e frágil 

quando comparada ao bagaço in natura. Evidencias da perda de resistência mecânica também 

podem ser observadas na Figura 41b, onde as paredes celulares aparecem colapsadas e 

danificadas. Em algumas regiões da amostra, as paredes celulares parecem descascadas, 

Figura 40 - Imagens de MEV das amostras tratadas com NaOH. (a) NaOH 0,5%; (b) e (c) NaOH 2%; e (d) 

NaOH 4%. 
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separando suas camadas radiais como apontado na Figura 41c. Isto é provavelmente causado 

pela remoção da lignina das partes internas da parede, devido à ação do NaOH. 

 

 

 

 

4.3.7 Hidrólise enzimática 

 

 

A digestibilidade das amostras de bagaço antes e após os tratamentos foi avaliada pela 

quantidade de glicose liberada após diferentes tempos de hidrólise enzimática (24, 48 e 72h). 

A eficiência de hidrólise foi calculada com base na porcentagem de celulose presente em cada 

amostra, enquanto para os cálculos de conversão total da celulose, foram consideradas 

também, as perdas de celulose durante cada etapa de pré-tratamento. 

Na Tabela 7 são apresentados os dados de eficiência de hidrólise de cada uma das 

amostras no tempo de 48h, o rendimento de cada pré-tratamento (calculado com base nas 

perdas de celulose), e a conversão final de celulose. Como é possível observar, a eficiência de 

hidrólise foi significativamente aumentada em consequência das estratégias de pré-tratamento 

utilizadas. Enquanto apenas 22% da celulose presente no bagaço in natura foram convertidas 

em glicose, uma eficiência de hidrólise entre 95-100% foi observada para as amostras tratadas 

com ácido e concentrações de NaOH acima de 1%. Considerando as perdas de celulose 

durante os tratamentos, a conversão total máxima de celulose atingiu valores entre 66-72% 

para concentrações de NaOH iguais ou maiores que 0,5%. 

 

 

 

 

 

Figura 41 - Imagens de MEV das fraturas das amostras após tratamento alcalino. (a) e (b) NaOH 1%; (c) 

NaOH 0,5%. 
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Tabela 7 - Resultados de eficiência de hidrólise e conversão total de celulose após 48h de hidrólise enzimática. 

Amostra 
Hidrólise Enzimática (48 h) 

Eficiência de Hidrólise (%) Conversão Total Celulose (%) 

In natura 22,0 ± 0,3 22,0 ± 1,4 

H2SO4 1% 30,3 ± 0,3 28,3 ± 8,4 

NaOH 0,25% 47,1 ± 0,9 42,6 ± 2,3 

NaOH 0,5% 79,0 ± 2,5 66,2 ± 5,2 

NaOH 1% 99,8 ± 7,4 72,3 ± 8,1 

NaOH 2% 96,9 ± 1,9 66,2 ± 3,3 

NaOH 3% 95,5 ± 10,5 67,5 ± 9,1 

NaOH 4% 97,4 ± 19,9 67,5 ± 10,6 

 

 

 

Considerando os valores da conversão total da celulose apresentados na Tabela 7 e 

Figura 42, o tratamento ácido seguido pelo tratamento com NaOH 1% parece ser a melhor 

estratégia de pré-tratamento entre aquelas testadas para o bagaço de cana, uma vez que a 

eficiência de hidrólise foi melhorada significativamente e concentrações superiores de NaOH 

não resultam em uma maior conversão total da celulose. 

 

 

Figura 42 - Conversão total da celulose do bagaço de cana antes e após os tratamentos. 
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4.4 CONCLUSÕES 

 

 

A estratégia de pré-tratamento em duas etapas, utilizadas no presente trabalho, 

removeu acima de 96% e 85% da hemicelulose e lignina, respectivamente, presentes no 

bagaço de cana, sendo, assim, muito eficiente para o enriquecimento da fração celulósica nas 

amostras para posterior hidrólise enzimática. A conversão total da celulose foi de 

aproximadamente 72% para as amostras tratadas com H2SO4 1%/NaOH 1%, representando 

um aumento considerável quando comparado aos 22% de conversão encontrados para o 

bagaço in natura. Esta significativa melhora é devida, principalmente, à remoção da lignina 

das amostras, o que tem dois importantes efeitos na estrutura da parede celular: perda de 

coesão entre as paredes celulares adjacentes, que são inicialmente mantidas pela lignina, e 

danos na parede em si, como aumento na porosidade, o que expõe áreas ricas em celulose ao 

ataque enzimático. 
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CAPÍTULO 5 

CASCAS DE EUCALIPTO: UMA 

VALIOSA FONTE DE 

CARBOIDRATOS PARA 

PRODUÇÃO DE BIOETANOL.  

 

 

 

  



150 

  



151 

 

5.1 INTRODUÇÃO 

 

 

A busca por novas tecnologias para a produção de biocombustíveis tem se 

intensificado nos últimos anos. Existe um interesse mundial crescente na limitação dos 

impactos ambientais e mudanças climáticas através da substituição dos produtos 

petroquímicos por análogos ambientalmente-corretos, a fim de se alcançar uma economia 

mais sustentável 
27; 140

. Os combustíveis fósseis vêm sendo substituídos por combustíveis 

alternativos produzidos a partir de fontes renováveis em todo o mundo 
141

. Desde os anos 

1970s, o Brasil começou o programa para substituir a gasolina pelo etanol, produzido a partir 

da sacarose do caldo de cana-de-açúcar, o que fez com que cerca de 90% dos veículos do país 

hoje sejam abastecidos com etanol anidro ou com a mistura etanol/gasolina. Mais 

recentemente, a União Europeia adotou uma lei determinando que cada país membro substitua 

10% de todo o combustível de transporte por biocombustíveis até 2020 
140; 142

. Atualmente, o 

etanol é produzido, principalmente, a partir de fontes alimentícias, como sementes, grãos, ou 

caldo de cana, o que leva a certo criticismo a respeito de uma possível competição entre a 

utilização das terras agricultáveis para produção de alimentos e biocombustíveis. Diante deste 

cenário, a implementação de plataformas de biorrefinarias de biomassas lignocelulósicas para 

produção de produtos diversos, como biocombustíveis e outros biomateriais, a partir de 

diferentes resíduos agrícolas tem se tornado de fundamental importância. 

Embora a maioria dos estudos sobre fontes alternativas de energia tenha sido focada 

em resíduos agrícolas, os resíduos de madeira representam uma importante fonte para 

produção de etanol lignocelulósico. Essa biomassa está disponível em várias regiões ao redor 

do mundo. Além disso, pode ser produzida normalmente de forma sustentável, com um curto 

ciclo de rotação de cultura, garantindo cerca de 30% da biomassa total produzida como 

resíduos para produção de biocombustíveis 
143-144

. Para promover um manejo sustentável das 

florestas, e encontrar suprimento local e regional necessário, a biomassa da madeira será uma 

parte crítica da matriz de biomassa lignocelulósica na bioeconomia futura e na produção de 

biocombustíveis. 

Eucalipto e pinho são árvores de grande importância comercial e crescimento rápido, 

amplamente utilizadas no setor de construção e para suprir indústrias de papel e celulose em 

todo mundo 
145

. Plantações de eucalipto podem ser encontradas em mais de 90 países, nos 

cinco continentes, e esta é sem dúvida, a árvore mais cultivada em todo o mundo, com uma 

área total estimada entre 16 e 19 milhões de hectares 
146

. Atualmente, a maior produção de 
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eucalipto encontra-se na América do sul, com mais de 55% da produção mundial. Em 2010, o 

Brasil possuía cerca de 4,8 milhões de hectares, quase um terço da área total de eucalipto 

plantada em todo o mundo 
146-147

. A produtividade média de madeira brasileira, para 

plantações de eucalipto em um sistema de curta rotação de cultura, pode atingir 40-80 

m
3
/ha/ano (mais o volume de casca), enquanto em outras regiões do mundo esta taxa fica em 

torno de 25 m
3
/ha/ano 

148
. O processamento do eucalipto produz uma grande quantidade de 

resíduos, como cascas, cavacos, pontas e serragem, que são, atualmente, deixados no campo 

para o enriquecimento do solo e não vêm sendo corretamente utilizados. A proporção de 

resíduos pode atingir cerca de 30% da biomassa total produzida, e uma grande quantidade é 

na forma de cascas. A proporção de cascas está em torno de 10-12% do volume total de 

biomassa colhida, o que representa 15-25 ton/ha/ano 
143-144; 149-150

. O grande volume de casca 

disponível, aliado ao crescimento rápido das árvores de eucalipto, torna essa biomassa uma 

fonte promissora para produção de bioetanol. 

As principais diferenças entre a biomassa de eucalipto e os demais resíduos agrícolas 

são suas propriedades físicas e composição química. A madeira de eucalipto possui um baixo 

conteúdo de pentose, o que se torna favorável à produção de etanol, uma vez que a formação 

de inibidores da fermentação é menor e a conversão de pentoses em etanol é relativamente 

difícil. Os resíduos do processamento de eucalipto também são estruturalmente mais fortes e 

densos que os resíduos agroindustriais, e como consequência de um maior conteúdo de 

lignina, estes são mais resistentes à ação de microrganismos e enzimas, que os resíduos 

agroindustriais 
143; 151

. Assim, uma atenção especial é necessária para se encontrar a estratégia 

de pré-tratamento mais promissora, viabilizando a produção de etanol a partir dos resíduos do 

processamento do eucalipto. Além disso, uma profunda compreensão a respeito das 

características físicas, químicas e morfológicas que podem afetar a conversão dessa biomassa 

em açúcares fermentescíveis, torna-se necessária, uma vez que o número de pesquisas e os 

esforços nesse sentido são limitados. 

Apenas alguns estudos a respeito da hidrólise ácida e enzimática da biomassa de 

eucalipto para produção de biocombustíveis foram publicados 
145;152-158

. Entretanto, a maioria 

destes trabalhos teve como principal objeto de estudo a conversão da madeira ou da mistura 

de resíduos da colheita (ponteiras, folhas, cavacos e cascas), utilizando o tratamento ácido, 

organosolve e/ou hidrotérmico. Diante deste contexto, este trabalho teve como objetivo 

avaliar as cascas de dois clones comerciais de eucalipto, Eucalyptus grandis e Eucalyptus 

grandis x urophylla, amplamente cultivados no Brasil, cuja composição é apresentada na 

Tabela 8, quanto ao seu potencial para produção de bioetanol.  
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Tabela 8 - Composição química das cascas de Eucalyptus grandis (EG) e E. grandis x urophylla (HGU). 

Composição Química HGU EG 

Monossacarídeos estruturais    

 Fucose 0,10 ± 0,01 0,12 ± 0,01 

 Ramnose 0,32 ± 0,04 0,34 ± 0,04 

 Arabinose 1,03 ± 0,04 1,14 ± 0,04 

 Galactose 0,91 ± 0,03 1,19 ± 0,03 

 Glicose 38,85 ± 0,90 39,55 ± 0,66 

 Xilose 9,62 ± 0,10 8,64 ± 0,15 

Solúveis Totais (Extrativos)  25,77 ± 0,82 26,64 ± 0,73 

Açúcares Solúveis Sacarose 2,90 ± 0,28 1,81 ± 0,07 

 Frutose 4,54 ± 0,58 2,60 ± 0,15 

 Glicose 1,71 ± 0,17 0,76 ± 0,04 

Lignina Total  19,68 ± 0,33 14,71 ± 0,34 

 Lignina Klason 16,86 ± 0,41 11,41 ± 0,45 

 Lignina Solúvel 2,82 ± 0,36 3,30 ± 0,20 

Cinzas  4,06 ± 0,04 7,14 ± 0,25 

Total  100,34 ± 4,16 99,47 ± 3,78 

Fonte: Adaptado de Bragatto, 2010.  

 

Este trabalho foi realizado em colaboração com o grupo de pesquisa do Prof. Dr. 

Carlos Alberto Labate, do Laboratório Max Feffer, ESALQ/USP, como continuação do 

trabalho do Dr. Juliano Bragatto 
159

. Em seu trabalho de doutoramento, Bragatto realizou a 

caracterização química das cascas desses dois clones, analisou fatores agronômicos que 

influenciam no conteúdo de açúcares solúveis presente nas cascas, estabeleceu métodos para a 

extração desses açúcares, e realizou ainda, análises de fermentabilidade dos açúcares 

extraídos. Como apresentado na Tabela 8, cerca de 40% do peso seco dessa biomassa é 

composto por glicose, considerando ainda o seu elevado conteúdo de solúveis. 

Desta forma, diante do evidente potencial das cascas de eucalipto para a produção de 

etanol, e a fim de dar continuidade aos estudos de pré-tratamento e viabilização da hidrólise 

enzimática dos polissacarídeos estruturais presentes na casca iniciados por Bragatto (2010), 

na presente tese, as cascas de eucalipto foram submetidas a diferentes condições de pré-

tratamento e caracterizadas, por meio de diferentes técnicas químicas e físicas, quanto à sua 

composição química, morfologia, cristalinidade, digestibilidade enzimática e fermentabilidade 

do seu hidrolisado. 
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5.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

5.2.1 Biomassa 

 

 

As cascas dos clones comerciais, Eucalyptus grandis (EG) e Eucalyptus grandis x 

urophylla (HGU), foram gentilmente cedidas pela empresa Suzano Papel e Celulose 

(Itapetininga-SP/Brasil), como resíduos da colheita mecanizada da madeira. 

 

 

5.2.2 Preparo das cascas 

 

 

A fim de remover a alta quantidade de açúcares solúveis presente nas cascas de 

eucalipto, estas foram submetidas a um passo de extração com água a 80°C por 1 hora, e 

posterior secagem em estufas de circulação de ar a 60°C por 24 h 
159

. As cascas foram, então, 

moídas em moinho de facas tipo Wiley, e o tamanho de partículas padronizado entre 40-60 

meshes. Por fim, as cascas foram armazenadas em recipientes plásticos a temperatura e 

umidade ambiente, até a realização da etapa de pré-tratamento. 

 

 

5.2.3 Pré-tratamento 

 

 

As cascas foram submetidas a duas etapas de pré-tratamento. Na primeira etapa, a 

biomassa foi tratada com ácido clorídrico diluído (HCl - 1% v/v em água), enquanto na 

segunda etapa, foi utilizado o tratamento com crescentes concentrações de hidróxido de sódio 

(NaOH), entre elas: 0,25; 0,5; 1,0; 2,0 e 4,0% (p/v). As condições de pré-tratamento em 

ambas as etapas foram: temperatura de 120°C em autoclave; pressão de 1,05 bar; relação 

sólido:líquido de 1:10 (grama de casca/ml de solução). Após ambas as etapas de tratamento, a 

fração sólida foi separada por filtração e lavada com água abundante até a neutralidade, a fim 

de remover os resíduos do ácido e da base. A biomassa foi submetida à secagem em estufa a 

60°C por 24 horas.  
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Com o objetivo de verificar a real necessidade de um prévio tratamento com ácido, 

uma amostra de casca de cada clone de eucalipto foi submetida apenas ao tratamento com 

hidróxido de sódio 4,0% (p/v). Os ensaios foram realizados em duplicata e as amostras 

cuidadosamente pesadas no início e no final de cada etapa do tratamento para os cálculos de 

balanço de massa. 

 

 

5.2.4 Caracterização química das biomassas 

 

 

5.2.4.1 Extração dos carboidratos solúveis totais e extrativos 

 

 

Para determinação dessa fração, 1g das cascas de EG e HGU secas e moídas, sem a 

etapa prévia de extração com água quente (descrita no item 2.2), foram colocadas em 

saquinhos de papel de filtro e transferidas para uma plataforma de extração Soxhlet. A 

remoção dos extrativos foi realizada em três etapas, sendo a primeira, com uma mistura de 

toluol/etanol 2:1 (v/v) durante 4 horas; em seguida foi realizada uma extração com etanol 

absoluto por mais 4 horas; finalizando com uma extração com água à 100ºC por uma hora. 

Após a extração, o resíduo foi seco em estufa a 60°C até peso constante, e a quantidade de 

extrativos totais foi determinada por análise gravimétrica. A metodologia adotada para esta 

etapa segue as normas 
159-160

. 

 

 

5.2.4.2 Quantificação dos carboidratos estruturais 

 

 

A composição química das cascas após a extração com água quente (controle), bem 

como das amostras obtidas após cada uma das condições de pré-tratamento, foi obtida através 

da hidrólise total com ácido sulfúrico concentrado, seguindo protocolos descritos na literatura 

159-160
. Para isso, foram utilizados cerca de 100 mg de biomassa. Adicionou-se 1 mL de H2SO4 

(12 mol/L) em cada tubo, e as amostras permaneceram em banho-maria à 30ºC por 1 hora, 

sob agitação com bastão de vidro em intervalos de 15 minutos. A reação foi paralisada com a 

adição de 28 mL de água ultrapura. Para hidrólise final dos oligossacarídeos, as amostras 
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colocadas em autoclave à 120ºC por 1 hora. Após a hidrólise total dos açúcares, foi realizado 

o resfriamento em banho de gelo. As amostras foram, então, filtradas e o hidrolisado foi 

avolumado com água ultrapura para 200 mL. O hidrolisado foi submetido a análises 

cromatográficas para determinação dos monossacarídeos estruturais e análises 

espectrofotométricas para determinação da lignina solúvel. O resíduo sólido foi utilizado para 

determinação da lignina Klason e cinzas. 

 

 

5.2.4.3 Análise dos monossacarídeos 

 

 

A análise de monossacarídeos foi realizada por cromatografia líquida de alta 

eficiência, HPAE (High PH Anion Exchange Chromatography), utilizando sistema ICS 2500 

(Dionex), equipado com detecção por amperometria pulsada (PAD), coluna de troca aniônica 

CarboPac™ PA1 e como fase móvel, foi utilizada uma solução de 5 mM NaOH (fluxo de 

0,25 ml/min), no modo isocrático. Como padrões de monossacarídeos foram utilizados: 

fucose, arabinose, ramnose, galactose, glicose e xilose. 

 

 

5.2.4.4 Determinação da lignina solúvel e Klason 

 

 

A lignina solúvel foi determinada por medidas de absorbância a 280 nm em um 

espectrofotômetro Hitachi U-3300 UV/VIS e calculada com base na curva padrão de lignina. 

Para determinação da lignina Klason, a fração sólida remanescente da hidrólise com ácido 

sulfúrico (item 2.4.2) foi seca em estufa até peso constante para determinar o teor de lignina 

Klason mais cinzas. Após a secagem, o teor de cinzas foi encontrado após a queima em mufla 

a 800°C por 2 horas. A lignina total foi obtida através da soma da lignina solúvel mais a 

lignina Klason. 

 

 

5.2.5 Análises do licor: determinação de 2-furfural e 5-hidroximetilfurfural (HMF) 
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Para determinação de produtos de degradação de celulose e hemicelulose durante as 

etapas de pré-tratamento, o licor obtido foi neutralizado e analisado em coluna Luna® 5 μm 

C18(2) 100 Å LC, 150 x 4,6 mm, com uma coluna de guarda C18 4 x 2 mm (ambas 

Phenomenex, Cheshire, UK). As análises foram realizadas em HPLC Surveyor (Thermo 

Electron Corporation, Hemel Hempstead, UK), utilizando como sistema de eluição em fase 

reversa, com acetonitrila em um gradiente isocrático (5% acetonitrila e 95% água deionizada) 

e um fluxo de 1 mL/min. Os furaldeídos eluídos foram detectados por absorbância na região 

do UV a 284 nm, com detector Finnigan Suveyor PDA Plus. Furfural e HMF foram 

quantificados através da curva de calibração numa faixa de 0,005 g/mL – 50 g/mL para 

cada padrão. 

 

 

5.2.6 Espectroscopia de infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) 

 

 

Os espectros de FTIR das cascas provenientes da extração com água quente e das 

diferentes condições de pré-tratamento, foram obtidos utilizando espectrômetro PerkinElmer, 

equipado com unidade de refletância total atenuada, em uma faixa de comprimento de onda 

de 850 a 1850 cm
-1

. As medidas foram realizadas em triplicata, com 256 varreduras, e uma 

resolução de 4 cm
-1

. Análises de componentes principais (PCA) foram obtidas com o software 

Unscrambler X (CAMO ASA, Norway). 

 

 

5.2.7 Análises de ressonância magnética nuclear (RMN) no estado sólido 

 

 

Os experimentos de RMN no estado sólido foram realizados para as cascas após a 

extração com água e após as diferentes condições de pré-tratamento. Foram analisados 

também, os licores obtidos em cada tratamento, e para isso, estes foram neutralizados e 

liofilizados. As análises de ressonância magnética nuclear no estado sólido em carbono 13 

(
13

C) foram realizadas em espectrômetro Varian Inova nas frequências de 100,5 MHz para 
13

C 

e 400 MHz para o 
1
H. Foi utilizada uma sonda Varian de 5 mm de dupla ressonância com 

sistema de rotação da amostra em torno do ângulo mágico integrado. Neste sistema a amostra 

foi rotacionada com uma frequência de 5 kHz através de um sistema pneumático com a 
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precisão de 2 Hz. A sequência de pulso utilizada, nomeada como CPMASTOSS, integra 

excitação através de polarização cruzada entre os núcleos de 
1
H e 

13
C com rampa (CP, do 

inglês: Ramped cross-polarization), rotação da amostra em torno do ângulo mágico (MAS, do 

inglês: Magic angle spinning), eliminação das bandas laterais (TOSS, do inglês: total 

suppression of spinning sidebands) e desacoplamento heteronuclear no canal 
1
H, o que 

possibilita a obtenção de um espectro de alta resolução de 
13

C. Foram utilizados em todos os 

experimentos de RMN, tempo de pulso π/2, com largura de 3,5 μs (
13

C) e 4,5 μs (
1
H), tempo 

de contato do CP de 1 ms, tempo de aquisição de 20 ms e intervalo de repetição entre 

experimento de 2 s. 

 

 

5.2.8 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

 

Análises morfológicas das cascas de ambos os clones, após as diferentes condições de 

pré-tratamento, foram realizadas por MEV e comparadas aos controles. As amostras moídas 

foram secas e recobertas com ouro Au em um metalizador Balzers SCD 050 e analisadas 

utilizando microscópios modelo JSM 5900LV (Jeol, Japão) e Quanta 650-FEG (FEI, USA), 

no Laboratório Nacional de Nanotecnologia (LNNano/CNPEM) em Campinas/SP. Um 

grande número de imagens foi obtido em diferentes áreas de cada amostra (no mínimo 20 

imagens por amostra) para garantir a representatividade dos resultados. 

 

 

5.2.9 Determinação da cristalinidade por difração de raios-x (DRX) 

 

 

O índice de cristalinidade das cascas de eucalipto foram determinados por difração de 

raios-x, utilizando um difratômetro Rigaku modelo Rotaflex RU200B (Tóquio, Japão), com 

ânodo rotatório de cobre, cujo comprimento de onda é igual 1,5418 Å, a 45 kV e 36 mA. 

Ganiômetro com uma abertura de 2, numa faixa de 5° a 65°, com uma taxa de varredura de 

2°/min. O índice de cristalinidade (IC) para todas as amostras foi calculado de acordo com a 

metodologia previamente descrita na literatura 
10-11

, onde IC é obtido a partir da relação entre 
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a altura do pico da celulose na fase cristalina (I002) e a altura do pico na região amorfa (Iam) 

após a subtração do branco, de acordo com a equação a seguir:  

IC = [(I002 – Iam)/I002] x 100 

O sinal do branco foi obtido medindo-se o porta-amostra vazio, nas mesmas condições 

utilizadas pelas amostras. Uma amostra contendo 100% celulose microcristalina (Avicel PH 

101, Fluka) foi analisado e considerado como padrão. As amostras foram medidas em 

duplicata e os resultados apresentados como média. 

 

 

5.2.10 Hidrólise enzimática 

 

 

A hidrólise enzimática foi realizada com um relação sólido/líquido de 5,0% (p/v), em 

tampão citrato de sódio/ácido cítrico 50 mM, pH 5,0, temperatura de 50°C e agitação de 200 

rpm, por 48h. Foram utilizados 25 FPUs de Accellerase 1500 (Genecor, Denmark), 

complexados com 12,5 BGU de beta-glicosidase do coquetel Novozymes 188 (Novozymes, 

Dinamarca), por grama de biomassa. Amostras foram retiradas em diferentes tempos de 

hidrólise e quantidade de glicose liberada foi determinada por cromatografia em sistema ICS 

2500, Dionex, equipado com coluna CarboPac 
TM

 PA1 e detecção por amperometria pulsada, 

como descrito no item 2.4.3. Os ensaios foram realizados em duplicata e a eficiência de 

hidrólise (EH) em porcentagem foi calculada considerando-se a quantidade de glucose 

liberada (Gl - em g/L) na hidrólise, a taxa de sólidos inicial (S – em g/L) e a porcentagem de 

glicose (C) presente em cada amostra após as diferentes condições de pré-tratamento, 

seguindo a equação abaixo: 

EH % = [Gl(g/L)/(S(g/L) x C(%)] x 100 

 

 

5.2.11 Análises de fermentabilidade do hidrolisado 
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5.2.11.1 Preparo do inoculo 

 

 

Para os experimentos de SSF foi utilizada a cepa industrial Saccharomyces cerevisiae 

Pedra II, gentilmente cedida pela Usina da Pedra, Grupo Cosan (Ibaté/SP). A cepa foi 

reativada em meio enriquecido, composto de: glicose 20g/L; peptona 10 g/L; extrato de 

levedura 10 g/L e extrato de malte 5 g/L, pH 5,0. Ampicilina foi utilizado para inibir o 

desenvolvimento de bactérias, visto que o inoculo era proveniente das dornas da usina ao final 

do primeiro reciclo de células. A levedura foi cultivada por 24 horas a 37°C e agitação de 250 

rpm. Após a reativação, as células foram recuperadas por centrifugação e transferidas para um 

novo meio, com a mesma composição, e cultivadas por mais 24 horas a fim de produzir 

elevada quantidade de biomassa para os experimentos de SSF. Finalmente, as células foram 

centrifugadas, ressuspendidas em solução salina 0,9% (p/v) e densidade óptica (D.O.) ajustada 

para 1,0. 

 

 

5.2.11.2 Hidrólise e fermentação simultâneas (SSF) 

 

 

Para realização dos experimentos de hidrólise e fermentação simultâneas foram 

selecionadas amostras obtidas dos pré-tratamentos que levaram a uma maior eficiência de 

hidrólise, como determinado no item 2.10. Os experimentos foram realizados em frascos do 

tipo Erlenmeyer de 250 mL, com 100 mL de tampão citrato de sódio/ácido cítrico pH 5 e uma 

taxa de sólidos de 10% (p/v). Os frascos foram esterilizados e resfriados. Para a hidrólise 

foram utilizados 25 FPU de Accellerase 1500, suplementados com 12,5 BGU de Novozymes 

188, por grama de biomassa. Foi realizada uma pré-hidrólise a 50°C, com agitação de 200 

rpm, por 48 horas. Ao final da pré-hidrólise, a mistura foi inoculada com 10% (v/v) da 

suspensão da levedura S. cerevisiae, e a fermentação aconteceu a 35°C. Foi utilizada uma 

baixa agitação, 25 rpm, apenas para manter a mistura homogeneizada. A fermentação foi 

acompanhada por 48 horas. Os experimentos foram realizados em quintuplicata e amostras 

foram retiradas ao longo de todo processo. O conteúdo de glicose e xilose foi verificado como 

descrito no item 2.4.3. 
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5.2.11.3 Determinação da concentração de etanol 

 

 

O etanol produzido durante a fermentação foi quantificado por cromatografia líquida 

de alta eficiência, em sistema ICS 2500, Dionex, equipado com detecção por amperometria 

pulsada e coluna CarboPac™ MA1. Foi utilizada como fase móvel uma solução de 480 mM 

hidróxido de sódio e um fluxo de 0,4 mL/min. A eficiência da fermentação (%) foi 

determinada de acordo com a seguinte equação: 

E.F (%) = ([etanol]F – [etanol]0)/0,51 x F x [Biomassa]) x 100 

Onde, 

[etanol]F: concentração final de etanol (g/L) 

[etanol]0: concentração inicial de etanol (g/L) 

F: conteúdo de glicose na biomassa seca (g/g) 

[Biomassa]: concentração de biomassa no início do experimento de SSF (g/L) 

0,51: fator estequiométrico de conversão da glicose em etanol pela levedura. 

 

 

5.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Nos últimos anos, a crescente demanda por biocombustíveis tem incentivado a busca 

por diferentes fontes de matérias-primas subutilizadas, que estejam disponíveis em 

abundância suficiente para garantir sua utilização na produção de biocombustíveis limpos e 

sustentáveis. Embora muita atenção tenha sido focada no bagaço de cana-de-açúcar, existem 

grandes quantidades de resíduos de madeira, como a casca de eucalipto, disponíveis, como 

uma fonte potencial para a conversão em bioetanol. Nesta tese, as cascas de E. grandis (EG) e 

E. grandis x urophylla (HGU) foram avaliadas quanto ao seu potencial para produção de 

etanol de segunda geração. As cascas foram submetidas a um processo de deslignificação e 

caracterizadas quanto à sua digestibilidade enzimática, composição química, características 

físicas e morfológicas, além de análises de fermentabilidade do hidrolisado, como apresentado 

a seguir. 
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5.3.1 Caracterização química 

 

 

A fim de garantir a remoção dos açúcares solúveis presentes nas cascas de eucalipto, 

estas foram submetidas a uma etapa inicial de extração com água quente (80°C, por 1 hora), 

de acordo com o procedimento previamente otimizado 
159

. Após a remoção dos solúveis as 

cascas foram submetidas a diferentes condições de pré-tratamento para remoção da 

hemicelulose e lignina. A composição química das cascas obtidas em cada uma das condições 

utilizadas é apresentada na Tabela 9. Como controles, foram consideradas as cascas 

submetidas à extração com água quente, uma vez que esse procedimento não interfere na 

composição química dos polissacarídeos estruturais nessa biomassa. Na Tabela 9, é 

apresentado o conteúdo de monossacarídeos principais (glicose e xilose), bem o teor de 

lignina total presente nas amostras. Como é possível observar, após a extração dos açúcares 

solúveis, ocorreu um aumento nas porcentagens de lignina total, xilose e glicose na amostra, 

quando comparado aos resultados apresentados na Tabela 8 
159

. O conteúdo de lignina das 

cascas passou de, aproximadamente, 20% e 15% em HGU e EG, para em torno de 27% e 

25%, respectivamente. Um aumento significativo também foi observado com relação ao teor 

de xilose em ambos os clones, passando de 9,6% e 8,6% para 12% e 15%, em HGU e EG, 

respectivamente. Com relação ao teor de celulose, o maior aumento foi observado para HGU, 

com um enriquecimento de cerca de 39% para 54%, enquanto em EG, o aumento foi de 39% 

para 41%. O enriquecimento dessas frações confirma a eficiência da etapa de extração com 

água para remoção dos açúcares solúveis e parte dos demais extrativos. Estudos anteriores 

mostraram uma remoção de 60% dos extrativos totais presentes em cascas de eucalipto, 

utilizando, também, apenas água quente como solvente 
161

. 
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Tabela 9 - Quantificação dos componentes principais (lignina total, glucose e xilose) nas cascas de EG e HGU e análise de furfuraldeídos no licor 

obtido em cada uma das diferentes condições de pré-tratamento. 

Pré-tratamento 
Licor 

                            Carboidratos Estruturais (%) 

 Monossacarídeos  

5-HMF (mg/g casca) Lignina Total (%) Xilose Glucose Rendimento* 

EG- HGU EG HGU EG HGU EG HGU EG HGU 

Controle - - 25,1 ± 0,3 27,1 ± 0,6 15,0 ± 0,8 12,0 ± 0,2 41,5 ± 10,1 54,5 ± 11,7 100,0 100,0 

Ácido 1% 0,20±0,05 0,23±0,03 32,0 ± 0,3 32,0 ± 0,4 3,3 ± 0,5 4,2 ± 1,0 54,8 ± 14,0 47,2 ± 5,4 92,9 64,0 

Ácido 1% + NaOH 0,25% 0,03±0,01 0,03±0,01 30,7 ± 2,2 22,3 ± 0,6 2,4 ± 0,3 3,1 ± 0,4 58,6 ± 14,3 63,2 ± 1,6 88,2 63,1 

Ácido 1% + NaOH 0,5% - - 28,1 ± 0,3 22,6 ± 1,4 1,9 ± 0,2 2,7 ± 0,5 64,9 ± 6,1 66,5 ± 10,6 82,9 63,0 

Ácido 1% + NaOH 1% - - 23,9 ± 0,2 18,3 ± 0,3 1,6 ± 0,3 2,5 ± 0,3 66,5 ± 10,5 72,2 ± 10,7 78,7 59,2 

Ácido 1% + NaOH 2% - - 17,0 ± 0,2 13,0 ± 0,2 1,5 ± 0,5 1,7 ± 0,4 68,9 ± 3,3 73,4 ± 3,0 64,3 52,9 

Ácido 1% + NaOH 4% - - 14,7 ± 0,2 11,6 ± 0,1 1,8 ± 0,2 1,4 ± 0,2 75,8 ± 6,7 81,15 ± 1,5 66,7 54,2 

NaOH 4% - - 19,3 ± 0,3 18,4 ± 0,6 12,0 ± 3,3 13,3 ± 3,8 56,1 ± 17,0 61,8 ± 12,3 73,1 63,4 

Valores expressos em porcentagem de matéria seca. 

*Rendimento do pré-tratamento calculado com base nas perdas de glucose durante cada uma das etapas, considerando o conteúdo inicial de glicose na amostra controle. Para 

as amostras submetidas ao pré-tratamento ácido e alcalino, foram consideradas as perdas decorrentes das duas etapas. 
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Analisando a composição química das amostras após as diferentes condições de pré-

tratamento (Tabela 9) e a Figura 43, que mostra a composição química da fração sólida 

residual, considerando a composição inicial da amostra controle, é possível verificar os efeitos 

de cada uma das diferentes condições de tratamento utilizadas sobre a fração celulósica, 

hemicelulósica e lignina presentes nessa biomassa. Como apresentado na Tabela 9, após o 

tratamento com ácido, houve um aumento do conteúdo de lignina e glicose, devido 

principalmente, à remoção da fração hemicelulósica, xilose presente na amostra. Como 

apresentado na Figura 43, houve uma remoção de aproximadamente 75% e 85% dessa fração 

em HGU e EG, respectivamente, após o tratamento ácido. E apesar do enriquecimento do 

conteúdo de lignina para 32% em ambos os clones, também é possível perceber uma pequena 

solubilização dessa fração (8,7% em HGU e 6,2% em EG) durante esta etapa. Ao analisar o 

teor de lignina solúvel e lignina Klason presentes nas amostras, é possível perceber que em 

torno de 65% e 59% da lignina solúvel em HGU e EG, respectivamente, foram removidos 

com o tratamento ácido, em contraste com o baixo efeito sobre a lignina Klason, que 

permaneceu praticamente constante em ambos os clones (Tabela 10). 

 

 

Figura 43 - Porcentagens de glicose, xilose e lignina residual nas cascas de HGU e EG após as diferentes 

condições de pré-tratamento. 
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Tabela 10 - Análise do conteúdo de lignina solúvel e Klason presente nas amostras de casca EG e HGU após os 

diferentes pré-tratamentos. 

Tratamento 

Conteúdo de Lignina (%) 

Lignina Total (%) EG HGU 

Solúvel Klason Solúvel Klason EG HGU 

Controle 1,7 ± 0,1 23,4 ± 0,6 2,9 ± 0,9 24,2 ± 0,5 25,1 ± 0,3 27,1 ± 0,6 

Ácido 1% 0,7 ± 0,1 31,3 ± 0,5 1,0 ± 0,3 31,0 ± 0,7 32,0 ± 0,3 32,0 ± 0,4 

Ácido 1% + NaOH 0,25% 0,5 ± 0,2 30,2 ± 1,5 0,6 ± 0,2 21,7 ± 0,8 30,7 ± 2,2 22,3 ± 0,6 

Ácido 1% + NaOH 0,5% 0,6 ± 0,2 27,5 ± 0,6 0,5 ± 0,2 22,1 ± 1,3 28,1 ± 0,3 22,6 ± 1,4 

Ácido 1% + NaOH 1% 0,6 ± 0,3 23,3 ± 0,5 0,7 ± 0,3 17,6 ± 0,6 23,9 ± 0,2 18,3 ± 0,3 

Ácido 1% + NaOH 2% 0,7 ± 0,1 16,3 ± 0,5 0,5 ± 0,1 12,5 ± 0,5 17,0 ± 0,2 13,0 ± 0,2 

Ácido 1% + NaOH 4% 0,4 ± 0,2 14,3 ± 0,5 0,5 ± 0,2 11,1 ± 0,3 14,7 ± 0,2 11,6 ± 0,1 

NaOH 4% 1,7 ± 0,5 17,6 ± 0,7 2,2 ± 0,6 16,2 ± 0,9 19,3 ± 0,3 18,4 ± 0,6 

 

 

Considerando as perdas de glicose durante cada uma das etapas, foi possível calcular o 

rendimento de cada pré-tratamento, como apresentado na Tabela 9. Como evidenciado, a 

fração celulósica na casca de HGU apresentou uma maior susceptibilidade ao tratamento 

ácido, uma vez que, aproximadamente, 36% da glucose presente no controle foi removida 

durante esta etapa. Essa perda acentuada pode ser consequência de um maior conteúdo de 

celulose amorfa em HGU, quando comparada com a casca de EG, onde ocorreu uma perda de 

apenas 7% da glicose inicial (Tabela 9 e Figura 43). 

A análise do licor obtido a partir do tratamento com ácido confirma a degradação da 

fração celulósica e formação de inibidores. Um alto teor de 5-HMF foi detectado no licor 

ácido de ambas as cascas (0,20 ± 0,05 e 0,23 ± 0,03 mg/g de cascas para EG e HGU, 

respectivamente; Tabela 9). Considerando o licor proveniente dos tratamentos alcalinos, um 

baixo teor de 5-HMF (0,03 ± 0,01 mg/g de cascas) foi detectado apenas na menor 

concentração 0,25% NaOH utilizada, em ambos os clones. Uma vez que 5-HMF não foi 

detectado no licor proveniente do tratamento apenas com 4% NaOH, sem a prévia etapa de 

tratamento ácido, é possível que o baixo teor detectado seja resíduo da lavagem da amostra 

após o tratamento ácido. Além disso, acredita-se que a etapa de deslignificação com 

concentrações maiores que 0,25% de NaOH, tenha funcionado como uma etapa de 

detoxificação do licor. De fato, a remoção de inibidores, como furfural e hidroximetilfurfural, 

por neutralização utilizando NaOH e/ou Ca(OH)2 tem sido descrita na literatura 
38;162

. 

Nilvebrant e colaboradores conseguiram reduzir em 20% a concentração de furfural e 5-HMF 
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no hidrolisado de madeira obtido por hidrólise ácida, quando o pH foi ajustado para 10 com 

NaOH e Ca(OH)2 
163

.  

Uma vez que a temperatura utilizada neste trabalho foi de apenas 120°C, uma baixa 

concentração de furfural (0,35 g/g de casca) foi detectada, apenas, no licor ácido de EG. 

Estudos anteriores tem demonstrado uma baixa ou não-formação de produtos de 

hemicelulose, como furfural, a temperaturas inferiores a 160°C para tratamento com ácido 

diluído 
164-165

. 

Os efeitos da utilização de crescentes concentrações de NaOH para o processo de 

deslignificação, também podem ser observados na Tabela 9. O pré-tratamento com 4% NaOH 

afeta principalmente a lignina, removendo 84,1% e 78,5% da lignina total em HGU e EG, 

respectivamente (Figura 43). O conteúdo de lignina presente nas cascas diminuiu 

gradualmente com o aumento das concentrações de NaOH, chegando a apenas 11,1% e 14,3% 

em HGU e EG, respectivamente, após tratamento ácido e alcalino com 4% NaOH. A fração 

de hemicelulose residual nessas amostras foi menor 2% da composição total em peso seco. A 

concentração de glicose foi significativamente aumentada, atingindo cerca de 81% em HGU e 

78% em EG. Entretanto, as perdas de glicose, quando comparado a quantidade inicial no 

controle, foram de 45,8% e 33,3% em HGU e EG, respectivamente, após o tratamento ácido, 

seguido do alcalino com 4% NaOH (Tabela 9 e Figura 43). Estes resultados são similares 

àqueles apresentados no Capítulo 4 para o bagaço de cana-de-açúcar 
166

. 

A fim de verificar a real necessidade do pré-tratamento com ácido para um aumento da 

digestibilidade enzimática das cascas, estas foram submetidas à apenas um tratamento com 

4% NaOH. Como apresentado na Tabela 9, o conteúdo de glicose das amostras foi 

enriquecido para, aproximadamente, 62% em HGU e 56% em EG. As perdas de glicose foram 

significativamente menores (36,6% e 26,9% em HGU e EG, respectivamente), quando 

comparadas às amostras submetidas ao tratamento prévio com ácido. Neste caso, também, não 

houve detecção de 5-HMF e furfural no licor (Tabela 9). A remoção total de hemicelulose foi 

de 40% e 56%, enquanto a lignina total diminui em 63,7% e 59% em HGU e EG, 

respectivamente. 

 

 

5.3.2 FTIR-PCA 
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Análises de FTIR são amplamente utilizados para caracterização química de madeira e 

polpas de celulose 
133;167

. Neste trabalho, esta técnica foi para caracterização das cascas de 

HGU e EG após as diferentes condições de pré-tratamento e avaliação das diferenças e 

similaridades em relação aos controles, na região espectral de 850-1850 cm
-1

. Picos 

característicos de grupos químicos da fração hemicelulósica a 1738/1734 cm
-1

 (C = O 

conjugados em xilana) foram observados apenas nos controles para ambos os clones 
168

. Em 

todas as demais condições de pré-tratamento este pico encontra-se ausente, confirmando a 

eficiência do tratamento ácido para remoção da hemicelulose. Também foi observada para 

ambos os clones, uma diminuição gradual na intensidade dos picos na região que compreende 

a vibração em anéis aromáticos da lignina e estiramento de grupos C =O em COOH da 

hemicelulose torno de 1600 cm
-1

, assim como na região referente a vibração do esqueleto 

aromático da lignina a 1505/1511 cm
-1

 (considerado pico puro para lignina) 
169-170

. Com o 

aumento da concentração de NaOH, apenas uma pequena variação na intensidade do pico a 

1375 cm
-1

, característicos de deformação do grupo C-H na celulose e hemicelulose foi 

observada, enquanto uma diminuição significativa ocorreu na intensidade do pico a 1325 cm
-1 

(vibração de deformação de C-H na celulose e vibração de C-O em grupos siringil da lignina) 

168
. A macromolécula heteropolimérica da lignina é composta, principalmente, a partir da 

polimerização de três tipos de monômeros de álcoois hidrocinâmicos: guaiacil (álcool 

coniferílico), siringil (álcool sinapílico), e p-hidroxifenil (álcool hidrocinâmico); e suas 

proporções podem variar de acordo com espécie, idade e tecido da planta, entre outros fatores 

171
. Como uma planta da família das angiospermas, a lignina em eucalipto é composta, 

principalmente, por monômeros guaiacil-siringil, enquanto em gramíneas, como no bagaço, 

ocorre uma mistura dos três tipos 
172

. Baixas intensidades foram detectadas na região em torno 

de 1268 e 1230 cm
-1

, característica de derivados guaiacil (estiramento em grupos C-O na 

lignina e ligações C-O em grupos metoxil de anéis aromáticos guaiacil) 
168

. Entretanto, um 

pico definido de alta intensidade em torno de 1030 cm
-1

, característico de grupos foi 

observado e gradualmente removido, com o aumento das concentrações de NaOH 
168

. Uma 

similar diminuição da intensidade do pico a 1122 cm
-1

, que é relacionado ao esqueleto 

aromático e elongação C-O na lignina, também foi observada 
134

. Com o aumento das 

concentrações de NaOH utilizadas, os picos característicos da celulose (em 1170 e 898 cm
-1

), 

também se tornaram mais evidentes, o que está associada à remoção do grupos da 

hemicelulose e lignina 
134

. 

Apesar das diferenças identificadas e descritas acima, em muitos casos, como para as 

biomassas lignocelulósicas, análises univariadas dos espectros de FTIR são insuficientes para 
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obtenção de dados acurados para avaliar mudanças complexas na composição química 
169

. 

Portanto, os efeitos dos diferentes pré-tratamentos na composição química cascas de 

eucalipto, foram avaliados, também, através da análise de componentes principais (PCA) dos 

espectros obtidos, e os resultados são apresentados nas Figuras 44 e 45. Como é possível 

observar, os dois componentes principais PC-1 e PC-2 explicam 98% e 100% da variação 

entre as amostras de HGU e EG, respectivamente (Figura 44). De acordo com o gráfico de 

scores, as amostras controles e aquelas obtidas após o tratamento ácido são significativamente 

diferentes entre si para ambos os clones, distribuindo-se nos extremos ao longo de PC-2. A 

principal diferença na composição química dessas amostras, como determinado por 

cromatografia, está no conteúdo de hemicelulose (Tabela 9 e Figura 43), sugerindo que PC-2 

esteja associado aos sinais correspondentes a grupos da fração hemicelulósica (que são 

responsáveis por 4% e 3% da variação entre as amostras de HGU e EG, respectivamente). PC-

1, por outro lado, é responsável por mais de 90% da variação entre as amostras (94% em 

HGU e 97% em EG).  

 

 

 

 

O gráfico de scores também evidencia que as amostras de HGU são significativamente 

diferentes até a concentração de 1% NaOH. Amostras tratadas com concentração igual ou 

acima de 2% NaOH (submetidas ou não à etapa de tratamento ácida) permanecem juntas, 

indicando uma grande similaridade. Por outro lado, as amostras de EG tratadas com qualquer 

uma das concentrações de NaOH utilizadas podem ser agrupadas ao longo do eixo positivo de 

PC-1. Esta organização das amostras de EG submetidas ao tratamento alcalino pode ser 

Figura 44 - Gráfico de scores obtido a partir da análise de FTIR-PCA para as amostras de EG e HGU 

após os diferentes tratamentos. 
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associada a uma remoção mais gradual da lignina e das perdas de celulose, como mostrado na 

Figura 43. No caso das amostras de HGU ocorreu uma remoção acentuada da lignina entre a 

amostra tratada com ácido e 0,25% NaOH, assim como entre a amostra tratada com 0,5% e 

2% NaOH. Além disso, o conteúdo de glicose permaneceu praticamente constante em HGU 

com o aumento das concentrações de NaOH, ao passo que em EG ocorreu uma diminuição 

gradual (Figura 43). 

A Figura 45 mostra as principais intensidades (loadings) responsáveis pela 

distribuição das amostras de EG e HGU ao longo do eixo de PC-1. Como é possível observar, 

há uma grande complexidade por trás dessa distribuição, sugerindo que o gráfico de scores 

resulta de alterações em diferentes grupos químicos. Isso confirma, entretanto, que as 

principais intensidades observadas para PC-1 em ambos os clones, localizam-se em 1648, 

1325 e 1030 cm
-1

, que são relacionadas a sinais da lignina (O-H e conjugados C-O; vibrações 

C-H na celulose e vibrações C-O em derivados siringil; e grupos guaiacil, respectivamente). 

 

 

 

 

5.3.3 RMN em estado sólido 

 

 

A fim de garantir uma caracterização detalhada quanto à composição química das 

cascas, estas foram, também, analisadas pela técnica de RMN no estado sólido. Na Figura 46 

são apresentados os espectros de CPMASTOSS das cascas controle e pré-tratadas. A 

atribuição dos deslocamentos químicos foi baseada em dados da literatura e na comparação 

Figura 45 - Gráficos de loadings para PC-1 de análise de FTIR-PCA dos clones de EG e HGU após 

diferentes pré-tratamentos. 
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entre as amostras de casca de eucalipto e bagaço de cana, apresentado no Capítulo 4, nas 

mesmas condições de pré-tratamento 
135-136;166

. 

Na Figura 46, os picos na região de 50 a 120 ppm são característicos de carbonos da 

celulose, entretanto, com contribuições de sinais da hemicelulose e lignina, em ambos os 

clones, HGU e EG. O pico 3 em 62,6 ppm e o pico 7 em 84 ppm são característicos, 

respectivamente, de carbono C6 e C4 da fração amorfa da celulose, enquanto o pico 8 em 88,9 

ppm é característico de carbono C6 e C4 na fração cristalina 
173-177

. Os sinais da lignina estão 

distribuídos ao longo de toda região espectral, porém, os picos identificados como 2, 11, 12, 

13, 14 e 15 são específicos da lignina (Tabela 6) 
135-136

. Os carbonos da hemicelulose 

contribuem para os picos 1, 3, 6, 7, 9 e 17 
135-136; 166

.  

 

 

 

Como fica evidente, no espectro das amostras de EG e HGU obtidas após o tratamento 

com ácido (Figura 46b), houve uma melhora significativa na definição dos picos na região 

espectral entre 50 e 120 ppm, acompanhada de uma diminuição na intensidade dos picos 1 e 

17, atribuídas à uma eficiente remoção das hemicelulose. Uma melhor resolução espectral 

também pode ser observada para a amostra controle de HGU quando comparada à EG. Isto 

sugere uma concentração inicial de hemicelulose é maior em EG, o que está de acordo com os 

Figura 46 - Espectros de CPMASTOSS das cascas de EG e HGU. a) controles; b) após tratamento 

ácido; e c) após tratamento com ácido e 4% NaOH. 
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dados obtidos por cromatografia (Tabela 9), onde EG apresenta 15% de xilose, enquanto em 

HGU há apenas 12%. Isso é suportado também, pela decomposição de um único pico em dois 

picos, 5 e 6, na amostra controle de HGU, assim como pela maior intensidade (integral) do 

pico 1 na amostra controle de EG (Figura 46a). 

Os espectros de RMN das amostras de HGU e EG tratadas com ácido, seguido de 4% 

NaOH também são apresentados na Figura 46c. Como mencionado anteriormente, os picos 

em 84 e 88,9 ppm são característicos de celulose amorfa e cristalina. Assim, comparando 

entre os espectros das Figuras 46b e 46c, é possível verificar um aumento na intensidade da 

região cristalina quando comparado a celulose amorfa, como reportado previamente para o 

pré-tratamento de outras madeiras de angiospermas e gimnospermas 
166;178

. A porcentagem de 

celulose cristalina e amorfa pode, assim, ser estimada a partir da relação entre a intensidade de 

cada pico (área sob o sinal da região amorfa e cristalina) e a intensidade total (cristalina + 

amorfa). Este método, geralmente, fornece valores inferiores de índice de cristalinidade (IC), 

quando comparado ao método de difração de raios-x (DRX), uma vez que o método de RMN 

leva em consideração as cadeias de celulose presentes na superfície dos cristais de celulose 
11

. 

As cascas de eucalipto produzem sobreposições de sinais referentes à lignina, hemicelulose e 

celulose amorfa, resultando, assim, em uma menor estimativa do conteúdo da celulose 

cristalina presente nas amostras. Desta forma, para obter uma melhor resolução e uma 

estimativa mais aproximada das intensidades desses picos, a região correspondente à celulose 

cristalina e amorfa foi ajustada com duas Gaussianas e o resultado é apresentado na inserção 

da Figura 46c. Com base nas áreas das Gaussianas, foi possível calcular o conteúdo de 

celulose cristalina para EG (41%) e HGU (36%).  

Considerando o fato de que todos os espectros foram normalizados pela intensidade do 

pico 10 (carbono C1 da celulose), a diminuição na intensidade dos picos 2, e 11-15 (Figura 

46c) indica uma significante redução da lignina em relação a celulose, com a utilização do 

tratamento com NaOH, o que está em pleno acordo, com os resultados obtidos por 

cromatografia e FTIR. Os espectros de CPMASTOSS das amostras tratadas com NaOH 

revelam uma diminuição gradual dos sinais da lignina, com o aumento das concentrações de 

NaOH. A intensidade relativa dos sinais da lignina nas amostras tratadas com 4% NaOH são 

menores em HGU que em EG, revelando assim, que o tratamento alcalino foi mais eficiente 

em HGU (inserção com a ampliação da região entre 120 e 200 ppm - Figura 47). Estas 

observações também corroboram com os resultados da composição química, apresentados na 

Tabela 9. 
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Assim como verificado por FTIR, os espectros de CPMASTOSS das amostras de EG e 

HGU tratadas apenas com 4% NaOH, mostraram-se muito semelhantes àqueles obtidos para 

as amostras tratadas com a mesma concentração de NaOH, porém submetidas à etapa prévia 

de tratamento com ácido. Isto confirma a eficiência do tratamento alcalino, com 

concentrações mais elevadas de NaOH, para remoção tanto da hemicelulose quanto da 

lignina, o que está de acordo com os dados obtidos por cromatografia. Outro efeito 

interessante apresentado na Figura 47 é a diferente taxa de diminuição da intensidade dos 

picos na região entre 140 e 160 ppm. Esta região pode ser ajustada em três curvas Gaussianas 

com deslocamento químicos em 153, 148 e 144,6 ppm. De acordo com Martininez e 

colaboradores, o sinal em 153 ppm refere-se a carbonos aromáticos C3 e C5 em derivados de 

lignina siringil (eterificada), já o sinal em 148 ppm é devido a carbonos aromáticos C3 e C4 

em derivados de lignina siringil (fenólicos) e carbonos aromáticos C3 e C5 em derivados de 

lignina guaiacil (fenólicos) 
179

. O outro sinal intenso em 144,6 ppm, têm sido relacionado a 

Figura 47 - Espectros de CPMASTOSS obtidos para as cascas de EG e HGU após as diferentes 

condições de pré-tratamento. 
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compostos polifenólicos condensados com a lignina, responsáveis pela coloração 

avermelhada de algumas madeiras, como E. cordifólia 
179-182

. A intensidade deste sinal 

diminui progressivamente com o aumento das concentrações de NaOH, modificando a 

coloração das amostras de vermelho escuro para um tom de amarelo escuro (Figura 48). A 

relação entre a intensidade dos picos em 153 e 148 ppm na amostra de EG tratada com ácido é 

um indicativo de que esta amostra possui um maior conteúdo de lignina siringil quando 

comparada à mesma amostra de HGU. 

 

Além das biomassas pré-tratadas e controles, foram analisados também, os licores 

provenientes de cada condição de tratamento. Na Figura 49, são apresentados os espectros de 

CPMASTOSS dos licores liofilizados de EG e HGU tratados com 0,25% ou 4% de NaOH, 

após o tratamento ácido, além do licor proveniente da amostra tratada apenas com 4%NaOH. 

A presença de sinais de hemicelulose (indicados pelo h na Figura 49a) após o tratamento com 

NaOH é devida remoção da hemicelulose residual após o tratamento com ácido. Na Figura 

49a, os sinais de lignina no hidrolisado de HGU são mais intensos que aqueles característicos 

da hemicelulose, enquanto no hidrolisado de EG observa-se o oposto. Isto está de acordo com 

o maior conteúdo de hemicelulose encontrado na amostra de EG. Os sinais de lignina são 

predominantes no licor da amostra tratada 4% NaOH, confirmando que a hemicelulose pode 

ser removida em concentrações menores, entretanto, para uma eficiente remoção da lignina, 

concentrações maiores de NaOH são requeridas. Os resultados na Figura 49c também 

confirmam que o tratamento apenas com NaOH 4% é efetivo para remoção de ambos, 

hemicelulose e lignina. 

Figura 48 - Alteração da coloração das cascas de eucalipto em função da remoção de compostos 

polifenólicos com o aumento das concentrações de NaOH. 
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5.3.4 Difração de raios-x (DRX) 

 

 

As cascas de ambos os clones, provenientes dos diferentes pré-tratamentos foram 

submetidas à DRX para determinação do índice de cristalinidade (IC) das amostras. O IC foi 

calculado com base na relação entre as intensidades do pico da celulose I (002) e do mínimo 

da região da celulose amorfa 
10

. Na Figura 50 são apresentados os índices de cristalinidade 

calculados para ambos os clones, em função do conteúdo de glicose na amostra após as 

diferentes condições de tratamento. Foi obtido, também, o IC de uma amostra comercial de 

celulose microcristalina, com cerca de 90% de glicose (Avicel), para fins de comparação. 

Figura 49 - Espectros de CPMASTOSS obtidos para o licor (liofilizado) das cascas de EG e HGU 

proveniente de diferentes condições de pré-tratamento. a) do tratamento ácido; b) do 

tratamento com 4% NaOH, com prévia etapa de tratamento ácido; c) do tratamento com 

4% NaOH apenas (sem tratamento ácido). 
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Como é possível observar, as amostras controles de HGU e EG apresentaram um IC 

de 68,6 ± 1,6% e 64,5 ± 1,7%, que correspondem a um teor de glicose de 54,5% e 41,5%, 

respectivamente. A cristalinidade das amostras de HGU aumentou linearmente com o 

conteúdo de glicose, à medida que as cascas foram tratadas com concentrações crescentes de 

NaOH, atingindo um IC máximo de 81,6 ± 1,3%, que corresponde a 81,1% de glucose na 

amostra. Uma relação linear também foi observada entre o IC das amostras de HGU e do 

Avicel (CI= 85,3 ± 0,7%; 90% de glucose) 
12

. Um desvio significativo desse comportamento 

linear foi, entretanto, observado para a amostra tratada apenas com ácido e aquela tratada 

apenas com 4% NaOH. O desvio observado para a amostra tratada apenas com ácido pode ser 

explicado pelas altas perdas de glucose durante o tratamento, apesar do aumento no IC da 

amostra quando comparada ao controle (73,9 ± 2,3%). O IC determinado para a amostra 

tratada apenas com 4% NaOH (68,2 ± 1,5%) foi muito próximo daquele observado para a 

amostra controle de HGU, mostrando apenas uma pequena variação na fração celulósica. 

O índice de cristalinidade das cascas de EG também é apresentado na Figura 50. E 

nesse caso, foi observada uma correlação linear entre o conteúdo de glicose e IC para todas as 

amostras. O IC máximo (80,1 ± 2,6%) foi observado para a amostra tratada com ácido 

seguido de 4% NaOH, com 75,8 ± 6,8% de glicose (Tabela 9). A amostra tratada com 4% 

Figura 50 - Índice de cristalinidade das cascas de EG e HGU, após diferentes condições de pré-

tratamento, determinado por DRX. 
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NaOH apenas apresentou um IC e conteúdo de glicose próximos àqueles encontrados para a 

amostra tratada com ácido, seguido de 0,25% NaOH. 

 

 

5.3.5 Caracterização morfológica (MEV) 

 

 

As modificações na superfície das cascas de EG e HGU decorrentes das diferentes 

condições de pré-tratamento foram analisadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

e comparadas às amostras controle. Os efeitos observados foram muito similares em ambos os 

clones. Na Figura 51a-b são apresentadas imagens da superfície da amostra controle de EG 

(após a extração com água quente), que revelam um tecido formado por células rompidas, 

recobertas por resíduos da etapa de moagem. Como é possível observar nas Figuras 51c-d, 

esses resíduos foram parcialmente removidos com o tratamento ácido. Entretanto, nenhum 

outro efeito morfológico significativo foi observado após o tratamento ácido. O que está de 

acordo com o fato de que o tratamento ácido remove, principalmente, a fração hemicelulósica, 

que é relativamente menor nas cascas de eucalipto. Estas imagens (especialmente a Figura 

51d) mostram outra característica importante e distintiva das seção radial das cascas de EG, 

ou seja, um maior número de microporos na parede das células, que interligam com as células 

vizinhas, quando comparado com a casca de HGU. 

 

 

Figura 51 - Imagens da superfície das cascas de EG obtidas por MEV. a) e b) amostra controle; c) e d) 

amostra após tratamento com ácido. 
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Com o tratamento alcalino, os resíduos na superfície das amostras foram 

marcadamente reduzidos (Figura 52a-d). Além disso, as estruturas contendo os múltiplos 

microporos no limite entre duas paredes celulares também não são mais visíveis. O principal 

efeito do pré-tratamento alcalino na superfície das cascas é a separação unidirecional das 

fibras da parede celular, quando concentrações acima de 0,5% NaOH são utilizadas (Figuras 

52 e 53). Esta mudança estrutural está associada a uma maior remoção da lignina com o 

aumento das concentrações de NaOH, como determinada pelas análises de composição 

química (Tabela 9).  

O aumento da concentração de NaOH, melhora a separação dos feixes vasculares, o 

que é mais nítido para as amostras tratadas com 2% e 4% NaOH (Figura 53). Isto está 

associado com uma maior concentração da lignina na lamela média, membrana que delimita 

duas células vizinhas. Fromm e colaboradores mostraram que mais de 50% da lignina está 

localizada nesta região 
183

. Uma correlação entre a desagregação dos feixes de células e o 

conteúdo de lignina em diferentes biomassas também já foi descrita. No caso das cascas de 

eucalipto, a maior separação foi observada para as amostras provenientes do tratamento com 

4% NaOH, entretanto, a separação ainda menos pronunciada que no caso do bagaço de cana 

submetido à mesma condição de tratamento (Capítulo 4) 
166

. A maior coesão entre as células 

nas cascas de eucalipto após o tratamento alcalino é, provavelmente, devido à diferença na 

composição química da lignina e à maior quantidade dessa fração nas cascas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52 - Imagens da superfície de EG após tratamento com ácido, seguido de diferentes 

concentrações de NaOH. a) e b) 0,5% NaOH; c) e d) 1% NaOH. 
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Outra característica observada para as amostras de cascas submetidas ao tratamento 

alcalino com elevadas concentrações de NaOH (2% e 4%), é a presença de estruturas 

globulares associadas a reprecipitação da lignina na superfície das fibras de EG e HGU 

(Figuras 53 e 54). A formação de aglomerados de lignina na superfície tem sido descrita para 

outras biomassas lignocelulósicas expostas à explosão de vapor, tratamentos com ácido 

diluído ou organosolve 
20;184-186

. Alguns estudos mostram que este fenômeno está relacionado 

à severidade das condições de pré-tratamento. Em determinadas condições, uma vez que a 

fase de transição da lignina é atingida (aproximadamente entre 120° e 200°C), esta lignina 

torna-se fluida e então coalesce, formando gotas ao longo da matriz da parede celular 
20;184; 

186
. Uma fração dessa lignina é forçada para a superfície exterior devido à alta pressão 

hidrostática ao longo das camadas da parede celular. Assim, pequenas gotas surgem na 

superfície e entram em contato com o licor do pré-tratamento, e acabam se redepositando na 

superfície da biomassa à medida que ocorre o resfriamento 
20

. 

 

 

 

Neste estudo, a maior concentração de gotas de lignina foi observada para nas cascas 

tratadas com 2% NaOH e apenas alguma gotas foram observadas na superfície de EG após o 

tratamento com 4% NaOH. Isto pode ter ocorrido, provavelmente, porque a concentração de 

4% NaOH foi suficiente para manter uma maior fração da lignina extraída do interior da 

células solubilizada e dispersa no licor, enquanto que concentrações mais baixas (menor ou 

igual a 1% NaOH) não foram suficientes para remover a matriz de lignina do interior, ao 

redor das microfibrilas de celulose, e expor as superfícies cristalinas, que podem aderir umas 

as outras por pontes de hidrogênio, causando assim, o fenômeno do colapso celular 

localizado, que é considerado a principal força para levar a extrusão e migração da lignina 
186

. 

Quando comparado com HGU nas mesmas condições de tratamento, as cascas de EG 

apresentam uma maior concentração de gotas de lignina na superfície (Figura 54). Mais de 20 

Figura 53 - Imagens das cascas de EG após tratamento com ácido, seguido de tratamento com 

diferentes concentrações de NaOH. a) 2% NaOH e b) 4% NaOH. 
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áreas em diferentes partículas de cada amostra nas diferentes condições de tratamento foram 

analisadas, confirmando está tendência: a quantidade e frequência de gotas de lignina na 

superfície de EG são maiores que em HGU. 

 

 

Estas diferenças quanto à coalescência e migração da lignina podem estar associadas à 

composição desta lignina em cada uma das cascas, por exemplo, a relação siringil/guaiacil 

(S/G). De acordo com Barbosa e colaboradores, amostras de madeira de HGU submetidas à 

pirólise analítica acoplada à espectrometria de massas (PI-CG/MS) apresentaram uma maior 

relação siringil/guaiacil (S/G) quando comparadas a amostras de madeira de EG 
187

. A relação 

S/G pode afetar diretamente os níveis de energia, e concentrações de agentes químicos e 

branqueadores necessários durante a produção de polpa Kraft. Maiores concentrações de 

lignina siringil (S) permitem um eficiente processo de polpação de madeiras de angiospermas 

em temperaturas e concentrações de agentes alcalinos muito mais baixas, tempos de retenção 

menores, além de demandar um menor número de etapas de branqueamento 
188

. 

Estudos anteriores mostram que a presença de gotas de lignina na superfície das 

células pode causar diversos efeitos sobre a digestibilidade enzimática da biomassa. Selig et 

al. (2007) observaram uma redução de 10-20% na quantidade de glicose liberada na hidrólise 

Figura 54 - Imagens da superfície das cascas de eucalipto tratadas com ácido, seguido de 2% 

NaOH. a) e c) clone EG; b) e d) clone HGU. 
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de papel de filtro previamente impregnado com gotas de lignina, extraída de milho através de 

tratamento com ácido diluído. Entretanto, nenhum efeito foi observado quando o mesmo 

papel foi impregnado com lignina obtida de tratamento com água quente 
20

. Esses autores 

acreditam que a menor liberação de glicose pode estar associada ao bloqueio da superfície da 

celulose, assim como, a um aumento das ligações não específicas das celulases à superfície 

das gotas. Em ambos os casos, os processos são claramente dependentes do tipo de pré-

tratamento e condições utilizados, biomassa e coquetel enzimático escolhido. Um 

comportamento contrário foi descrito por Koo et al., que observaram uma melhora na 

digestibilidade enzimática devido à migração da lignina e formação das gotas 
184

. De acordo 

com esses autores, as modificações na lignina e sua migração durante o pré-tratamento podem 

aumentar significativamente a conversão enzimática, apesar da inibição que pode ocorrer 

devido à adsorção inespecífica das celulases, uma vez que a deposição da lignina na superfície 

da fibra aumenta o volume de poros e a área superficial da amostra. 

 

 

5.3.6 Hidrólise enzimática 

 

 

A fim de verificar a influência das diferentes condições de pré-tratamento na 

digestibilidade enzimática das cascas de eucalipto, amostras de EG e HGU foram submetidas 

à hidrólise enzimática por 48 horas e a quantidade de glicose liberada ao longo do processo 

foi determinada por cromatografia (Figura 55). Como é possível observar, a digestibilidade 

das cascas controle e das amostras tratadas apenas com ácido foi muito similar, apresentando 

uma baixa eficiência de hidrólise, o que está de acordo com as análises de composição 

química e análises morfológicas realizadas. Ao contrário, a digestibilidade das cascas foi 

significativamente aumentada, com o aumento das concentrações de NaOH utilizadas. 

Enquanto, nas cascas controles de HGU e EG foi observada uma liberação de apenas 5,2% e 

7,4% da glicose inicial, para as mostras tratadas com ácido, seguido de 4% NaOH a eficiência 

de hidrólise foi de 84,5% e 65,4%, para HGU e EG, respectivamente, após as 48 horas de 

hidrólise. No caso das amostras de HGU, a digestibilidade enzimática aumentou gradualmente 

com o aumento das concentrações de NaOH, mostrando uma diferença significativa na 

quantidade de glicose liberada para as amostras tratadas com 2% e 4% NaOH, após o 

tratamento com ácido, com aproximadamente 60% e 85% de eficiência de hidrólise, 

respectivamente (Figura 55). Ao contrário, as amostras de EG apresentaram uma eficiência de 
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hidrólise similar entre as amostras tratadas com 2% e 4% NaOH, após o tratamento ácido, 

atingindo cerca de 65% de eficiência. A maior digestibilidade enzimática das cascas de HGU 

pode estar associada com a menor concentração de gotas de lignina observadas na superfície 

das fibras durante as análises de MEV, quando comparadas com EG. Além disso, ainda foi 

possível detectar a presença de precipitados de lignina nas amostras de EG mesmo após 

tratamento com 4% NaOH, ao contrário do observado em HGU. 

 

Figura 55 - Cinética da eficiência de hidrólise obtida para as cascas de EG e HGU após diferentes 

condições de tratamento. 
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Surpreendentemente, a maior eficiência de hidrólise foi observada, em ambos os 

clones (98,6% em HGU e 78,5% em EG), para as amostras tratadas apenas com 4% NaOH, 

sem o tratamento inicial com diluído. O tratamento alcalino, com 4% NaOH apenas, foi 

eficiente para promover o acesso das enzimas às fibras de celulose, através da perda de 

estrutura da matriz celular e separação dos feixes celulares, apesar maior concentração de 

lignina e hemicelulose residual na amostra, quando comparada àquela submetida à etapa 

prévia de tratamento com ácido. Além disso, a produção de inibidores, como furfural e 5-

HMF, não foi detectada durante o tratamento alcalino. 

Quando as perdas de glicose em função da severidade das condições de tratamento são 

analisadas, o tratamento utilizando apenas 4% NaOH também mostra-se como a melhor 

alternativa (Figura 56). Apesar das altas eficiências de hidrólise encontradas para HGU 

(84,5%) e EG (65,4%), cerca de 50%, apenas, da glicose inicial foi convertida quando as 

cascas foram tratadas com ácido e 4% NaOH. Isto ocorre em consequência das elevadas 

perdas de glicose, especialmente durante a etapa de tratamento ácido. Enquanto, para as 

amostras tratadas apenas com 4% NaOH, a liberação total da glicose foi de 65% para HGU e 

59% para EG, devido a menores perdas durante o tratamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 56 - Conversão total da glicose presente nas cascas de HGU e EG, considerando as perdas 

decorrentes do aumento da severidade das condições de pré-tratamento. 
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5.3.7 Sacarificação e fermentação simultâneas (SSF) 

 

 

A fim de verificar a fermentabilidade dos hidrolisados das cascas de eucalipto e obter 

os índices de produção de etanol a partir dessas biomassas, foram realizados experimentos de 

hidrólise e fermentação simultâneas. Foram utilizadas neste experimento, as cascas 

provenientes do tratamento com 4% NaOH, submetidas ou não à etapa de tratamento com 

ácido, uma vez que apresentaram as maiores eficiências de hidrólise em ambos os clones (EG 

e HGU). Ao longo do experimento foram retiradas alíquotas, e estas foram analisadas 

cromatograficamente para determinação do conteúdo de glicose, xilose e etanol (Figura 57).  

Como é possível observar, para ambos os clones, houve uma maior liberação inicial de 

glicose a partir da amostra submetida ao tratamento com ácido, seguido do tratamento 

alcalino com 4% NaOH, o que está associado à um maior conteúdo de glicose nessas 

amostras, devido à uma remoção mais eficiente da fração hemicelulósica, principalmente. 

Entretanto, após 48 horas de hidrólise, quando se deu início a fermentação, o teor de glicose 

era muito similar para os diferentes tratamentos. A digestibilidade entre os dois clones 

também, foi muito similar, chegando a cerca de 57g/L de glicose no hidrolisado. Com a 

inoculação da levedura e início da fermentação, os níveis de glicose foram reduzido 

rapidamente, dando início a geração de etanol, que ficou entre, aproximadamente 23 e 27 g/L 

(Tabela 11). Como pode ser observado na Figura 57, a concentração de xilose liberada 

durante a hidrólise das cascas de HGU e EG tratadas apenas com 4% NaOH, permaneceu 

constante ao longo da fermentação, confirmando que a levedura utilizada é incapaz de utilizar 

a xilose para produção de etanol. 

Os resultados dos cálculos de eficiência da fermentação para ambos os clones são 

apresentados na Tabela 11. Como é possível observar, apesar da maior liberação de glicose 

das cascas submetidas ao prévio tratamento com ácido diluído, as cascas tratadas apenas com 

4% NaOH apresentaram uma maior eficiência de fermentação (cerca de 80,4% para HGU e 

79,5% para EG) após 24 horas. A menor eficiência das cascas submetidas ao tratamento com 

ácido pode ser explicada pela produção de inibidores, furfural e 5-HMF, durante o tratamento.  

Com base nos dados obtidos neste trabalho, foi possível calcular a produtividade de 

etanol de segunda geração (L/ton) a partir das cascas dos dois clones comerciais de eucalipto 

(HGU e EG) (Tabela 12). Além disso, considerando os resultados de fermentação dos 

açúcares solúveis presentes nessas biomassas 
159

, também, foi possível obter um balanço geral 
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do processo de produção de etanol (1G e 2G) utilizando esta potencial biomassa como fonte 

de açúcares fermentescíveis (Figura 58). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57 - Experimento de sacarificação e fermentação simultâneas utilizando as cascas de HGU e 

EG. (A+N) Tratamento ácido, seguido de 4% NaOH; (N) 4% NaOH apenas. 
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                          Tabela 11 - Resultados da eficiência do experimento de SSF utilizando as cascas de EG e HGU após diferentes condições de pré-tratamento. 

Clone Tratamento* 
Teor de Glicose 

(g/g biomassa) 

Etanol Produzido 

(g/L) 

Etanol Teórico 

(g/L) 

Eficiência Fermentação 

(%) 

HGU  
A+N 0,81 ± 0,02 27,16 ± 0,02 42,39 ± 0,96 64,07 ± 1,10 

N 0,63 ± 0,12 25,97 ± 0,88 32,31 ± 0,38 80,39 ± 2,63 

EG  
A+N 0,76 ± 0,07 27,66 ± 0,55 39,55 ± 0,18 69,93 ± 1,35 

N 0,56 ± 0,17 23,22 ± 0,56 29,22 ± 0,28 79,50 ± 2,76 

*A+N: tratamento ácido, seguido de 4% NaOH; N: tratamento com 4% NaOH, apenas. 

 

 

 

                          Tabela 12 - Produtividade total de etanol lignocelulósico a partir das cascas de HGU e EG após diferentes pré-tratamentos. 

Clone Tratamento 
Teor de Glicose 

Inicial (%)
a
 

Rendimento  

Pré-tratamento (%)
b
 

Eficiência 

Fermentação (%)
c
 

Glicose Convertida 

(Kg/ton casca)
d
 

Produtividade 

Etanol (L/ton)
e
 

HGU 
A+N 54,5 ± 11,7 63,4 64,07 ± 1,10 141,93 91,94 

N 54,5 ± 11,7 54,2 80,39 ± 2,63 208,31 134,94 

EG 
A+N 41,5 ± 10,1 73,1 69,93 ± 1,35 154,86 100,31 

N 41,5 ± 10,1 66,7 79,50 ± 2,76 192,95 124,99 

a: Teor de glicose presente nas cascas após remoção do solúveis (Tabela 2). 

b: Rendimento calculado com base nas perdas de glicose durante os tratamentos (Tabela 2). 

c: Eficiência obtida durante o experimento de SSF, de acordo com cálculos estabelecidos pelo NREL. 

d: teor de glicose convertida, obtida a partir de 1 ton de casca in Natura, considerando o teor de solúveis removidos durante a extração com água, as perdas 

durante o tratamento, e a eficiência de fermentação durante o experimento SSF. 

e: Calculada com base no fator de conversão da levedura (0,51) e densidade do etanol (0,789 g/L). 
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Figura 58 - Balanço de massa da produção de etanol a partir das cascas de eucalipto. EG: Eucalyptus 

grandis; HGU: híbrido E. grandis x urophylla; ST: solúveis totais; AST: açúcares solúveis 

totais; TG: teor glicose; EF: eficiência de fermentação; RT: rendimento do tratamento; SSF: 

sacarificação e fermentação simultâneas. 
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Como apresentado na Tabela 12, a produtividade de etanol a partir da celulose 

presente nas cascas de eucalipto, utilizando apenas o tratamento com NaOH 4%, foi de 134,9 

L/ton para HGU e 125,0 L/ton para EG. Quando avaliado o tratamento sequencial com ácido 

e NaOH 4%, é possível observar uma diminuição da produtividade de cerca de 30% para 

HGU e 20% para EG. Considerando os resultados de produtividade descritos na literatura 
159

 

para fermentação dos açúcares solúveis presentes nas cascas de HGU e EG, a produtividade 

total de etanol a partir dessas biomassas é de, aproximadamente, 230,8 L/ton de HGU e 242,2 

L/ton de EG. 

 

 

5.4 CONCLUSÕES 

 

 

As cascas de eucalipto, que até então, eram consideradas apenas resíduos, 

apresentaram um grande potencial para produção de etanol celulósico. Elas se mostraram uma 

importante fonte de polissacarídeos para geração de açúcares fermentescíveis via hidrólise 

enzimática, com cerca de 50% do seu peso seco constituído de glicose. O presente trabalho 

confirmou a necessidade de apenas uma etapa de tratamento com NaOH 4% para garantir a 

digestibilidade das cascas e uma eficiência de hidrólise próxima de 100%. O que, não só 

diminui as perdas de celulose ao longo de várias etapas de pré-tratamento, como também, 

mostra-se extremamente vantajoso do ponto de vista industrial, sem a necessidade de 

equipamentos resistentes à corrosão ácida. Além disso, a ausência de inibidores garantiu 

maiores eficiências nos experimentos de sacarificação e fermentação simultâneas. A 

produtividade final de etanol 1G e 2G a partir das cascas de HGU e EG foi de, 

aproximadamente, 231L/ton e 242 L/ton, respectivamente, o que comprova o potencial desses 

resíduos para o estabelecimentos de plataformas de biorrefinarias.   
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CAPÍTULO 6 

PROSPECÇÃO DE NOVAS 

BIOMASSAS BRASILEIRAS PARA 

PRODUÇÃO DE ETANOL E 

OUTROS BIOMATERIAIS. 
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6.1 INTRODUÇÃO 

 

 

A produção de biorrenováveis, em especial, biocombustíveis, a partir de biomassas 

lignocelulósicas, tem se tornado uma área de pesquisa estratégica, devido ao seu potencial 

para garantir a segurança energética, diminuir a poluição do ar em centros urbanos, e reduzir o 

acúmulo de CO2 na atmosfera 
189; 190

. Além disso, as plataformas de biorrefinarias, necessárias 

para viabilização desse processo, representam um grande potencial para estimular novos 

mercados para o setor agrícola, além aumentar o número de empregos locais, contribuindo, 

assim, para o desenvolvimento das economias emergentes 
191

. 

No Brasil, a produção do etanol de primeira geração, utilizando a sacarose do caldo de 

cana-de-açúcar, contribui para colocar o país entre os líderes mundiais em bioenergia. O 

bioetanol se tornou fundamental para o constante desenvolvimento de novas tecnologias 

alternativas para substituir os combustíveis fósseis por combustíveis limpos e renováveis. 

Atualmente, cerca de 90% dos automóveis que deixam as fábricas brasileiras são com 

tecnologia flex-fuel e, estima-se que até o ano de 2020, cerca de um terço dos 30 milhões de 

automóveis no Brasil serão bicombustíveis 
192

. Na safra 2006/2007, a produção brasileira de 

etanol atingiu 18 bilhões de litros, o suficiente para suprir a demanda doméstica e garantir um 

excedente de 3,5 bilhões de litros para exportação. Entretanto, com o estabelecimento das 

metas internacionais de diminuição das emissões de CO2 e os altos preços do petróleo, a 

demanda por etanol vem crescendo exponencialmente, estimando-se um consumo de 43 

bilhões de litros em 2025. Para suprir essa demanda, seria necessário um aumento de cerca de 

130% da área atual cultivada de cana-de-açúcar 
193

. Desta forma, a produção de etanol de 

segunda geração, utilizando biomassas lignocelulósicas, resíduos agrícolas e florestais, por 

exemplo, representa uma alternativa eficiente e complementar para aumentar a produção de 

biocombustíveis. Além disso, a possibilidade de utilizar biomassas heterogêneas, 

especialmente, de fontes não alimentícias, sugere processos com baixos custos de produção e 

com uma melhor performance ambiental 
190;194-195

. 

A grande diversidade brasileira de climas e solos tem potencial para gerar diferentes 

materiais lignocelulósicos, que se eficientemente utilizados, podem garantir o estabelecimento 

de processos com uma alta produtividade e baixo custo, ideal para produção dos combustíveis 

de segunda geração. 

O bagaço de cana-de-açúcar é considerado a mais promissora das biomassas 

brasileiras para produção de etanol lignocelulósico, uma vez que é um bioprodutos da 
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primeira geração de etanol e sua logística é simplificada, estando disponível em grande 

quantidade nas usinas de cana. De acordo com o Ministério da Agricultura, a produção 

brasileira para a safra de 2012/2013 será de cerca de 650 milhões de toneladas de cana-de-

açúcar, o que geram em torno de 260 Kg de bagaço/ton, utilizado principalmente para a co-

geração de energia necessária para manutenção da usina
21;196

. Assim, a maior parte das 

pesquisas realizadas até então, tiveram como foco o bagaço como fonte de açúcares para 

produção de biocombustíveis, com potencial para aumentar em um terço a produção nacional 

de etanol. 

Entretanto, apesar de todos os promissores resultados obtidos e do grande 

desenvolvimento tecnológico alcançado no estabelecimento da cadeia de conversão da cana-

de-açúcar, a demanda por combustíveis supera a capacidade de produção, e a demanda por 

novas matérias-primas é essencial. O Brasil tem em torno de 6,5 milhões de hectares de 

florestas cultivadas, sendo que 4,8 milhões de hectares são ocupados por eucalipto e o restante 

por pinus. Isso gera uma grande quantidade de resíduos madeireiros, como cascas e ponteiras, 

que estão disponíveis e podem ser aplicados, também, em processos de segunda geração de 

etanol, mas que atualmente, estão sendo subutilizados ou deixados no campo para reciclo do 

solo 
145-146

. A proporção de resíduos florestais pode atingir cerca de 30% de toda biomassa 

colhida, e no caso do eucalipto, cerca de 10% são cascas (15-25 ton/ha/ano) 
143;149-150

. A 

grande quantidade de cascas disponíveis e o rápido crescimento das árvores de eucalipto 

tornam este resíduo madeireiro, outra promissora biomassa para produção de etanol 
197

. 

A diversificação das biomassas lignocelulósicas para produção biorrenováveis requer 

uma abordagem inovadora, que vai além dos resíduos agrícolas. Gramíneas perenes, como 

miscanthus e switchgrass, vêm sendo propostas como biomassas chaves na Europa e Estados 

Unidos com base em sua alta produtividade, baixo custo de produção e fácil crescimento em 

solos marginais. A utilização de gramíneas perenes também pode trazer uma contribuição 

substancial para a matriz energética brasileira, e estas podem ser uma importante alternativa, 

principalmente durante o período da entressafra, quando não há geração de bagaço de cana. 

Existem, entretanto, no Brasil, outras espécies de gramíneas, já estabelecidas e caracterizadas 

do ponto de vista agronômico, que são potenciais candidatas para os processos de segunda 

geração. O Brasil possui a quarta maior área plantada de pastagens no mundo, atingindo cerca 

de 174 milhões de hectares, em torno de 30% do território nacional, distribuídos ao longo de 

todo país 
198; 199

. O clima tropical brasileiro garante o sucesso do cultivo de diferentes 

gramíneas com uma alta produtividade, por exemplo, gramíneas dos gêneros Brachiaria, 

Panicum, Pennisetum e Cynodon, que são de extrema importância para a manutenção da 
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pecuária brasileira, das cadeias de gado de corte e de leite. O gênero Brachiaria foi, 

primeiramente, introduzido no país há 15 anos, ocupando hoje aproximadamente 70% de toda 

área de pastagem, seguido por Panicum que representa cerca de 10%. Alguns estudos têm 

demonstrado elevadas taxas de produtividade (peso seco) para diferentes espécies de 

gramíneas comparadas à cana-de-açúcar, como demonstrado a seguir: Pennisetum purpureum 

(35 ton/ha), Panicum maximum (30 ton/ha), Brachiaria brizantha (20 ton/ha), e cana-de-

açúcar (30 ton/ha) 
200

. 

Neste capítulo, nós investigamos e comparamos o potencial de três gramíneas 

(Panicum maximum, Pennisetum purpureum e Brachiaria brizantha), as cascas de dois clones 

comerciais de eucalipto (Eucalyptus grandis e Eucalyptus grandis x urophylla), e bagaço de 

cana-de-açúcar, como potenciais substratos para produção de bioetanol e outros bioprodutos. 

Essas diferentes biomassas foram comparadas após serem submetidas a tratamentos 

hidrotérmicos, ácidos, alcalino e sulfito em crescentes temperaturas, quanto à sua composição 

química, morfologia e sua digestibilidade enzimática. O objetivo desta caracterização foi 

contribuir para diversificação das biomassas brasileiras, prospectando novas fontes 

sustentáveis de carboidratos fora da cadeia alimentar humana, que possam, juntamente com o 

bagaço de cana, garantir a eficiência da matriz energética brasileira e o estabelecimento das 

tecnologias de segunda geração de biocombustíveis. 

 

 

6.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

6.2.1 Biomassas 

 

 

O bagaço utilizado neste trabalho foi gentilmente cedido pela Usina da Pedra, Grupo 

Cosan (Ibaté/SP), obtido como subproduto da extração do caldo da cana-de-açúcar. As cascas 

de eucalipto foram fornecidas pela empresa Suzano Papel e Celulose (Itapetininga/SP), como 

resíduo da colheita mecanizada da madeira de eucalipto. As biomassas de gramíneas 

(Panicum maximum, Pennisetum purpureum e Brachiaria brizantha) foram fornecidas pela 

EMBRAPA. Todas as biomassas foram secas em estufa a 60°C por 24 horas e pulverizadas 

em moinho de bolas (modelo TissueLyser II – QIAGEN) por 2 minutos a 25 Hz. 
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6.2.2 Espectrometria de fluorescência de raios-x (FRX) 

 

 

A espectrometria de fluorescência raios-x, amplamente utilizada em geoquímica para 

quantificação de elementos maiores, menores e traços em solos e rochas, foi utilizada neste 

trabalho, para quantificar o conteúdo de silício (Si) nas biomassas in natura. As medidas 

foram realizadas segundo metodologia previamente estabelecida 
201

, utilizando um 

equipamento de FRX portável (Niton XL3t900 Analyzer, Thermo Scientific, UK) equipado 

com um tubo de raios-X e um detector para Si. Todos os experimentos foram realizados numa 

atmosfera de hélio, com um fluxo de gás de 70 cm
3
/min, e as amostras foram expostas ao 

feixe de raios-x por 30 segundos. Sílica (Fischer Scientific, código S/0680/53) foi utilizada 

como padrão para determinação da curva padrão. Para garantir a reprodutibilidade do fluxo de 

fótons da amostra para o detector de FRX, os pellets de amostras foram preparados com, 

aproximadamente, 0,7 g de biomassa pulverizada, e submetidos à pressão de 11 toneladas por 

2s em uma prensa hidráulica manual. Pellets cilíndricos de cerca de 5 mm de espessura e 12 

mm de diâmetro foram obtidos e medidos em ambos os lados. 

 

 

6.2.3 Imunomarcação de polissacarídeos da fração hemicelulósica 

 

 

A fração hemicelulósica das biomassas foi obtida após a remoção dos solúveis totais, 

utilizando-se 30 mg de amostra, e extração com 4 mL de 4M NaOH/1% NaBH4 por 1 hora à 

temperatura ambiente, e agitação constante. O procedimento de extração foi repetido por duas 

vezes e os sobrenadantes foram reunidos e neutralizados com ácido acético. Os 

polissacarídeos foram precipitados com etanol e ressuspendidos em água (10 mL). Diluições 

específicas dos polissacarídeos foram utilizadas para cada anticorpo testado, entre eles: LM10 

(diluição 40x para todas as biomassas); LM11 (diluição de 40x para todas as biomassas); e 

LM21 (diluição de 20x para todas as biomassas). Os anticorpos monoclonais foram obtidos na 

forma de hibridomas de sobrenadantes de cultura de células (Plant Probe Laboratories – 

www.plantprobe.net) e diluídos 25x para os ensaios. Os anticorpos selecionados foram: LM10 

e LM11, que têm como alvo xilana e arabinoxilana, respectivamente; e LM21, que 

primariamente reconhece polissacarídeos de manana, galactomanana e glucomanana 
202-204

. 

Como controles positivos, foram preparadas soluções estoques (10 g/mL em água) dos 

http://www.plantprobe.net/
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seguintes polissacarídeos: beech wood xylan (Sigma Aldrich), wheat arabinoxylan 

(Megazyme) e Konjac glucomannan (Megazyme). Os imunoensaios foram realizados como 

previamente descrito e a densidade óptica foi medida a 620 nm após 40 minutos de incubação 

com revelador. 

 

 

6.2.4 Pré-tratamentos 

 

 

Os pré-tratamentos foram realizados em ampolas, utilizando 400 mg de biomassa e 16 

mL de solução de pré-tratamento (água; 1% ácido sulfúrico; 1% NaOH e 3% bissulfito de 

sódio (p/v)). Os pré-tratamentos foram realizados em estufa, numa faixa crescente de 

temperatura (50°C; 90°C; 130°C; e 180°C), e um tempo de residência de 40 min. Após o 

tratamento e resfriamento das amostras, estas foram transferidas para tubos falcon e 

centrifugadas a 4000 x g por 15 min. O licor obtido de cada amostra foi transferido para um 

novo frasco e reservado para análises posteriores. A fração sólida foi ressuspendida com 5 mL 

de etanol, homogeneizada e centrifugada. A lavagem foi repetida 3x e a biomassa seca em 

estufa de circulação de ar, a 30°C por 12hs. 

 

 

6.2.5 Caracterização química 

 

 

6.2.5.1 Extração dos solúveis totais 

 

 

O conteúdo de solúveis totais das amostras in natura foi determinado por extração 

sequencial com diferentes solventes orgânicos. As biomassas (200 mg) foram pesadas em 

tubos falcon e extraídas, inicialmente, com fenol (5mL), sob constante agitação em vortex por 

1 minuto, para remoção de proteínas e pectina. As amostras foram centrifugas por 20 min a 

10.000 x g e o sobrenadante, devidamente descartado. O pellet foi, então, ressuspendido em 

10 mL de clorofórmio:metanol (2:1 v/v) e homogeneizado vigorosamente. A amostra foi 

centrifugada novamente e o pellet submetido a duas lavagens com etanol. Após as lavagens, 

foram utilizados 5 mL de 90% DMSO e as amostras permaneceram sob agitação por 24 horas. 
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As amostras foram centrifugadas e o sobrenadante de DMSO descartado. Por fim, as amostras 

foram submetidas a três lavagens com etanol e secas em speedvac. O conteúdo de solúveis 

(%) foi determinado pela subtração dos pesos inicial e final. 

 

 

6.2.5.2 Determinação da fração hemicelulósica 

 

 

Para extração da fração hemicelulósica, as amostras pré-tratadas e controles (sem 

solúveis) foram pesadas automaticamente (10 mg) em tubos de 2mL e submetidas à hidrólise 

com 500 L de ácido trifluoroacético (2M TFA) por 4 horas a 100°C, em uma atmosfera de 

argônio. As amostras foram homogeneizadas em intervalos de 1h e, após o resfriamento das 

amostras, o TFA foi evaporado em speedvac a 45°C. As amostras foram ressuspendidas em 

500 L de água miliq, homogeneizadas vigorosamente e centrifugadas a 10.000 x g por 10 

min. O sobrenadante foi transferido para um novo tubo e o procedimento de lavagem foi 

repetido novamente, com cuidado para não perder a fração sólida. Os sobrenadantes das 

lavagens foram reunidos e os monossacarídeos solúveis foram secos em speedvac e mantidos 

a -20°C para posteriores análises cromatográficas. A fração sólida residual foi utilizada para 

determinação do conteúdo de celulose cristalina. 

 

 

6.2.5.3 Determinação da celulose cristalina 

 

 

Para determinação do conteúdo de celulose cristalina, a fração sólida residual obtida 

no item 6.2.5.2, foi inicialmente submetida à hidrólise com 1 mL do reagente de Updegraff 

205
. As amostras foram homogeneizadas e incubadas a 100°C por 30 min. Após resfriar a 

temperatura ambiente, as amostras foram centrifugadas e o sobrenadante foi cuidadosamente 

removido e descartado, garantindo a integridade do pellet formado pela celulose cristalina da 

amostra. O pellet foi lavado com 1,5 ml de água e centrifugado. Foram realizadas mais três 

lavagens adicionais com 1,5 mL de acetona e as amostras foram secas em speedvac. 

Finalmente, o pellet de celulose cristalina foi submetido à hidrólise total com 175 L de 72% 

ácido sulfúrico, a temperatura ambiente, por 30 min. A reação foi paralisada com a adição de 
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825 L de água. As amostras foram centrifugadas, e o conteúdo de glicose determinado por 

colorimetria com o reativo antrone 
206

. Para determinação da celulose total e amorfa, o pellet 

obtido no item 2.5.2 foi submetido diretamente à etapa de hidrólise com ácido sulfúrico. As 

porcentagens de celulose total, cristalina e amorfa foram determinadas com base no peso 

inicial da amostra (10 mg). 

 

 

6.2.5.4 Lignina total solúvel em brometo de acetila (LSBA) 

 

 

A lignina total presente nas amostras pré-tratadas e controles (biomassas sem solúveis) 

foi determinada por hidrólise total com brometo de acetila 
207

. As mostras (3,5 mg) foram 

pesadas automaticamente em tubos de 2 mL, em seguida, foram adicionados 250 L de uma 

solução fresca de brometo de acetila (25% v/v brometo de acetila/ácido acético glacial; 

preparada no momento do uso), e as amostras foram incubadas a 50°C por 3 horas, sob 

agitação periódica. Após resfriar a temperatura ambiente, o hidrolisado foi transferido para 

balões volumétricos de 5 mL. Um mL de 2M NaOH foi adicionado ao tubo de 2mL para 

recuperar o resíduo de brometo de acetila e transferido para o balão volumétrico. As amostras 

foram homogeneizadas e 175 L de hidroxilamina-HCl foram adicionados ao frasco 

volumétrico. Finalmente, o volume foi ajustado para 5 mL com ácido acético glacial e a 

absorbância medida a 280 nm. A LSBA (%) foi determinada com base na curva padrão de 

lignina.  

 

 

6.2.5.5 Análise cromatográfica de monossacarídeos 

 

 

A análise dos monossacarídeos foi realizada por cromatografia de troca iônica 

(HPAEC), em sistema Dionex IC 2500, utilizando coluna CarboPac PA10, e sistema de 

detecção por amperometria pulsada 
208

. Os monossacarídeos eluídos foram quantificados de 

acordo com a curva de calibração obtida para os seguintes padrões: fucose, arabinose, 

ramnose, galactose, glucose, xilose, manose, ácido glucorônico e acido galactorônico. 
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6.2.6 Caracterização química do licor 

 

 

6.2.6.1 Determinação dos monossacarídeos solúveis 

 

 

O conteúdo de monossacarídeos no licor foi determinado para as diferentes condições 

de tratamento, através de cromatografia de íons. Inicialmente, o licor (3 mL) proveniente dos 

tratamentos ácido e hidrotérmico foram neutralizados com solução de hidróxido de bário (150 

mM), finalizando com carbonato de bário. As amostras obtidos do tratamento alcalino e com 

sulfito foram neutralizadas com 2N HCl. Todas as amostras foram ajustadas para um volume 

final de 10 mL e centrifugadas a 4.000 x g por 20 min, para remoção do precipitado. As 

amostras provenientes do tratamento com sulfito foram submetidas a uma etapa adicional para 

remoção dos íons residuais, utilizando uma coluna de troca iônica (onGuard II Ba Cartridge, 

Dionex). Após a neutralização, 1 mL do licor foi transferido para um tubo de 2 mL e seco em 

speedvac. Em seguida, foi realizada hidrólise com 500 L de 2M TFA a 100°C por 4 horas 

para garantir a completa hidrólise dos oligossacarídeos. Após a hidrólise, as mostras foram 

secas em speedvac e lavadas duas vezes com 200 L de isopropanol. Os monossacarídeos 

foram ressuspendidos em 100 L de água e analisados por cromatografia de íons, como 

descrito anteriormente. 

 

 

6.2.6.2 Análise de furfuraldeídos 

 

 

As amostras de licor provenientes do tratamento ácido a diferentes temperaturas foram 

neutralizadas e analisadas por cromatografia líquida de alta performance (HPLC) para 

determinação da produção de 2-furfuraldeído e 5-hidroximeil-furfural (HMF). As análises 

foram realizadas em cromatógrafo Surveyor HPLC (Thermo Electron Corporation, Hemel 

Hempstead, UK), utilizando coluna Luna® 5 µm C18(2) 150 x 4.6 mm, e coluna de guarda 

C18 4 x 2.0 mm (Phenomenex, Cheshire, UK). Os furfuraldeídos foram eluídos um sistema 

de fase reversa, com acetonitrila em um gradiente isocrático (5% acetonitrila:95% água), com 
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um fluxo de 1 mL/min. Os furfuraldeídos eluídos foram quantificadas com base na curva 

padrão obtida para 2-furfural e 5-HMF, numa faixa de 0,005 – 50 g/mL em água.  

 

 

6.2.7 Ressonância magnética nuclear (RMN) no estado sólido 

 

 

Foram obtidos espectros de RMN no estado sólido para as biomassas in natura e pré-

tratadas. As análises de ressonância magnética nuclear no estado sólido em carbono 13 (
13

C) 

foram realizadas em espectrômetro Varian Inova nas frequências de 100,5 MHz para 
13

C e 

400 MHz para o 
1
H. Foi utilizada uma sonda Varian de 5 mm de dupla ressonância com 

sistema de rotação da amostra em torno do ângulo mágico integrado. Neste sistema a amostra 

foi rotacionada com uma frequência de 5 kHz através de um sistema pneumático com a 

precisão de 2 Hz. A sequência de pulso utilizada, nomeada como CPMASTOSS, integra 

excitação através de polarização cruzada entre os núcleos de 
1
H e 

13
C com rampa (CP, do 

inglês: Ramped cross-polarization), rotação da amostra em torno do ângulo mágico (MAS, do 

inglês: Magic angle spinning), eliminação das bandas laterais (TOSS, do inglês: total 

suppression of spinning sidebands) e desacoplamento heteronuclear no canal 
1
H, o que 

possibilita a obtenção de um espectro de alta resolução de 
13

C. Foram utilizados em todos os 

experimentos de RMN, tempo de pulso π/2, com largura de 3,5 μs (
13

C) e 4,5 μs (
1
H), tempo 

de contato do CP de 1 ms, tempo de aquisição de 20 ms e intervalo de repetição entre 

experimento de 2 s. 

 

 

6.2.8 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

 

As amostras de gramíneas e das cascas de eucalipto, após as diferentes condições de 

pré-tratamento, foram caracterizadas morfologicamente por MEV e comparadas com bagaço 

de cana e amostras in natura. Análises morfológicas das amostras moídas e secas foram 

realizadas em microscópio modelo Quanta 650-FEG (FEI, USA), no Laboratório Nacional de 

Nanotecnologia (LNNano/CNPEM) em Campinas/SP. Para isso, as amostras foram 

recobertas com ouro Au em um metalizador Balzers SCD 050. Um grande número de 
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imagens foi obtido em diferentes áreas de cada amostra (no mínimo 20 imagens por amostra) 

para garantir a representatividade dos resultados. 

 

 

6.2.9 Ensaios de sacarificação em sistema high throughput 

 

 

Os ensaios de sacarificação foram realizados de acordo com metodologia previamente 

estabelecida
209

. As amostras pré-tratadas e controles (sem solúveis), previamente 

pulverizadas, foram dispensadas (4 mg) automaticamente em placas de 96 poços, utilizando 

uma plataforma robótica (Labman Automation, Stokesley, North Yorkshire, UK). A hidrólise 

enzimática e determinação dos açúcares liberados também foram realizadas automaticamente 

em uma plataforma robótica (Tecan Evo 200, Tecan Group Ltd., Mannedorf, Switzerland). A 

hidrólise foi realizada sob agitação constante, utilizando um coquetel enzimático composto de 

4:1 de Celluclast e Novozyme 188 (ambos produzidos pela Novozymes, Bagsvaerd, 

Denmark), a temperatura de 50°C por 8 horas. Quantificação automática do conteúdo de 

açúcares redutores liberados após a hidrólise foi realizada com reativo MTBH (3-metil-2-

benzotiazolinona), como previamente descrito 
209-210

. 

 

 

6.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

O desenvolvimento de biocombustíveis de segunda geração requer um conjunto 

diversificado de matérias-primas que podem ser cultivadas de forma sustentável e processadas 

de maneira rentável. Atualmente, muitas plantas de produção de biocombustíveis operam 

sazonalmente, ficando inativas durante vários meses do ano. O que denota uma utilização 

insatisfatória de estrutura e de capital, bem como uma geração de empregos intermitente para 

os trabalhadores. Uma maneira de evitar a produção de biocombustíveis descontínua é através 

da utilização de uma ampla gama de fontes de biomassa que podem estar disponíveis durante 

os períodos ociosos atuais. Diante disso, aqui nós investigamos o potencial de três gramíneas 

brasileiras e as cascas de dois clones comerciais de eucalipto, tendo o bagaço de cana, a 

biomassa brasileira mais promissora para a produção de bioetanol, como uma referência. 

Estas biomassas foram submetidas a diferentes condições de pré-tratamento, e a composição 
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química e morfologia das amostras foram correlacionadas com a sua digestibilidade 

enzimática. 

 

 

6.3.1 Composição da parede celular das biomassas in natura 

 

 

A composição química das biomassas in natura, quanto ao conteúdo de solúveis totais, 

silício, celulose, hemicelulose e lignina, é apresentada na Tabela 13. Como esperado, uma vez 

que o bagaço é repetidamente lavado durante a extração da sacarose para primeira geração de 

etanol, a extração sequencial utilizando diferentes solventes orgânicos revelou um baixo teor 

de solúveis no bagaço de cana (3,39±1,26%). Panicum maximum e Pennisetum purpureum 

apresentaram 5,23±2,37% e 5,70±2,25% de solúveis, respectivamente, seguidos por 

Brachiaria brizantha, que apresentou mais que o dobro de ambas as espécies (12,41±3,69%). 

A maior porcentagem de solúveis foi encontrada para as cascas de eucalipto (em torno de 

27%), o que está de acordo com as características fisiológicas das cascas, bem como 

resultados anteriores publicados por este grupo de pesquisa 
197

. 

O silício é considerado um macronutriente de extrema importância para o crescimento 

e desenvolvimento das plantas, particularmente nas gramíneas, onde é importante para a 

resistência mecânica do tecido e resistência contra estresses ambientais e patógenos
212

. 

Geralmente, o silício representa o maior conteúdo mineral nas gramíneas, podendo atingir até 

15% em algumas espécies, como arroz, onde este ocorre principalmente na forma de sílica 

amorfa com alguns dióxidos de silício 
213

. Devido ao seu alto conteúdo, o silício também pode 

causar problemas em certos processos industriais 
23; 214

, assim é importante quantificar o 

conteúdo de silício presente em potenciais biomassas para produção de biocombustíveis. A 

quantificação de silício por fluorescência de raios-x (FRX), revelou um maior conteúdo de 

silício nas gramíneas, B. brizantha (1,38±0,06%), P. maximum (1,07±0,01%) e P. purpureum 

(0,85±0,01%), seguidas pelo bagaço de cana (0,44±0,03%) (Tabela 13). O menor teor de 

silício foi encontrado nas cascas de eucalipto (0,03±0,01% para ambos os clones). A fracção 

inorgânica de cascas de eucalipto é constituída principalmente de cristais de cálcio, na forma 

de oxalato de cálcio ou carbonato de cálcio 
215-216

. 
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Tabela 13 - Composição química das biomassas in natura. 

Biomassa 
Solúveis 

(%) 

Silício 

(%) 

Celulose 

(%) 

Hemicelulose 

(%) 

Lignina 

(%) 

Produtividade 

Máxima de Etanol 

(L/ton)* 

Produtividade 

Biomassa 

(ton/ha)** 

Produtividade 

Máxima de Etanol 

(L/ha)*** 

Bagaço de cana 3,39 ± 1,26 0,44 ± 0,03 39,44 ± 1,21 27,45 ± 2,08 27,79 ± 1,39 282,62 30 8.478,6 

Panicum maximum 5,23 ± 2,37 1,07 ± 0,01 39,87 ± 1,97 26,62 ± 1,46 25,36 ± 1,06 285,70 30 8.571,0 

Pennisetum purpureum 5,70 ± 2,25 0,85 ± 0,01 45,97 ± 3,10 27,03 ± 1,02 22,80 ± 1,26 329,41 35 11.529,4 

Brachiaria brizantha 12,41 ± 3,69 1,38 ± 0,06 43,48 ± 1,84 23,23 ± 3,16 23,09 ± 0,73 311,57 20 6.231,4 

E. grandis 28,29 ± 3,43 0,03 ± 0,01 39,54 ± 1,10 18,84 ± 4,11 21,57 ± 1,59 283,34 25 7.083,5 

E. grandis x urophylla 28,13 ± 2,20 0,03 ± 0,01 40,36 ± 4,31 16,45 ± 3,05 22,18 ± 2,22 289,21 25 7.230,3 

*Calculada segundo protocolo estabelecido pelo NREL, considerando a conversão total da celulose nas biomassas 
211

. 

**Fontes: 
146; 200

 

***Calculada com base na conversão total da celulose nas amostras e a produtividade média brasileira de biomassa (ton/ha). 
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A maior quantidade de silício nas gramíneas perenes foi confirmada também pela 

presença de corpos de sílica amorfa (Phytoliths - do tipo panacóides) na superfície dessas 

biomassas, como identificado pelas análises de MEV (Figura 59). Os fitólitos são corpos de 

sílica microscópicos que precipitam ou entre as células de tecidos vegetais vivos e são 

especialmente abundante, diversos e distintos na família das gramíneas 
217

. Eles são 

associados a uma série de vantagens para as plantas, como: maior resistência à penetração de 

fungos; maior resistência ao acamamento, permitindo uma maior absorção de luz pelas folhas, 

o que leva a uma maior produtividade; neutralização de componentes tóxicos do solo, como 

alumínio; aumenta a atividade radicular; diminui a transpiração excessiva, garantindo uma 

maior resistência à seca; além de estimular a produção de carboidratos 
212

. 

 

 

 

Os teores de celulose, hemicelulose e lignina também são mostrados na Tabela 13. 

Como é possível observar, o teor de lignina varia entre 27,79±1,39% no bagaço de cana, e 

cerca de 22% nas cascas do eucalipto. As gramíneas perenes apresentaram um teor de lignina 

intermediário. A lignina está entre os três principais componente da parede celular das plantas 

e seus níveis de concentração variam entre 20-35% de acordo com a espécie, sazonalidade, 

idade da planta, entre outros fatores. A lignina é um polímero complexo, formado por 

unidades de fenil propano (álcoois p-cumarílico, coniferílico e sinapílico), e atua como um 

agente de cimentação, conferindo resistência mecânica à planta, além de funcionar como uma 

barreira impermeável ao ataque de microrganismos, e que no caso da hidrólise enzimática, 

dificulta o acesso das celulases à celulose 
35

. 

A fração hemicelulósica encontrada para as gramíneas varia entre 27,45±2,08% no 

bagaço de cana e 23,23±3,16% em B. brizantha. As cascas de eucalipto apresentam o menor 

Figura 59 - Imagens de MEV da superfície das gramíneas, evidenciando a estrutura dos corpos de 

sílica depositados (Phytoliths). a) P. maximum; b) P. purpureum; e c) B. brizantha. 
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teor de hemicelulose, 18,84±4,11% e 16,45±3,05% para EG e HGU, respectivamente. O 

conteúdo de celulose, por outro lado, mostra-se mais elevado em P. purpureum 

(45,97±3,10%), seguido por B. brizantha (43,48±1,84%). O bagaço de cana, P. maximum e 

ambas as cascas de eucalipto apresentam um teor de celulose em torno de 40%. A fração de 

carboidratos presente nessas biomassas mostra o seu potencial como fonte de açúcares para 

produção de etanol lignocelulósico. Usando as equações estabelecidas pelo National 

Renewable Energy Laboratory (NREL) 
211

 e considerando a conversão total da fração 

celulósica presente nessas biomassas, foi possível calcular a produtividade de etanol 

(L/tonelada seca) para cada uma delas, como apresentado na Tabela 13. Uma vez que P. 

purpureum possui um maior teor de celulose, esta biomassa apresentou uma produção de 

etanol de cerca de 330 L/ton de biomassa seca. Considerando-se, também, a produtividade de 

biomassa encontrada na literatura para cada uma delas 
146; 200

, foi possível estimar a produção 

total de etanol por hectare (Tabela 13). Nesse caso, é importante enfatizar que estes valores 

são simples indicações aproximadas, uma vez que são dados derivados de uma variedade de 

estudos com diferentes produtividades para essas biomassas e de uma eficiência teórica 

máxima de fermentação. Entretanto, estes valores sugerem que P. purpureum, 

particularmente, mostra-se extremamente promissor, com uma produtividade de biomassa 

média de 35 ton/ha, a produtividade de etanol utilizando P. purpureum pode chegar aos 11,5 

mil L/ha, quase o dobro da produtividade brasileira de etanol a partir do caldo de cana, no 

processo de primeira geração, que está em torno de 6 mil L/ha 
218

. E como tem sido discutida 

previamente, a produtividade de etanol a partir das cascas de eucalipto pode ser ainda maior 

do que o apresentado (Tabela 13), uma vez que uma quantidade considerável de açúcares 

fermentescíveis encontra-se na fração solúvel (não incluído nos cálculos), mas isso depende 

diretamente de quanto tempo após a colheita esta biomassa é processada 
159

. 

 

 

6.3.2 Imunomarcação dos polissacarídeos da fração hemicelulósica 

 

 

A composição da fração hemicelulósica numa biomassa é um dos principais fatores 

determinantes para seleção do processo de conversão. Paradoxalmente, os açúcares C5, 

pentoses, presentes na hemicelulose representam um obstáculo para a fermentação, bem como 

uma fonte valiosa para o estabelecimento de plataformas de biorrefinarias e geração de 

produtos químicos com alto valor agregado. Uma maneira rápida e prática de se avaliar o teor 
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relativo de diferentes polissacarídeos na fração hemicelulósica é através de técnicas de 

imunomarcação. Aqui foi utilizada uma abordagem baseada em ELISA para comparar as seis 

biomassas quanto ao seu conteúdo de xilana, arabinoxilana, e mananas, galactomanana e 

glucomanana. A fracção hemicelulósica foi extraída com hidróxido de sódio e submetida a 

ensaios com os seguintes anticorpos: LM10 (reconhece xilanas não-substituídas e com baixo 

teor de substituição, não apresenta atividade contra arabinoxilana), LM11 (reconhece xilanas 

não-substituídas e com baixo teor de substituição, mas também pode acomodar cadeias de 

xilana com alto teor de substituição e se liga fortemente a arabinoxilana) e LM21 (se liga 

efetivamente a -(1,4)-mano-oligossacarídeos de DP2 a DP5 (grau de polimerização), 

apresenta um amplo reconhecimento para mananas, glucomananas e galactomananas, e não 

apresenta ligação inespecífica para outros polímeros) 
202-204

. A Figura 60 mostra que a fração 

hemicelulósica das gramíneas é composta principalmente por xilanas, seguido de 

arabinoxilanas, uma vez que apresentou uma alta absorbância para os anticorpos LM10 e 11, 

como tipicamente observado para as demais gramíneas; enquanto para LM21, foi observada 

uma baixa absorbância, mesmo utilizando uma menor diluição da fração hemicelulósica, o 

que confirma o menor teor de mananas. Quando LM10 foi utilizado, a fração hemicelulósica 

do bagaço de cana, P. maximum, P. purpureum e B. brizantha, após uma diluição inicial de 

40x vezes, mostrou uma absorbância média relativa 12x maior que a absorbância encontrada 

para o controle positivo (xilana – 10 g/mL). Em contraste, os níveis de xilana nas cascas de 

eucalipto foram apenas 2,5x maiores que o controle positivo. 

A fração hemicelulósica de todas as biomassas também foram diluídas 40x antes dos 

ensaios com LM11. Entretanto, a absorbância relativa encontrada para as gramíneas foi 

reduzida pela metade aproximadamente (em torno de 5,7x maior que a do controle positivo) 

(arabinoxilana – 10 g/mL), indicando um menor conteúdo de arabinoxilana quando 

comparado a xilanas. Ao contrário, a absorbância relativa para as cascas aumentou para 3,2x, 

sugerindo um maior conteúdo de arabinoxilanas em sua fração hemicelulósica. 

Quando LM21 foi utilizado, a diluição inicial da fração hemicelulósica necessária para 

as seis biomassas foi de apenas 20x, indicando um menor conteúdo de polissacarídeos de 

mananas, quando comparado a xilanas e arabinoxilanas. A absorbância relativa encontrada 

para as três gramíneas foi menor que a do controle positivo (em torno de 0,4x), enquanto para 

as cascas esta foi aproximadamente 1,0 para ambos os clones. A absorbância relativa 

observada para o bagaço de cana foi de 0,7x a do controle positivo (galactomanana – 10 



206 

 

g/mL). A maior absorbância observada para as cascas de eucalipto sugere um maior 

conteúdo de mananas comparado às gramíneas e bagaço de cana. 

 

 

 

 

 

6.3.3 Efeito dos pré-tratamentos na composição das biomassas 

 

 

Figura 60 - Imunomarcação dos polissacarídeos da fração hemicelulósica das diferentes biomassas. 

BC: bagaço; PM: P. maximum; PP: P. purpureum; BB: B. brizantha; EG: E. grandis; 

HGU: E. grandis x urophylla. 
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Existe um consenso entre os pesquisadores na área de biocombustíveis, quanto à 

necessidade de uma ou mais etapas de pré-tratamento para garantir uma eficiente hidrólise 

enzimática da celulose, uma vez que estes tratamentos removem e/ou modificam a matriz 

circundante composta por lignina e hemicelulose 
33

. No entanto, devido à grande 

complexidade e heterogeneidade encontrada nas biomassas lignocelulósicas provenientes de 

diferentes espécies, sazonalidade e condições ambientais, não há um pré-tratamento padrão 

para todas. Idealmente, um pré-tratamento deve preservar a fração hemicelulósica, limitar a 

formação de inibidores devido a produtos de degradação, minimizar a entrada de energia, 

tendo uma baixa relação custo-benefício, além de garantir a recuperação de co-produtos de 

alto valor agregado (por exemplo, a lignina) e do catalisador utilizado no pré-tratamento, bem 

como a não-produção de resíduos tóxicos 
29;143

. 

Uma vez que a composição de diferentes biomassas afeta a eficiência do 

processamento, isso irá influenciar na escolha do tratamento necessário, a fim de maximizar a 

recuperação dos açúcares. Assim, para avaliar esta questão em particular, as seis biomassas 

submetidas ao tratamento ácido, alcalino, sulfito e com água quente, sob uma variedade de 

temperaturas (50-180°C), e analisadas quanto à sua composição química (Figura 61). 

O pré-tratamento com água quente, apenas, mostrou um efeito semelhante sobre a 

composição química das diferentes biomassas, removendo principalmente a fração 

hemicelulósica. O teor de lignina permaneceu relativamente constante (variando entre 27-

23%), enquanto que o teor médio de celulose aumentou de cerca de 40% para 60% quando a 

temperatura aumentou para 130°C (Figura 61). Este enriquecimento da fração celulósica 

ocorreu, principalmente, devido à remoção de hemicelulose. Entretanto, a 180°C, o teor de 

celulose foi inferior, possivelmente devido à produção de compostos de degradação, tais 

como furfuraldeídos, e não a uma menor redução da hemicelulose. Em média, a fração 

hemicelulósica foi reduzida de cerca de 25% (biomassas in natura) para 13% após o 

tratamento a 180°C, variando de 10,74 ± 0,62% B. brizantha e 15,09 ± 1,08 em E. grandis 

(Figura 61). 

O pré-tratamento com ácido foi altamente eficiente para a remoção de hemicelulose, e 

neste caso, o aumento da temperatura (até 130°C) influenciou significativamente na eficiência 

de remoção, quando comparado com o tratamento com água quente. No entanto, a 180°C foi 

detectada uma concentração considerável de furfural, produto de degradação da hemicelulose, 

no licor proveniente de todas as três gramíneas, com um teor mais elevado no licor de B. 

brizantha, como também, no licor proveniente da casca de E. grandis. Na temperatura mais 

alta utilizada (180°C), Também foram observadas perdas de celulose mais elevadas, e o teor 
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médio de celulose diminuiu para cerca de 60%, após o pré-tratamento com ácido diluído a 

180°C, em comparação com os 70% encontrados após o tratamento a 130°C. Uma baixa 

remoção da lignina também foi observada como o aumento da temperatura durante o 

tratamento com ácido (Figura 61). 

 

 

Entretanto, o maior enriquecimento da fração celulósica foi observado nas amostras 

submetidas ao tratamento alcalino, que apresentou uma elevada remoção de ambas as frações, 

hemicelulose e lignina. Embora perdas de celulose a 180°C tenham sido observadas para o 

bagaço de cana e P. maximum, nenhuma variação do teor de celulose foi observado, após o 

aumento da temperatura de 130°C para 180°C, para as demais biomassas. O teor médio de 

Figura 61 - Composição química das biomassas obtidas após as diferentes condições de tratamento. 
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lignina foi reduzido para aproximadamente 9% em todas as biomassas, após tratamento a 

180°C. 

Quando o tratamento com sulfito, em temperaturas crescentes é analisado, a 

composição química das amostras mostrou-se muito similar àquela encontrada após o 

tratamento com água quente. Para todas as biomassas utilizadas, foi observado um aumento 

na fração celulósica até 130°C, atingindo, também, cerca de 60%, com um enriquecimento 

máximo observado para o bagaço de cana-de-açúcar (66,1 ± 4,14%). A 180°C, uma ligeira 

redução no teor de celulose foi observada para o bagaço de cana, P. maximum e para a casca 

de E. grandis x urophylla. A fração celulósica de B. brizantha e E. grandis permaneceram, 

praticamente, constantes entre 130°C e 180°C. E ao contrário dos demais, quando o teor de 

celulose de P. purpureum é analisado, percebe-se um aumento gradual mesmo a temperatura 

de 180°C, passando de cerca de 56% a 130°C para 68% na temperatura mais elevada. O 

enriquecimento da fração de celulose após o tratamento com sulfito está associado, também, à 

de remoção de ambas as frações, hemicelulose e lignina, entretanto, de forma menos 

acentuada que nos tratamentos ácido e alcalino, respectivamente. 

O teor de celulose amorfa e cristalina depois de diferentes condições de pré-tratamento 

também foi avaliado por um método químico e os resultados são apresentados na Figura 62. É 

possível observar um aumento significativo no conteúdo de celulose cristalina após os 

diferentes tratamentos, com temperatura de até 130°C para todas as biomassas utilizadas. A 

180°C, no entanto, algumas perdas dessa fração cristalina também podem ser observadas, 

principalmente, para as gramíneas, após o tratamento com ácido e água quente. Análise da 

celulose amorfa, determinada pela subtração da celulose total menos a cristalina, indica uma 

variação de conteúdo entre 2-13% do teor total de celulose nessas amostras. O maior conteúdo 

de celulose amorfa foi observado na amostra controle de P. purpureum (cerca de 6% da 

composição total da parede celular), seguido pelo bagaço de cana (com cerca de 5%). O 

menor teor de celulose amorfa foi observado em B. brizantha. Nenhuma correlação clara entre 

as condições de pré-tratamento e o teor de celulose amorfa foi estabelecida. Entretanto, 

considerando o teor de glicose na fração solúvel do pré-tratamento (licor), é possível que a 

temperaturas mais baixas esta fração esteja sendo, majoritariamente, removida, ao passo que a 

temperaturas mais elevadas, há também um aumento no grau de amorfização dessas 

biomassas decorrentes do pré-tratamento. 
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A fim de avaliar a composição química da fração hemicelulósica residual nas 

amostras, após as diferentes condições de pré-tratamento, esta foi extraída e analisada 

cromatograficamente quanto ao conteúdo de monossacarídeos presentes (Figura 63). O 

bagaço de cana, P. maximum, P. purpureum e B. brizantha apresentaram um perfil de 

monossacarídeos muito semelhantes em sua hemicelulose residual, composta principalmente 

de xilose, arabinose e glicose, seguido de quantidades muito baixas de galactose e fucose. Ao 

contrário, fração de hemicelulósica residual das cascas de eucalipto mostrou-se mais 

heterogênea, com teor um menor teor de xilose quando comparado com as gramíneas (Figura 

63). As cascas apresentaram, além de glicose, galactose e fucose, uma elevada quantidade de 

Figura 62 - Conteúdo de celulose amorfa e cristalina após as diferentes condições de tratamento. 
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manose e ramnose, não detectadas nas gramíneas. Estes resultados estão de acordo com os 

resultados de ELISA, que indicam um maior teor de xilanas e arabinoxilanas nas gramíneas e 

um nível significativamente maior de mananas nas de casca de eucalipto. 

 

 

 

 

 

 

Figura 63 - Composição monossacarídica da fração hemicelulósica residual após as diferentes 

condições de tratamentos. 
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6.3.4 RMN em estado sólido 

 

 

Os efeitos das diferentes condições de pré-tratamento sobre a composição química das 

seis biomassas também foram avaliados por ressonância magnética nuclear em estado sólido. 

Na Figura 64, são apresentados os espectros de CPMASTOSS obtidos para as amostras de 

bagaço de cana submetidas às diferentes condições de tratamento, que se mostraram muito 

semelhantes aos obtidos para as demais gramíneas investigadas. Todos os espectros foram 

normalizados em relação ao pico 10 (referentes ao carbono C1 da celulose). A atribuição dos 

deslocamentos químicos foi realizada com base na comparação com trabalhos previamente 

publicados, que apresentam espectros de RMN de 
13

C em madeira e bagaço de cana 
135-136;166

. 

Atribuições mais detalhadas são apresentadas na Tabela 6, Capítulo 4. 

Os espectros das amostras pré-tratadas com água quente (Figura 64a) ou bissulfito de 

sódio (Figura 64b) a diferentes temperaturas mostraram-se muito semelhantes aos obtidos 

para as amostras controle (sem tratamento) em todas as biomassas, sugerindo que estes pré-

tratamentos não promovem uma remoção eficiente da hemicelulose e lignina, o que está de 

acordo com as análises de composição química. As amostras pré-tratadas com ácido sulfúrico, 

a temperaturas de até 90°C, também apresentaram espectros muito semelhantes aos da 

amostra não tratada (Figura 64c). No entanto, para as temperaturas de pré-tratamento igual ou 

acima de 130°C há uma clara redução nos sinais de hemiceluloses, picos 1 e 17, com pouca 

alteração nos sinais de lignina, picos 2, 11, 12, 13, 14 e 15. Isto sugere que, para o bagaço de 

cana-de-açúcar e as demais gramíneas, o pré-tratamento com ácido sulfúrico a 130°C já é 

eficaz para a remoção de hemicelulose, mas não tem um efeito significativo sobre o teor de 

lignina. No caso das amostras pré-tratadas com hidróxido de sódio (Figura 64d), os sinais de 

hemicelulose já estão ausentes mesmo temperatura mais baixa de 50°C, enquanto os sinais de 

lignina são reduzidos gradualmente com o aumento da temperatura de pré-tratamento. Com 

efeito, o teor de lignina nas amostras parece ser semelhante em pré-tratamentos a 130°C e 

180°C, sugerindo que o pré-tratamento alcalino, para o bagaço de cana e as gramíneas, a 

130°C pode ser suficiente para uma eficiente remoção da hemicelulose, bem como da lignina. 

As análises de RMN podem também ser utilizadas para obter uma estimativa dos 

conteúdos de celulose cristalina e amorfa após os diferentes tratamentos. No caso das 

amostras submetidas ao tratamento alcalino em temperatura mais elevada (180°C), uma 

diminuição na proporção da intensidade entre os picos 3 e 4, bem como entre os picos 7 e 8, 
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foi observada, o que pode ser interpretado como uma consequência da remoção da fração 

amorfa da celulose pela condição de tratamento utilizada. 

As análises de RMN foram realizadas para as demais gramíneas, e estas apresentaram 

resultados similares aos discutidos para o bagaço de cana. Entretanto, no caso das cascas de 

eucalipto, foram observadas algumas distinções importantes. A Figura 65 mostra os espectros 

de CPMASTOSS das cascas de E. grandis x urophylla (HGU), submetidas aos diferentes pré-

tratamentos. 

 

 

 

Assim como observado para o bagaço, P. maximum, P. purpureum e B. brizantha, os 

espectros de HGU tratados com água quente (Figura 65a) e sulfito (Figura 65b) mostraram-se 

muito semelhantes ao obtido para casca sem tratamento, confirmando a ineficácia desses 

Figura 64 - Espectros de CPMASTOSS obtidos para as amostras de bagaço de cana após as 

diferentes condições de tratamento. 
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tratamentos para a remoção da hemicelulose e lignina. Além disso, os espectros de 

CPMASTOSS mostraram que nas amostras de pré-tratamento com ácido sulfúrico (Figura 

65c), o teor de hemicelulose apenas diminuiu em resposta às temperaturas de pré-tratamento 

acima de 130°C, o que também ocorreu para as gramíneas. No caso das cascas submetidas ao 

tratamento alcalino, entretanto, pode-se observar um eficiente remoção da hemicelulose em 

todas as temperaturas utilizadas (figura 65d), enquanto que o teor de lignina foi gradualmente 

reduzido até 180°C. Por outro lado, as análises de RMN do bagaço de cana e das outras 

espécies de gramíneas, mostram que estas não demandam temperaturas tão elevadas para 

reduzir significativamente o seu teor de lignina. Isto está de acordo com estudos anteriores 

(Capítulos 4 e 5), que mostram a maior recalcitrância das cascas, e, portanto, a necessidade de 

uma maior severidade nas condições de tratamento. Além disso, os espectros das cascas pré-

tratadas com hidróxido de sódio a 180°C também sugerem uma redução do teor de celulose 

amorfa, como previamente observado para as demais biomassas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65 - Espectros de CPMASTOSS obtidos para a casca de E. grandis x urophylla após os 

diferentes pré-tratamentos. 



215 
 

 

De forma geral, os resultados de RMN indicam que, entre os pré-tratamentos 

considerados, o ácido sulfúrico foi o mais eficaz na remoção de hemicelulose, enquanto o 

alcalino removeu mais eficientemente tanto a hemicelulose, quanto a lignina, seja nas 

gramíneas ou nas cascas de eucalipto. No entanto, a temperatura de pré-tratamento mostrou-se 

também um parâmetro de grande importância, afetando diretamente o fracionamento dos 

constituintes dessas biomassas. E nesse sentido, os resultados apontam para as vantagens 

intrínsecas de amostras de gramíneas, que requerem temperaturas de pré-tratamento inferiores 

àquelas necessárias para as cascas de eucalipto. 

 

 

6.3.5 Análise de monossacarídeos e furfuraldeídos no licor 

 

 

A fim de avaliar a geração de produtos de degradação dos polissacarídeos, inibidores e 

potenciais produtos de alto valor agregado na fração solúvel proveniente do pré-tratamento 

das diferentes biomassas, este licor foi analisado por diferentes técnicas cromatográficas para 

quantificação de furfuraldeídos e monossacarídeos. A composição monossacarídica do licor 

proveniente do tratamento com água quente, ácido sulfúrico, hidróxido de sódio e bissulfito 

de sódio, em crescentes temperaturas (50-180°C) foi analisada por cromatografia de íons e os 

resultados são apresentados na Figura 66. O potencial de formação de 2-furfuraldeído e 5-

hidroximetil-furaldeído (como um resultado do pré-tratamento com ácido sulfúrico) também 

foi investigado nos licor das seis biomassas em diferentes temperaturas (Figura 67). 

No licor de todas as biomassas provenientes dos diferentes pré-tratamentos, observou-

se uma elevada quantidade de glicose na temperatura mais baixa utilizada (50°C), enquanto 

apenas uma fração relativamente pequena de xilose e outros açúcares da hemicelulose foram 

detectados. Esse perfil pode estar relacionado a uma maior solubilização da glicose 

constituinte da hemicelulose, bem como à remoção da fracção de celulose amorfa. O maior 

conteúdo de glicose é particularmente evidente no licor dos pré-tratamentos com água quente, 

ácido e sulfito. No licor tratamento alcalino, a quantidade de xilose é maior do que a glicose 

para todas as gramíneas, mesmo a 50°C, enquanto que para as amostras da casca é observado 

o oposto. Esta diferença está associada com a remoção eficiente da fracção de hemicelulose 

de pelo pré-tratamento alcalino, mesmo a baixa temperatura, e à diferente composição 

química da fração hemicelulósica nas cascas de eucalipto, que apresentam um conteúdo mais 

baixo de xilanas. 
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Com o aumento da temperatura de pré-tratamento, também foi observado um aumento 

gradual do conteúdo de xilose, arabinose, galactose e outros monossacarídeos no licor, 

indicando um aumento na eficiência de remoção da hemicelulose. Considerando os diferentes 

tratamentos, é possível observar, também, que a maior concentração de monossacarídeos foi 

quantificada nos licores provenientes dos tratamentos ácido e alcalino, em concordância com 

os resultados da composição químicas da fração sólida e dados de RMN.  

Também foi possível observar, para todas as biomassas, uma significativa diminuição 

no teor de glicose no licor proveniente do tratamento ácido a 180°C, apesar do evidente 

Figura 66 - Composição monossacarídica do licor proveniente das diferentes condições de 

tratamento. 
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aumento do conteúdo de xilose. A queda no conteúdo de glicose observada em temperaturas 

mais elevadas pode ser explicada pela formação de inibidores, como mostrado na Figura 67. 

O teor de 5-HMF aumentou significativamente para todas as biomassas pré-tratada a 180°C 

com ácido sulfúrico diluído. No entanto, níveis baixos de 5-HMF já podem ser observados a 

partir de 90°C. Condições ácidas podem levar a uma rápida degradação celulose (glicose) em 

5-HMF pela reação de desidratação 
219

. O bagaço de cana e as cascas de eucalipto mostraram-

se mais suscetíveis à desidratação de celulose, enquanto as gramíneas perenes apresentaram 

níveis abaixo de 20 g de HMF/g de biomassa. Ao contrário, a degradação dos açúcares C5 

em 2-furfuraldeído foi observada, principalmente, no licor das gramíneas perenes, sendo B. 

brizantha a mais propensa à formação desses compostos durante o tratamento ácido. 

 

 

6.3.6 Ensaios de sacarificação em sistema high throughput 

 

 

A fim de avaliar o efeito das diferentes condições de tratamento sobre a digestibilidade 

enzimática das seis biomassas, as amostras foram submetidas a ensaios de sacarificação em 

sistema high throughput. Como é possível observar na Figura 68, os tratamentos ácido e 

alcalino melhoram significativamente a liberação de açúcares redutores a partir da hidrólise 

enzimática do bagaço de cana e das três gramíneas perenes analisadas, enquanto que para as 

amostras de casca de eucalipto, o pré-tratamento alcalino foi significativamente melhor. Esses 

Figura 67 - Análise do conteúdo de furfuraldeídos no licor proveniente do tratamento ácido em 

diferentes temperaturas. 
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resultados estão relacionados às diferenças na composição química da fração hemicelulósica e 

da lignina nas cascas de eucalipto, o que influencia diretamente na eficiência do 

fracionamento dessas biomassas pelos pré-tratamentos utilizados como demonstrado pelos 

métodos químicos e de RMN, bem como na digestibilidade das amostras. 

 

 

 

A quantidade de açúcares redutores liberada para as seis biomassas pré-tratadas com 

água quente e de bissulfito de sódio foram muito semelhantes à do controle, e para todas as 

biomassas apenas um efeito discreto do aumento na temperatura foi observado, assim como 

observado nos resultados da caracterização química. Por outro lado, o aumento da 

temperatura de pré-tratamento afeta significativamente a digestibilidade enzimática do bagaço 

Figura 68 - Digestibilidade enzimática das biomassas após as diferentes condições de tratamento. 
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da cana e das demais gramíneas submetidos ao tratamento ácido ou alcalino. Um aumento 

gradual na liberação de açúcar pode ser observado até 130°C, com uma redução em 

temperaturas mais elevadas, 180°C.  

Para as cascas de eucalipto, assim como observado nas análises químicas, o tratamento 

alcalino mostrou-se o mais eficiente para melhora da digestibilidade das amostras. 

Confirmando o efeito do conteúdo de lignina sobre a eficiência de hidrólise. No caso das 

cascas, o efeito da temperatura foi também muito discreto, com um pequeno aumento na 

quantidade de açúcares liberados até 130°C. 

Os resultados apresentados confirmam a necessidade de otimização das condições de pré-

tratamento de acordo com um tipo de biomassa específica, e que fatores como concentração, 

tempo de residência e temperatura, são de extrema importância para um eficiente 

fracionamento da biomassa. Nesse caso, a temperatura de 130°C mostrou-se ideal para os 

tratamentos e biomassas utilizadas, uma vez que garantiu o enriquecimento da fração 

celulósica, através de uma eficiente remoção da hemicelulose e da lignina, sem levar a 

formação de altas concentrações de inibidores. 

 

 

6.3.7 Análises morfológicas 

 

 

A fim de avaliar os efeitos dos diferentes pré-tratamentos sobre a morfologia das 

biomassas estudadas, e sua relação com a digestibilidade enzimática encontrada, amostras de 

bagaço de cana, submetidas ao tratamento ácido, alcalino, sulfito e com água quente a 

temperatura de 130°C foram analisadas por MEV. A Figura 69 mostra os efeitos dos 

diferentes pré-tratamentos, em comparação com o bagaço in natura. As amostras obtidas a 

partir do pré-tratamento da água quente (Figura 69b) mostram uma superfície semelhante à 

encontrada para o bagaço sem tratamento (Figura 69a), onde se observa uma camada de 

cobertura contínua (possivelmente formada por lignina e hemicelulose). Após pré-tratamento 

com ácido (Figura 69c), os feixes de celulose tornam-se mais evidentes com uma menor 

coesão entre eles. Isto está associado com um maior nível de remoção de hemicelulose, o 

suficiente para permitir o acesso das enzimas hidrolíticas às fibras de celulose, portanto, 

levando a melhora na eficiência de hidrólise encontrada. Quando o tratamento com sulfito é 

analisado, observa-se ainda uma camada recobrindo a superfície dos feixes a celulose, mas 

neste caso, ela já não é contínua com observado na amostra in natura e após o tratamento com 
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água quente, assim, algumas partes dos feixes são já evidentes, tal como mostrado na Figura 

69d. Após o tratamento com sulfito, também é possível observar alguns resíduos e 

rugosidades ao longo da superfície, que podem estar associados a modificações na estrutura 

da lignina. Neste caso, a melhora discreta na digestibilidade das amostras, seria devido a um 

aumento, também discreto, na porosidade das amostras, bem como a modificações na matriz 

da parede celular. 

 

 

 

 

Entre os pré-tratamentos aqui descritos, as maiores alterações morfológicas foram 

produzidas pelo tratamento alcalino. A Figura 70 mostra os efeitos deste tratamento a 130°C 

sobre o bagaço de cana. Como é possível observar, ocorreu a total remoção da camada de 

cobertura, principalmente lignina (como determinado pela composição química), o que levou 

a uma consequente perda da estrutura da biomassa, com separação de feixes de fibras de 

celulose (Figura 70a). Também foi possível observar estruturas características da 

reprecipitação da lignina na superfície das fibras, consequência da sua extrusão do interior da 

fibra e resfriamento após o contato com o licor. Com o uso de uma maior resolução, fica 

Figura 69 - MEV das amostras de bagaço de cana após os diferentes tratamentos a temperatura de 130°C. 

a) bagaço in natura; b) tratamento com água quente; c) tratamento ácido; d) tratamento com 

bissulfito de sódio. 
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evidente também, a presença de microfibrilas de celulose cristalina (MCF) ou nanocristais de 

celulose sobre a superfície das amostras (Figura 70b). Recentemente, esses nanocristais de 

celulose têm sido o foco de um número exponencialmente crescente de pesquisas, 

interessadas, principalmente, em sua estrutura e potencial para atuar como nanocompósitos, 

para melhorar as propriedades mecânicas e a resistência de biocompósitos, como plásticos, 

entre outros. Estas nanopartículas de celulose são, principalmente, a celulose nativa (celulose 

I), cuja extração ocorre, geralmente, por meio de tratamentos de branqueamento tradicionais 

de fibras lignocelulósicas. No entanto, as condições de extração (tempo, temperatura, 

concentração de químicos) são fundamentais para um processo de extração eficiente, e para 

obtenção de nanopartículas de celulose com as características desejadas 
220

. Isso pode ser 

confirmado quando comparamos os resultados apresentados no Capítulo 4, onde essas 

estruturas não foram observadas no bagaço de cana, devido às diferenças nas condições de 

tratamento. 

 

A fim de verificar os efeitos do pré-tratamento alcalino a 130°C sobre as demais 

biomassas, essas também foram analisadas por MEV. Como pode ser observado na Figura 71, 

as análises de MEV das gramíneas perenes também revelaram a presença desses nanocristais 

de celulose na superfície das fibras de P. maximum, P. purpureum e B. brizantha. Entretanto, 

as fibras se mostram mais isoladas e em maior número, quando comparadas ao bagaço de 

cana (Figuras 71a-d), indicando o seu potencial para obtenção de nanocompósitos naturais. 

Além disso, no que diz respeito a hidrólise enzimática dessas amostras, essas microfibrilas de 

Figura 70 - MEV das amostras de bagaço de cana após tratamento com NaOH 1%, a 130°C. 



222 

 

celulose podem ser facilmente acessadas e hidrolisadas pelas celulases, o que explica o efeito 

pronunciado na quantidade de açúcares liberados evidenciada nos ensaios de sacarificação. 

 

 

 

As análises de MEV das cascas de eucalipto, entretanto, mostraram que o tratamento 

alcalino a 130°C, nessas biomassas, age principalmente, removendo hemicelulose e lignina 

Figura 71 - Diferentes biomassas tratadas com NaOH 1% a 130°C. a) bagaço; b) P.maximum; c) P. 

purpureum; d) B. brizantha; e) E. grandis; f) E. grandis x urophylla. 
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(Figuras 71e-f). Não foram observadas na superfície dessas biomassas, as microfibrilas de 

celulose, detectadas para as gramíneas. O aumento na digestibilidade das cascas está 

associado, principalmente, ao aumento na porosidade das fibras e maior acesso das enzimas. 

 

 

6.4 CONCLUSÕES 

 

 

As biomassas estudadas neste capítulo apresentaram-se como potenciais fontes de 

carboidratos para produção de bioetanol, podendo ser cultivadas de forma sustentável e 

aplicadas na produção local durante a entressafra, quando não há produção de bagaço de cana. 

No caso das gramíneas perenes, assim como para o bagaço de cana, os pré-tratamentos 

alcalino e ácido a 130°C levaram a uma maior eficiência de sacarificação, apresentando 

concentrações muito semelhantes de açúcares redutores liberados para as três gramíneas e o 

bagaço de cana. Entretanto, o tratamento alcalino mostrou-se a melhor alternativa, uma vez 

que o tratamento ácido gera concentrações significativas de inibidores, furfuraldeídos. No 

caso das cascas de eucalipto, devido a sua maior recalcitrância e diferenças na composição 

química, o tratamento alcalino mostrou-se como a melhor alternativa para uma eficiente 

digestibilidade enzimática, mostrando um menor efeito devido aumento na temperatura. A 

maior liberação de açúcares redutores a partir do bagaço de cana e as gramíneas, quando 

comparado com casca de eucalipto, após o tratamento alcalino a 130°C pode ser explicado 

também, pelas alterações morfológicas observadas por MEV, além das diferenças quanto à 

composição determinadas pelo método químico e de RMN. As análises cromatográficas 

indicaram um maior enriquecimento da fração celulósica após o tratamento alcalino, além 

disso, as análises morfológicas por MEV mostraram a remoção da matriz de lignina e 

hemicelulose, o que levou a uma maior desorganização e porosidade dessas amostras. Quando 

comparadas às cascas de eucalipto, o bagaço de cana e as gramíneas apresentaram em sua 

superfície uma grande concentração de microfibrilas isoladas de celulose, o que pode 

justificar a maior digestibilidade enzimática dessas amostras. Além disso, as condições de 

tratamento utilizadas para o tratamento alcalino mostraram o potencial das gramíneas perenes 

como fonte de nanocompósitos para utilização como reforços e para produção de 

biomateriais.  
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CAPÍTULO 7 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A partir dos estudos realizados na presente tese foi possível gerar novos conhecimentos a 

respeito dos fatores envolvidos na produção de etanol de segunda geração, via hidrólise 

enzimática, a partir de diferentes biomassas lignocelulósicas.  

Os estudos desenvolvidos no Capítulo 3, a respeito da enzima AnBgl1, garantiram 

informações a respeito da sua estrutura molecular, atividade, estabilidade e funcionalidade de 

seu domínio fibronectina, o que ajuda a compreender a vantagens que levaram o coquetel 

comercial Novozymes 118, a ser um dos mais vendidos mundialmente, e potencialmente 

aplicado na produção de etanol de segunda geração. Além de gerar informações que podem 

levar à otimização da atividade de novas enzimas que vêm sendo descobertas e modificadas 

por este e outros grupos de pesquisa. 

No Capítulo 4, a utilização do processo de deslignificação com diferentes concentrações 

de base, juntamente com a aplicação de diferentes técnicas químicas e físicas para 

caracterização do bagaço de cana-de-açúcar, levaram a um conhecimento mais aprofundado a 

respeito dos fatores envolvidos numa eficiente hidrólise enzimática, como composição 

química (conteúdo de lignina), cristalinidade, porosidade e morfologia.  

No Capítulo 5 foi possível avaliar o potencial das cascas de dois clones comerciais de 

eucalipto, amplamente cultivados no Brasil, como potencial fonte de carboidratos para 

produção de etanol de segunda geração. Utilizando as técnicas estabelecidas para o bagaço de 

cana-de-açúcar, foi possível gerar novas informações a respeito dessas biomassas e efeitos dos 

tratamentos utilizados sobre a sua digestibilidade enzimática. Através de experimentos de 

sacarificação e fermentação simultâneas foi possível estabelecer o balanço de massa da 

produção de etanol a partir destes resíduos. 

Através dos estudos desenvolvidos durante o estágio de doutorado, na Universidade de 

York-UK, apresentados no Capítulo 6, foi possível contribuir para diversificação de 

potenciais biomassas para utilização em plataformas de biorrefinarias, visando a produção de 

etanol de segunda geração e outros biomateriais. Foram avaliados diferentes pré-tratamentos e 

temperaturas a fim de aumentar a disponibilidade enzimática das biomassas por meio de 

ensaios de sacarificação em sistema high throughput. As gramíneas utilizadas, assim como as 

cascas de eucalipto, mostraram-se como potenciais alternativas para completar a produção a 

partir de bagaço de cana, principalmente durante a entressafra, quando não há produção de 

bagaço. 

Além dos resultados científicos apresentados e discutidos, a presente tese contribuiu para 

formação profissional e pessoal desta doutoranda, através do estudo e utilização de diferentes 

técnicas biofísicas e bioquímicas aplicadas na caracterização de proteínas e dos substratos 
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lignocelulósicos, entre outros materiais, além das possibilidades de colaboração com 

diferentes grupos de pesquisa nacionais e internacionais ao longo deste trabalho. 

 

 

SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

A fim de dar continuidade aos estudos iniciados na presente tese de doutorado e com base 

nos conhecimentos adquiridos então, sugerem-se os itens explicitados a seguir: 

 

 Realização de ensaios para clivagem dos domínios catalítico e fibronectina da enzima 

AnBgl1, e realização de ensaios de atividade e adsorção dos domínios separados; 

 Realização de mutações dirigidas nos aminoácidos do domínio fibronectina que passam 

estar envolvidos na ancoragem dos fragmentos de lignina; 

 Realização de experimentos de deglicosilação e identificação dos resíduos glicosilados, 

e sua influência na estrutura estendida do linker 2. 

 Realização de ensaios de cristalização e resolução da estrutura cristalográfica da 

enzima; 

 Utilização de diferentes pré-tratamentos para viabilização do etanol de segunda geração 

a partir do bagaço de cana-de-açúcar, utilizando as técnicas aqui estabelecidas para 

caracterização da biomassa tratada; 

 Utilização de novas condições de tratamento, visando uma maior sustentabilidade na 

produção de etanol de primeira e segunda geração a partir das cascas de eucalipto; 

 Aplicação de diferentes tratamentos para disponibilização dos açúcares das gramíneas 

utilizadas neste trabalho; 

 Realização de estudos econômicos a respeito da produtividade de etanol a partir das 

diferentes biomassas utilizadas, comparando com o bagaço de cana; 

 Avaliação das gramíneas como fonte para obtenção de nanocompósitos;   
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