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RESUMO
LAURITO-FRIEND, D. F. Pré-tratamento sulfito alcalino e hidrólise enzimática de
bagaços de cana-de-açúcar com diferentes composições químicas 2013. 97p.
Dissertação (Mestrado em ciências) - Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de
São Paulo, Lorena, 2013.
Para diminuir o consumo dos combustíveis fósseis, que são os principais agentes
intensificadores do efeito estufa, muitas pesquisas estão sendo realizadas para aumentar a
produção de etanol, com ênfase no etanol produzido a partir de materiais lignocelulósicos.
Dentre as etapas necessárias para esse processo, uma delas é a hidrólise enzimática da
celulose a monômeros solúveis. No entanto, a parede celular das plantas é recalcitrante e
de difícil acesso às enzimas. Diante disto, neste trabalho propôs-se tratar bagaços de canade-açúcar com diferentes concentrações de solução sulfito em meio alcalino, para
solubilizar lignina e hemicelulose e favorecer o acesso das enzimas ao substrato. As
amostras, obtidas de cultivares de cana-de-açúcar com teores reduzidos de lignina e de uma
variedade comercial, foram submetidas ao processo quimio-mecânico por 2 horas, a 121oC,
com soluções de hidróxido de sódio (2,5%, 3,75% e 5% m/m) e sulfito de sódio (5%, 7,5%
e 10% m/m), combinadas na proporção de 1:2, respectivamente. Análises físico-químicas
dos materiais pré-tratados, como quantificação dos grupos sulfônicos e capacidade de
retenção de água (WRV), também foram realizadas. Conforme se empregou maior
concentração de reagentes no pré-tratamento, mais eficientes foram as remoções de lignina
e hemicelulose, favorecendo maiores conversões enzimáticas. A remoção de lignina,
embora contribua para o acesso das enzimas ao substrato, não foi o único fator necessário
para se alcançar os maiores rendimentos de açúcares. Nesse caso, o efeito da sulfonação foi
essencial para melhores conversões. Os resultados de WRV não apresentaram correlação
com os níveis de hidrólise, pois é provável que as fibras pré-tratadas tenham atingido seu
ponto de saturação. O maior rendimento de hidrólise da celulose foi de 92% para o cultivar
58 (após 96 horas de reação), que associou o efeito da deslignificação (53,5%) com alta
incorporação de sulfito (600 mmol/Kg de lignina). Todos os bagaços com menor conteúdo
inicial de lignina apresentaram maiores velocidades iniciais de hidrólise, quando
comparados com a variedade comercial. Dessas amostras, destacou-se o cultivar 146, que
necessitou apenas de 8 horas de reação para estabelecer o patamar de conversão de
celulose de 75%. Todos os cultivares foram mais eficientes que a variedade comercial,
demandando menor concentração de reagentes químicos para atingir 50% de conversão de
celulose, em 24 horas. Foi avaliada a diminuição de quatro vezes na carga de SO32- no prétratamento do cultivar 58, em que se empregou 2,5% de sulfito e 5% de NaOH, em tempos
de cozimento correspondentes a 30, 60 e 120 minutos. Nesse sentido, observou-se que a
maior proporção de íons OH- no meio reacional não resultou em rendimentos satisfatórios
de hidrólise, devido à maior perda de hemicelulose e menor remoção de lignina, quando
comparado ao mesmo processo utilizando 10% de sulfito. Para o maior tempo de prétratamento foi possível obter maiores rendimentos de hidrólise, pois a incorporação de
sulfito e remoção de componentes aumentou com o tempo. Portanto, o efeito da
sulfonação, em 2 horas de pré-tratamento, foi mais importante que a deslignificação total
das amostras na conversão dos polissacarídeos do bagaço em açúcares fermentescíveis.
Palavras chave: Bagaço de cana-de-açúcar, Sulfito, Lignina, Hidrólise enzimática.
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ABSTRACT
LAURITO-FRIEND, D. F. Alkaline sulfite pretreatment and enzymatic hydrolysis of
sugarcane bagasse with different chemical compositions 2013. 97p. Dissertation
(Master of science) – Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena,
2013.
In order to reduce the consumption of fossil fuels, which are the main cause of the
greenhouse effect, many studies are being undertaken to increase ethanol production
through the use of lignocellulosic material. One of the steps in this process is enzymatic
hydrolysis of the cellulose into monomers. However, the plant cell walls are recalcitrant
and inaccessible to the enzymes. Thus, this study aims to treat sugar cane bagasse with
different sulfite alkaline concentrations in order to dissolve lignin and hemicellulose and
enable the enzymes access to the substrate. The samples, obtained from sugar cane hybrids
with reduced lignin content along with a commercial variety, were submitted to a
chemical-mechanical process for 2 hours at 121°C, with sodium hydroxide solutions
(2.5%, 3.75% and 5% m/m) and sodium sulfite (5%, 7.5% and 10% m/m), combined in a
1:2 ratio, respectively. Furthermore, physical and chemical analyses, such as water
retention value and sulfonic group measurement, were carried out. The greater reactants
concentration in the pretreatment, the more efficient the lignin and hemicelullose removal
was, therefore enabling greater enzymatic conversions. Although lignin removal augments
enzyme access to the substrate, this was not the only factor necessary to reach better
conversion rates. In this case, the effect of sulfonation was essential for better conversions.
The water retention value did not present correlation with the hydrolysis levels, suggesting
that the pre-treated fibers had already reached their saturation point. The greatest cellulose
hydrolysis yield was 92% for hybrid 58 (after 96 hours of reaction), which is associated
with the effect of delignification (53.5%) with high sulfite incorporation (600 mmol/Kg of
lignin). All of the bagasse varieties with less initial lignin content presented greater initial
hydrolysis velocities when compared to the commercial variety. Of these samples, the
hybrid 146 stood out, since only 8 hours was needed to reach the cellulosic conversion
plateau of 75%. All of the hybrids were more efficient than the commercial variety, as they
required less chemical reactants to reach 50% cellulosic conversions in 24 hours. The
charge of SO32- was reduced 75% for the pretreatment using 2.5% sulfite and 5% NaOH
with hybrid 58 for reaction times of 30, 60 and 120 minutes. It was observed that a greater
proportion of OH- ions did not lead to satisfactory hydrolysis yields due to the greater loss
in hemicellulose and the great lignin removal when compared to the same treatment
utilizing 10% sulfite. The greater hydrolysis yield was obtained through the longest period
of pretreatment, because in this condition the sulfite incorporation and removal of
components increased. Thus, the effect of sulfonation, in 2 hours of pretreatment was more
important in the conversion of the bagasse polysacharides in fermentable sugars than the
total delignification of the samples.
Keywords: Sugarcane bagasse, Sulfite, Lignin, Enzymatic hydrolysis.

15

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Representação esquemática da arquitetura da parede celular vegetal (US
Department of Energy Genome Programs <http://genomics.energy.gov>).........................26

Figura 2: Representação da estrutura da celulose, formada por unidades consecutivas de
celobiose (FENGEL e WEGENER, 1989)...........................................................................28

Figura 3: Representação das ligações de hidrogênio nas cadeias de celulose (PITARELO,
2007).....................................................................................................................................29

Figura 4: Estrutura química de uma xilana de gramínea. (1) 1,4-D-xilopiranose; (2) Larabinose; (3) ácido 4-O-D-metil-α-D-glucurônico; (4) grupo acetil (PITARELO,
2007).....................................................................................................................................30

Figura 5: Unidades fenilpropano precursoras da lignina. (I) Álcool p-cumarílico; (II)
Álcool coniferílico; (III) Álcool sinapílico (FENGEL e WEGENER, 1989).....................31

Figura 6: Principais tipos de ligações entre as unidades básicas que constituem a lignina
(lignina guaiacil) (CARVALHO et al., 2009)......................................................................32

Figura 7: Reações da lignina em meio alcalino (SJOSTROM, 1993)..................................36

Figura 8: Mecanismo da sulfonação da lignina na polpação sulfito em meio neutro e
alcalino (GELLERSTEDT et al., 2009)...............................................................................37

Figura 9: Modo de ação das celulases na completa degradação da celulose (MARTINS,
2005).....................................................................................................................................40

Figura 10: Enzimas xilanolíticas envolvidas na degradação da xilana e seus substituintes
(SUNNA e ANTRANIKIAN, 1997)....................................................................................41

16

Figura 11: Curva típica da hidrólise enzimática da celulose (ARANTES e SADDLER,
2010).....................................................................................................................................42

Figura 12: Representação esquemática do sistema de volume de retenção de água (SANTI
JUNIOR, 2011)....................................................................................................................57

Figura 13: Correlação entre a remoção de lignina e hemicelulose dos bagaços 321 ( -♦-),
89 (-▲-), 58 (-■-), 146 (-▲-), 166 (-▲-), 140 (-♦-) e variedade comercial (-■-), após prétratamentos com 2,5-5%, 3,75-7,5% e 5-10% de NaOH-Na2SO3, respectivamente............60

Figura 14: Conversão de celulose (a) e hemicelulose (b) da variedade comercial de bagaço
pré-tratado por processo quimio-mecânico: (-●-) 2,5% de NaOH e 5% de sulfito; (-■-)
3,75% de NaOH e 7,5% de sulfito (-▲-) e 5% de NaOH e 10% sulfito. As barras de erro
representam as variações entre as hidrólises com duas repetições. Quando não estiver
visível a barra de erro, significa que o erro foi menor que o símbolo..................................66

Figura 15: Conversão de celulose (a) e hemicelulose (b) do cultivar 58 pré-tratado por
processo quimio-mecânico: (-●-) 2,5% de NaOH e 5% de sulfito; (-■-) 3,75% de NaOH e
7,5% de sulfito e (-▲-) 5% de NaOH e 10% sulfito. As barras de erro representam as
variações entre as hidrólises com duas repetições. Quando não estiver visível a barra de
erro, significa que o erro foi menor que o símbolo..............................................................66

Figura 16: Conversão de celulose (a) e hemicelulose (b) do cultivar 146 pré-tratado por
processo quimio-mecânico: (-●-) 2,5%de NaOH e 5% de sulfito; (-■-) 3,75% de NaOH e
7,5% de sulfito e (-▲-) 5% de NaOH e 10% sulfito. As barras de erro representam as
variações entre as hidrólises com duas repetições. Quando não estiver visível a barra de
erro, significa que o erro foi menor que o símbolo..............................................................67

Figura 17: Conversão de celulose (a) e hemicelulose (b) do cultivar 89 pré-tratado por
processo quimio-mecânico: (-●-) 2,5%de NaOH e 5% de sulfito; (-■-) 3,75% de NaOH e
7,5% de sulfito e (-▲-) 5% de NaOH e 10% sulfito. As barras de erro representam as
variações entre as hidrólises com duas repetições. Quando não estiver visível a barra de
erro, significa que o erro foi menor que o símbolo..............................................................67

17

Figura 18: Conversão de celulose (a) e hemicelulose (b) do cultivar 321 pré-tratado por
processo quimio-mecânico: (-●-) 2,5% de NaOH e 5% de sulfito; (-■-) 3,75% de NaOH e
7,5% de sulfito e (-▲-) 5% de NaOH e 10% sulfito. As barras de erro representam as
variações entre as hidrólises com duas repetições. Quando não estiver visível a barra de
erro, significa que o erro foi menor que o símbolo..............................................................68

Figura 19: Conversão de celulose (a) e hemicelulose (b) do cultivar 166 pré-tratado por
processo quimio-mecânico: (-●-) 2,5% de NaOH e 5% de sulfito; (-■-) 3,75% de NaOH e
7,5% de sulfito e (-▲-) 5% de NaOH e 10% sulfito. As barras de erro representam as
variações entre as hidrólises com duas repetições. Quando não estiver visível a barra de
erro, significa que o erro foi menor que o símbolo..............................................................68

Figura 20: Conversão de celulose (a) e hemicelulose (b) do cultivar 140 pré-tratado por
processo quimio-mecânico: (-●-) 2,5% de NaOH e 5% de sulfito; (-■-) 3,75% de NaOH e
7,5% de sulfito e (-▲-) 5% de NaOH e 10% sulfito. As barras de erro representam as
variações entre as hidrólises com duas repetições. Quando não estiver visível a barra de
erro, significa que o erro foi menor que o símbolo..............................................................69

Figura 21:

Conversão de celulose

dos bagaços de cana-de-açúcar obtidos de uma

variedade comercial (-■-) e dos cultivares 321 ( -♦-), 89 (-▲-), 58 (-■-), 146 (-▲-), 166
(-▲-) e 140 (-♦-) pré-tratados com 5% de NaOH e 10% sulfito. As barras de erro
representam as variações entre as hidrólises com duas repetições.......................................72

Figura 22: Conversão de celulose dos bagaços de cana-de-açúcar após 24 horas, obtidos de
uma variedade comercial (-■-) e dos cultivares 321 ( -♦-), 89 (-▲-), 58 (-■-), 146 (-▲-),
166 (-▲-) e 140 (-♦-). As barras de erro representam as variações entre as hidrólises com
duas repetições.....................................................................................................................74

Figura 23: Conversão enzimática da celulose (a) e hemicelulose (b) do cultivar 58, prétratado por processo quimio-mecânico (tempo de 120 minutos) com 5% de NaOH /10% de
sulfito (-▲-) e 5% de NaOH/ 2,5% de sulfito (-●-). As barras de erro representam as
variações entre as hidrólises com duas repetições. Quando não estiver visível a barra de
erro, significa que o erro foi menor que o símbolo..............................................................77

18

Figura 24: Conversão enzimática da celulose (a) e hemicelulose (b) do cultivar 58, prétratado por processo quimio-mecânico com 5% de NaOH e 2,5% de sulfito, nos tempos de
120 (-♦-), 60 (-■-) e 30 minutos (-▲-). As barras de erro representam as variações entre as
hidrólises com duas repetições. Quando não estiver visível a barra de erro, indica que o
erro foi menor que o símbolo...............................................................................................80

19

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Caracterização química dos bagaços de cana-de-açúcar.......................................49

Tabela 2: Caracterização química dos bagaços de cana-de-açúcar obtidos do tratamento
sulfito alcalino......................................................................................................................59

Tabela 3: Quantificação dos grupos sulfônicos dos bagaços de cana-de-açúcar obtidos por
pré-tratamento sulfito alcalino..............................................................................................62

Tabela 4: Retenção de água (WRV) dos bagaços de cana-de-açúcar, obtidos por prétratamento sulfito alcalino....................................................................................................63

Tabela 5 - Caracterização das atividades enzimáticas e conteúdo de proteína das enzimas
comerciais.............................................................................................................................65

Tabela 6: Caracterização química do bagaço 58 pré-tratado com diferentes concentrações
de solução sulfito alcalino....................................................................................................75

Tabela 7: Quantificação dos grupos sulfônicos e retenção de água (WRV) do bagaço 58
pré-tratado por 2 horas de cozimento em diferentes concentrações de solução sulfito
alcalino.................................................................................................................................76

Tabela 8: Caracterização química do cultivar 58 pré-tratado com 5% de NaOH e 2,5% de
sulfito, variando-se os tempos de pré-tratamento.................................................................78
Tabela 9: Quantificação dos grupos sulfônicos e retenção de água (WRV) do híbrido 58
após pré-tratamento sulfito alcalino com 5% de NaOH e 2,5% de sulfito, variando-se os
tempos de cozimento............................................................................................................79

20

21

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO................................................................................................................23
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.........................................................................................25
2.1.CONTEXTO DO BRASIL NA PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR E
DERIVADOS.......................................................................................................................25
2.2. COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR......................26
2.2.1. Celulose......................................................................................................................27
2.2.2. Hemicelulose..............................................................................................................29
2.2.3. Lignina........................................................................................................................30
2.2.4. Extrativos....................................................................................................................33
2.3. PRÉ-TRATAMENTO DOS MATERIAIS LIGNOCELULÓSICOS..........................34
2.3.1. Processo sulfito...........................................................................................................36
2.4. HIDRÓLISE ENZIMÁTICA DA BIOMASSA............................................................39
2.5.FATORES

QUE

INTERFEREM

NA

HIDRÓLISE

ENZIMÁTICA

DE

LIGNOCELULÓSICOS......................................................................................................44
3. OBJETIVO.......................................................................................................................48
4. MATERIAIS E MÉTODOS............................................................................................49
4.1. AMOSTRAS DE BAGAÇOS DE CANA-DE-AÇÚCAR...........................................49
4.2.TRATAMENTO

QUIMIO-MECÂNICO

DOS

BAGAÇOS

DE

CANA-DE-

AÇUCAR.............................................................................................................................49
4.2.1. Efeito da concentração de reagentes..........................................................................49
4.2.2.Efeito do tempo de pré-tratamento..............................................................................50
4.3. COMPOSIÇÃO QUÍMICA DOS BAGAÇOS DE CANA-DE-AÇÚCAR..................51
4.4. DETERMINAÇÃO DAS ATIVIDADES ENZIMÁTICAS.........................................51
4.4.1. Celulases totais...........................................................................................................51
4.4.2. Endoglucanase............................................................................................................52
4.4.3. Exoglucanase..............................................................................................................53
4.4.4. β-Glicosidase..............................................................................................................53
4.4.5. β-D-xilanase...............................................................................................................54
4.4.6. β-xilosidase.................................................................................................................54
4.5. PROTEÍNAS TOTAIS..................................................................................................55
4.6. HIDRÓLISE ENZIMÁTICA........................................................................................55
4.7. QUANTIFICAÇÃO DOS ÁCIDOS SULFÔNICOS...................................................56

22

4.8. DETERMINAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE ÁGUA (WRV).....................57
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO.....................................................................................58
5.1.TRATAMENTO

QUIMIO-MECÂNICO

DOS

BAGAÇOS

DE

CANA-DE-

AÇÚCAR.............................................................................................................................58
5.2.GRUPOS SULFÔNICOS E RETENÇÃO DE ÁGUA DOS BAGAÇOS PRÉTRATADOS

COM

DIFERENTES

CONCENTRAÇÕES

DE

SULFITO

ALCALINO..........................................................................................................................62
5.3.

HIDRÓLISE

ENZIMÁTICA

DOS

BAGAÇOS

PRÉ-TRATADOS

COM

DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE SULFITO ALCALINO.....................................65
5.4. EFEITO DO PRÉ-TRATAMENTO SULFITO ALCALINO NA HIDRÓLISE
ENZIMÁTICA DO BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR VARIANDO-SE A CARGA DE
SULFITO E O TEMPO DE PRÉ-TRATAMENTO............................................................75
5.4.1 Efeito carga de sulfito..................................................................................................75
5.4.2. Efeito do tempo de pré-tratamento sulfito alcalino....................................................78
6. CONCLUSÕES....... ........................................................................................................81
REFERÊNCIAS...................................................................................................................83
APÊNDICES........................................................................................................................94

23

1. INTRODUÇÃO

Ao longo de gerações, a maior demanda por combustíveis fósseis associada à
destruição de florestas tropicais tem contribuído para uma alta concentração de gases
poluentes na atmosfera. Esses gases, em especial o dióxido de carbono, favorecem o efeito
estufa no planeta, que aumenta a temperatura global, provocando mudanças climáticas de
grande impacto no meio ambiente. Nesse sentido, o etanol, oriundo de fontes renováveis, é
apontado como promissora alternativa para substituir o petróleo e minimizar os danos
ambientais provocados pelo uso excessivo de combustíveis não renováveis.
O Brasil, desde a década de 70 com a implementação do Programa Nacional do
Álcool (Proálcool), apresenta papel de destaque na produção de etanol de cana-de-açúcar,
o chamado etanol de primeira geração. O país é o maior produtor de cana no mundo e a
região sudeste tem forte participação neste setor agrícola. No entanto, para o aumento da
produção de etanol no Brasil sem maior demanda por áreas de plantio, é importante que
novas tecnologias sejam desenvolvidas, visando o aproveitamento integral da cana-deaçúcar.
O bagaço é considerado o principal subproduto do processamento da cana, sendo,
normalmente, utilizado nas usinas para queima e geração de eletricidade. No entanto,
maiores rendimentos de etanol podem ser obtidos pela conversão dos seus polissacarídeos
a açúcares fermentescíveis.
Analisando as características da parede celular dos materiais lignocelulósicos, fica
claro que a lignina representa um dos principais obstáculos para a produção do etanol de
segunda geração. Lignina e hemicelulose preenchem os espaços existentes entre as fibrilas
de celulose na parede celular, oferecendo assim, proteção contra a degradação microbiana,
enzimática e química. Nesse sentido, a produção de biocombustíveis a partir de biomassa
vegetal inicia-se com a desconstrução da matriz lignocelulósica, através de uma etapa de
pré-tratamento, para depois submetê-la à hidrólise dos polissacarídeos a monômeros
solúveis que, posteriormente, serão fermentados a etanol.
O principal objetivo do pré-tratamento é aumentar a acessibilidade das enzimas às
fibras de celulose, rompendo a barreira formada por hemicelulose e lignina e diminuindo o
grau de polimerização e cristalinidade da celulose. Portanto, com a finalidade de melhorar
a digestibilidade da biomassa, diversos pré-tratamentos são reportados na literatura,
envolvendo processos físicos, químicos, físico-químicos e biológicos. Dentre os processos
químicos, o pré-tratamento sulfito alcalino apresenta grande potencial para a geração de
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polpas celulósicas com teor de lignina reduzido e uma alta área superficial, baseando-se em
processos usados na indústria de polpa e papel. Além disso, todo o maquinário utilizado
nas indústrias de celulose e papel pode ser adaptado para o funcionamento das
biorefinarias.
O processo quimio-mecânico utilizado na indústria de celulose e papel para a
separação das fibras da madeira é um pré-tratamento que vem sendo avaliado para a
individualização das fibras do bagaço de cana (MENDES et al., 2011). Nesse caso,
acrescentam-se produtos químicos ao bagaço e o material é aquecido, provocando a
dissolução de parte dos componentes, seguindo do processo de desfibramento em refinador
de discos. Logo, pré-tratamentos que sejam capazes de remover mais lignina, sem reduzir
demasiadamente o rendimento dos polissacarídeos, são vistos como alternativas viáveis na
geração de etanol celulósico.
A utilização de plantas menos recalcitrantes, por exemplo, com menor teor de
lignina, representam um progresso na produção de etanol de segunda geração. Por isso,
vários grupos de pesquisa estão envolvidos em projetos multidisciplinares visando
selecionar variedades de cana-de-açúcar com teor reduzido de lignina ou promover a
regulação negativa da biossíntese da lignina em plantas transgênicas. Em todos esses
trabalhos, o foco principal é aumentar os rendimentos de conversão enzimática, eliminando
a necessidade de tecnologias severas de pré-tratamentos e alta carga de enzimas, que
elevam os custos do processo.
Baseado nos avanços brasileiros da produção e uso de etanol como combustível, este
estudo teve a finalidade de avaliar o pré-tratamento de bagaços com diferentes
concentrações de solução sulfito de sódio em meio alcalino, usando como resposta a
hidrólise enzimática dos polissacarídeos. Para isso, comparou-se uma amostra de bagaço
comercial com seis bagaços produzidos a partir do processamento de variedades de canade-açúcar, selecionadas a partir de experimentos de campo com níveis contrastantes de
lignina.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1. CONTEXTO DO BRASIL NA PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR E
DERIVADOS

A cana-de-açúcar, planta pertencente ao genêro Saccharum, da família das
gramíneas e classe das monocotiledôneas, foi introduzida no Brasil durante o período
colonial. Trazida pelos portugueses de regiões tropicais da Ásia, especialmente da Índia, a
cana-de-açúcar teve boa adaptabilidade no Brasil devido ao solo fértil e climas quentes. O
Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar no mundo, gerando 560 milhões de toneladas
entre 2011/2012 (UNICA, 2011; CONAB, 2012). Para a próxima safra, a previsão total de
cana moída é ainda maior, atingindo 596 milhões de toneladas (CONAB, 2012). A maior
parte da área cultivada com cana no país está na região sudeste, com estimativa de 60,3%
de participação na safra de 2012/2013, sendo que o estado de São Paulo possui papel de
destaque, concentrando 51,8% desta produção (CONAB, 2012).
Uma vez na usina, os colmos de cana são lavados e introduzidos em moendas para
extração do líquido rico em sacarose e separação da fibra ou bagaço (BNDES e CGEE,
2008). O caldo da cana é concentrado e utilizado para a produção de açúcar. No entanto,
nem toda a sacarose disponível na cana é cristalizada, e o caldo final rico em glicose e
frutose (resultantes da hidrólise da sacarose) pode ser utilizado como matéria-prima para a
produção de etanol. O etanol gerado da cana também é chamado de etanol de primeira
geração, pois o substrato a ser metabolizado por leveduras, em especial Saccharomyces
cerevisiae, está prontamente disponível para o processo fermentativo, dispensando
qualquer etapa de pré-tratamento.
Dentro do contexto mundial, segundo estatísticas do ano de 2009, o Brasil é o
segundo maior produtor de etanol, já que os Estados Unidos ocupam posição de destaque
nesse mercado, com geração de etanol a partir do milho (RFA, 2011).
No entanto, para o aumento da produção de etanol no Brasil é necessário o
desenvolvimento de novas tecnologias capazes de converter os polissacarídeos das folhas,
da palha e do bagaço em etanol, já que representam dois terços da massa da cana
(SOCCOL et al., 2010). O bagaço é considerado o principal subproduto proveniente do
processamento da cana e, atualmente, sua produção está estimada em 186 milhões de
toneladas, disponibilizando grande quantidade de material lignocelulósico de baixo custo
(PANDEY et al., 2000; DAWSON; BOOPATHY 2006; SOCCOL et al., 2010). Entre os
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processos que utilizam bagaço de cana-de-açúcar como matéria-prima, tem-se a produção
de polpa e papel, alimentação animal e, principalmente, geração de eletricidade (PANDEY
et al., 2000). Nesse sentido, sabe-se que a totalidade de energia consumida no processo da
agroindústria da cana é obtida a partir da queima do bagaço, resultando em um sistema de
co-geração instalado na própria usina (BNDES; CGEE, 2008).

2.2. COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR

O bagaço de cana de açúcar, obtido após a moagem do caule e extração do caldo
rico em açúcares fermentescíveis, é o principal subproduto gerado pela indústria de canade-açúcar. A composição química do bagaço consiste de aproximadamente 40-50% de
celulose, 25% de hemicelulose e 25% de lignina (PANDEY et al., 2000; SAHA, 2003),
podendo variar de acordo com o tipo de solo e cana (MENDES, 2010).
Na parede celular das plantas, as cadeias de celulose encontram-se na forma de
fibrilas elementares, que se associam fortemente à hemicelulose e lignina para formar as
microfibrilas (Figura 1) (ZHANG; LYND, 2004).

Figura 1: Representação esquemática da arquitetura da parede celular vegetal (US Department of Energy
Genome Programs <http://genomics.energy.gov>).
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Durante o ciclo evolutivo das plantas, as células que originam a parede celular são
compostas, basicamente, por duas camadas: a parede primária fina (P) e a parede
secundária espessa (S), sendo esta última dividida em parede secundária externa (S1),
parede secundária média (S2) e parede secundária interna (S3), conforme as orientações
das fibrilas de celulose (FENGEL; WEGENER, 1989). O espaço localizado entre a camada
P e as células adjacentes é denominado lamela média, cuja função é unir as células para a
formação dos tecidos (FENGEL; WEGENER, 1989).
Desta forma, o crescimento celular favorece a formação da camada P, que circunda
o lúmen de células jovens, seguido de deposição da camada S (S1, S2 e S3), devido ao
espessamento das células adultas, e finalmente, tem-se a fase de lignificação da parede, que
resulta na morte das células (ALÉN et al., 2000a).
A lignificação da parede é mais intensa nos tecidos responsáveis pela sustentação
da planta, enquanto que para tecidos relacionados ao processo de assimilação de carbono,
as células apresentam parede delgada e não-lignificada (PACIULLO, 2002).
Os açúcares do bagaço, ou de qualquer outro material lignocelulósico, não
correspondem a monossacarídeos prontamente fermentescíveis, pois se encontram na
forma de polímeros de celulose e hemicelulose, recobertos por uma macromolécula
aromática complexa, denominada lignina (CANILHA et al., 2010).

Desta forma, a

presença de hemicelulose e lignina envolvendo as fibrilas de celulose, atuam como
mecanismos de defesa naturais das plantas, que impedem a degradação enzimática da
celulose por microorganismos e fungos.

2.2.1. Celulose

A celulose é um homopolissacarídeo linear com alto grau de polimerização (degree
of polymerization - DP), podendo atingir até 15.000 unidades para algumas plantas
(FENGEL; WEGENER, 1989; SJOSTROM, 1993). Trata-se do principal constituinte de
todas as plantas, representando entre 33% a 50% da composição dos tecidos vegetais
(PANDEY et al., 2000).
As cadeias de celulose são formadas por anidroglicopiranoses, unidas entre si por
ligações glicosídicas β-(1→4). Portanto, duas moléculas de glicose são interligadas pela
eliminação de uma molécula de água entre seus grupos hidroxílicos (carbono 1 e carbono
4), para formar a unidade repetitiva do polímero de celulose, a celobiose (FENGEL e
WEGENER, 1989). Durante a biossíntese da celulose, cada resíduo de glicose sofre
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rotação de 180° em relação ao próximo resíduo para compor a cadeia (HAYASHI et al.,
2011). A estrutura química da cadeia de celulose está representada na Figura 2.

Figura 2: Representação da estrutura da celulose, formada por unidades consecutivas de celobiose (FENGEL
e WEGENER, 1989).

As cadeias de celulose são estabilizadas por ligações de hidrogênio intra e
intermoleculares, que proporcionam a complexa estrutura cristalina das fibras celulósicas
(Figura 3) (HAYASHI et al., 2011).
As pontes de hidrogênio intramoleculares são formadas por hidroxilas pertencentes
a uma mesma cadeia e conferem rigidez à celulose, enquanto que as pontes de hidrogênio
intermoleculares são formadas por grupos OH de cadeias diferentes e formam estruturas
supramoleculares (FENGEL; WEGENER, 1989). Desta forma, as pontes de hidrogênio
intra e intermoleculares favorecem o empacotamento das cadeias de celulose, agregando-as
na forma de microfibrilas para originar a fibra celulósica, que possui regiões altamente
ordenadas (cristalinas) e regiões menos ordenadas (amorfas) (SJOSTROM, 1993; ALÉN,
et al., 2000a).
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Figura 3: Representação das ligações de hidrogênio nas cadeias de celulose (PITARELO, 2007).

Nesse sentido, o alto grau de polimerização, as fortes interações entre as cadeias e a
organização das fibrilas conferem ao polímero de celulose alta cristalinidade e relativa
estabilidade térmica e química (HENRIKSSON et al., 2009a).

2.2.2. Hemicelulose

Diferentemente da celulose, a hemicelulose é um polímero heterogêneo, de menor
grau de polimerização (DP de até 200), ramificado e não apresenta estrutura cristalina
(ALÉN, et al., 2000a). No entanto, assim como a celulose, a hemicelulose é um
polissacarídeo estrutural, que compõe a matriz lignocelulósica da parede vegetal e atua na
interface entre a celulose e a lignina, facilitando a incrustação entre as fibras (TELEMAN,
et al., 2009).
A hemicelulose é composta, principalmente, por hexoses (glicose, manose e
galactose), pentoses (xilose e arabinose), ácidos glucurônicos e grupos acetil, sendo que as
ligações que unem os açúcares na cadeia principal são as ligações glicosídicas β-(1→4)
(KUHAD; SINGH, 1993). A unidade monomérica que compõe o polímero denomina o
tipo de hemicelulose, podendo ser uma xilana (homopolímero de xilose) ou glucomanana
(heteropolímero de glicose e manose), enquanto que as ramificações consistem,
basicamente, de grupos acetil e ácidos glucurônicos (FENGEL; WEGENER, 1989).
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A hemicelulose de xilana é a mais abundante na natureza e também corresponde ao
tipo de hemicelulose mais encontrada em gramíneas (FENGEL; WEGENER, 1989;
POLIZELI et al., 2005). A cadeia principal de xilana é formada por unidades de D-xilose e
suas ramificações variam de uma espécie vegetal para outra, sendo representadas,
principalmente, por L-arabinose, ácido glucurônico e grupos acetil (Figura 4) (TABKA et
al., 2006).

Figura 4: Estrutura química de uma xilana de gramínea. (1) 1,4-D-xilopiranose; (2) L-arabinose; (3) ácido 4O-D-metil-α-D-glucurônico; (4) grupo acetil (PITARELO, 2007).

O baixo grau de polimerização e as ramificações, que proporcionam arranjo
irregular entre as cadeias, são fatores que explicam porque a hemicelulose não possui
estrutura cristalina e, portanto, porque é menos estável térmica e quimicamente quando
comparada com a celulose (TELEMAN et al., 2009).

2.2.3. Lignina

A lignina é um polímero amorfo que difere consideravelmente dos outros
componentes da parede vegetal, devido à sua composição química e ao arranjo irregular
das unidades de fenilpropano, que compõem o polímero (ALÉN et al., 2000a). A lignina é
encontrada em maior concentração na lamela média, porém é mais abundante na parede
secundária das plantas (KUHAD et al., 2007).
A lignina é polimerizada a partir de três alcoóis precursores: Álcool p-cumarílico,
álcool coniferílico e álcool sinapílico (Figura 5) (FENGEL; WEGENER, 1989). Portanto,
os diferentes tipos de lignina são determinados de acordo com o conteúdo dos alcoóis
precursores, tais como: lignina de madeira mole (lignina guaiacil) que contém quase que,
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exclusivamente, álcool coniferílico como álcool precursor; lignina de madeira dura (lignina
siringil-guaiacil) que contém ambos os alcoóis precursores, coniferílico e sinapílico, em
proporções aproximadamente iguais; e lignina de gramíneas (lignina guaiacil–siringil–p–
hidroxifenil) que contém todos os três tipos de alcoóis precursores e possui maior conteúdo
de álcool p-cumarílico que as demais ligninas (HENRIKSSON et al., 2009b).
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Figura 5: Unidades fenilpropano precursoras da lignina. (I) Álcool p-cumarílico; (II) Álcool
coniferílico; (III) Álcool sinapílico (FENGEL e WEGENER, 1989).

As unidades fenilpropano que formam a lignina são acopladas por ligações éter (CO-C) e ligações carbono-carbono (C-C) (ALÉN et al., 2000a). As ligações predominantes
em ligninas de madeira mole e dura correspondem às estruturas β-O-4 (40-60%), embora
também sejam observadas, em menores proporções, ligações α-O-4 (5-10%), γ-O-4 (<
5%), 5-O-4 (5-10%) 5-5 (5-20%), β-5 (5-10%), β-β (< 5%), β-1 (< 5%), entre outras
(Figura 6) (ALÉN et al., 2000a).
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Figura 6: Principais tipos de ligações entre as unidades básicas que constituem a lignina (lignina guaiacil)
(CARVALHO et al., 2009).

Como ligninas de gramíneas contém maior quantidade de álcool p-cumarílico e
menos grupos metoxil, acredita-se que o conteúdo de ligações β-O-4 na macromolécula
seja menor quando comparado com o conteúdo de ligações do tipo C-C (favorecidas pelas
reações de condensação na posição 3 do anel aromático), diferenciando-se do observado
para madeiras duras e moles (HENRIKSSON et al., 2009b). No entanto, mesmo que
algumas investigações suportem esta teoria, nenhuma conclusão foi estabelecida, já que
ligninas de gramíneas são menos estudadas (HENRIKSSON et al., 2009b).
A forte associação entre os constituintes da parede vegetal sugere a existência de
ligações químicas entre a lignina e hemicelulose (ALÉN et al., 2000a). No bagaço de canade-açúcar, essas ligações podem ser explicadas pela existência de ácido ferúlico e ácido pcumarílico que permitem ligações éster com a arabino-glucurono-xilana e ligações éster e
éter com lignina. (ATSUSHI et al., 1984).
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A estrutura extremamente compacta da lignina, possibilita que esta macromolécula
desempenhe, pelo menos, quatro importantes funções para o desenvolvimento das plantas,
como: conferir rigidez à parede celular, auxiliando no suporte mecânico; unir as células
nos tecidos vegetais; favorecer o eficiente transporte de água e nutrientes, devido a sua
característica hidrofóbica, que permite com que as células de parede sejam à prova de
água; e atuar como mecanismo de defesa contra o ataque de microorganismos e
fotodegradação (HENRIKSSON et al., 2009b).
Diante das razões anteriormente apresentadas, fica claro que a lignina é um dos
principais componentes da biomassa que oferecem impedimento ao acesso das enzimas às
fibras de celulose. Portanto, para a melhoria dos rendimentos de hidrólise enzimática
algumas alternativas são apontadas, como: utilização de substratos com menor conteúdo de
lignina e/ou modificações/remoções deste componente na biomassa, através da utilização
de pré-tratamentos adequados.

2.2.4. Extrativos

Além de celulose, hemicelulose e lignina, a parede vegetal também contém
extrativos, que representam de 1 a 8% do seu peso seco e correspondem a compostos
químicos de baixa massa molar, como terpenos, terpenóides, gorduras, ceras, açúcares,
aminoácidos, fenóis simples, isoflavonas, entre outros compostos aromáticos (KUHAD e
SINGH, 1993; ALÉN et al., 2000a). O conteúdo e composição dos extrativos diferem de
uma espécie vegetal para outra e por serem substâncias solúveis em solventes orgânicos e
água são denominados de extraíves (FENGEL; WEGENER, 1989).
Os extrativos são responsáveis por características como cor e odor dos vegetais e
também atuam como proteção ao ataque de bactérias, fungos e insetos (ALÉN et al.,
2000a).
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2.3. PRÉ-TRATAMENTO DOS MATERIAIS LIGNOCELULÓSICOS

Conforme já mencionado, a bioconversão dos lignocelulósicos a etanol é
dificultada pela complexidade química e estrutural da biomassa, fazendo destes materiais
um desafio para a produção de etanol celulósico (ZHENG et al., 2009). Masarin et al.
(2011) hidrolisaram enzimaticamente bagaços de cana de açúcar com teores de lignina
entre 16,9% a 24,5% . O melhor resultado de conversão enzimática foi de 33% para o
bagaço com menor teor de lignina, após 72 h de reação, empregando uma carga de enzimas
relativamente alta (celulase: 20 FPU/g de bagaço e β-glicosidase: 40 UI/g). Portanto, os
autores destacaram a necessidade de pré-tratar os bagaços para diminuir sua recalcitrância,
pois removendo e/ou modificando a matriz de lignina e hemicelulose, o acesso das enzimas
na etapa de hidrólise da celulose é favorecido (ZHENG et al., 2009).
Os pré-tratamentos podem envolver princípios físicos (moagem e trituração), físicoquímicos (explosão a vapor), químicos (reações em meio ácido ou alcalino), biológicos
(utilização de fungos que degradam os principais componentes da biomassa) ou a
combinação deles para melhorar a conversão enzimática (MOISER et al., 2005; KUMAR
et al., 2009).
O pré-tratamento de materiais lignocelulósicos por processos mecânicos pode ser
feito em moinhos de pedra ou em refinadores de disco e as polpas obtidas são chamadas de
polpas mecânicas. No entanto, os moinhos para polpas mecânicas consomem muita
energia. Quando os materiais são pré-tratados com vapor o processo se chama
termomecânico (TMP) e se, além disso, os materiais forem impregnados com reagentes
químicos, o processo denomina-se quimio-termomecânico (CTMP). Caso a etapa de
impregnação seja ainda mais severa, aumentando-se a carga de reagentes químicos e o
tempo de cozimento, o processo é chamado de quimio-mecânico (CMP). Embora os
rendimentos das polpas CTMP e CMP sejam menores que o rendimento das polpas obtidas
por refinadores de discos, o tratamento que emprega vapor e, ação química mais intensa
que a ação mecânica, aumenta a produtividade do processo, otimizando o consumo de
energia. Logo, as polpações CTMP e CMP diminuem os danos às fibras, resultando em
materiais com melhores propriedades mecânicas.
Comparado com o processo ácido, o pré-tratamento em meio alcalino, que utiliza
hidróxidos de sódio, potássio e amônio, causa menor degradação dos açúcares e muitos dos
sais cáusticos utilizados nestes processos podem ser removidos ou regenerados do licor de
tratamento (KUMAR et al., 2009). Além disso, as reações em meio ácido a altas
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temperaturas, podem conduzir a formação de inibidores do metabolismo dos
microorganismos produtores de etanol, devido à desidratação de xilose e glicose a furfural
e hidroxi-metil-furfural, respectivamente.
O tratamento alcalino dá origem a um resíduo insolúvel enriquecido com
polissacarídeos (polpa celulósica), devido à dissolução dos componentes da biomassa,
principalmente a lignina. Essas reações são conduzidas em baixas temperaturas e pressões,
quando comparadas com outras tecnologias. Embora os polissacarídeos sejam
relativamente resistentes na presença de íons hidróxido, parte da perda de rendimento do
pré-tratamento alcalino está relacionada à perda de hemicelulose, justamente porque este
componente está mais exposto na estrutura da biomassa e não é cristalino (FENGEL;
WEGENER, 1989).
Desta forma, as reações em meio alcalino com os polissacarídeos estão relacionadas
à clivagem dos grupos acetil, reações de “peeling” e hidrólise alcalina. Inicialmente, o
consumo de íons hidroxila no meio reacional é dado pela saponificação dos grupos acetil.
No decorrer do processo, em temperaturas superiores a 100°C, observa-se o “peeling”
primário que ocorre no terminal redutor dos polissacarídeos, liberando novo terminal
redutor susceptível a nova degradação (FENGEL; WEGENER, 1989). Com o aumento da
temperatura para 150°C, observa-se reações de “peeling” secundário ou hidrólise alcalina,
que dependem da desprotonação da hidroxila do carbono 2 do anel glicosídico. Essas
reações resultam na hidrólise randômica das ligações glicosídicas das cadeias de celulose e
hemicelulose, levando a uma rápida diminuição de suas massas molares (FENGEL;
WEGENER, 1989).
No caso de gramíneas, como o bagaço de cana-de-açúcar, o tratamento alcalino
promove a clivavem das ligações éster entre arabinose e ácido ferúlico, que unem
hemicelulose à lignina (ATSUSHI et al, 1984 ; OU et al, 2007).
Em meio básico, as principais reações com a lignina ocorrem inicialmente devido à
desprotonação do grupo OH fenólico, cuja estrutura está disponível em pequenas
quantidades na macromolécula de lignina. A desprotonação do OH fenólico resulta na
formação de metileno quinona, pela clivagem do carbono alfa (Figura 7) (FENGEL;
WEGENER, 1989). Nesse sentido, com a quebra das estruturas aril-éter, observa-se a
fragmentação da macromolécula de lignina em compostos solúveis no meio reacional.
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Figura 7: Reações da lignina em meio alcalino (SJOSTROM, 1993).

Para intensificar a quebra das ligações β-O-4 na lignina e aumentar a taxa de
deslignificação das polpas é comum a introdução de íons hidrosulfeto (HS-) e sulfito
(SO3-2), que são reagentes químicos usados nas polpações Kraft e sulfito, respectivamente
(GELLERSTEDT et al., 2009).

2.3.1. Processo sulfito
O sulfito (SO3-2) é um íon comumente utilizado na produção de polpas CTMP e
CMP, cujas fibras possuem melhores propriedades mecânicas quando comparadas com
polpas TMP (BÖRÅS; GATENHOLM, 1999). No processo CTMP as condições de
polpação variam de acordo com o tipo de amostra. Para os cavacos de madeira mole,
primeiramente observa-se a impregnação com vapor por 10 minutos, seguidos de
impregnação com 1-5% de Na2SO3, cozimento por 2-5 minutos a 120-135°C e etapa de
refinamento (HÖGLUND et al., 2009). Para madeira dura, as condições de polpação
CTMP são similares às descritas para madeiras moles, com exceção de uma impregnação
alcalina mais forte (1-7% de NaOH), combinada com sulfito de sódio (0-3%) e menores
temperaturas de cozimento (60-120°C) (HÖGLUND et al., 2009). Para as polpas CMP, os
parâmetros de processo são ainda mais severos, já que o tratamento com madeira mole
utiliza 12-17% de sulfito de sódio, tempo de cozimento de 10-60 minutos, na temperatura
de 130-170°C (BÖRÅS; GATENHOLM, 1999).
O conteúdo de espécies sulfúricas no processo sulfito está representado por íons
dióxido de enxofre (SO2-), íons hidrogenossulfito ou bissulfito (HSO3-) e íons sulfito
(SO32), em proporções dependendo do pH do licor de cozimento (ALÉN et al., 2000b).
Pelo equilíbrio químico, em condições ácidas (pH ≤ 4), observa-se maior concentração de
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HSO3- (reação 1), enquanto que em pH neutro e alcalino (pH > 4), há maior predominância
de íons SO32- (reação 2) (GELLERSTEDT et al., 2009; SJOSTROM, 1993).
SO2.H2O + H2O = HSO3- + H3O+

(Reação 1)

HSO3- + H2O = SO32- + H3O+

(Reação 2)

O tratamento utilizando sulfito causa a sulfonação da lignina, que aumenta a
retenção de água na fibra e auxilia no enfraquecimento da matriz lignocelulósica. Após a
formação de metileno quinona e quebra das ligações do carbono alfa, o processo sulfito em
meio neutro e alcalino procede com a introdução de grupos sulfônicos e clivagem do
carbono β (Figura 8) (SJOSTROM, 1993). O processo sulfito promove maior quebra das
ligações beta-O-aril (ligações mais abundantes na lignina) que a polpação soda, pois os
íons sulfito são melhores nucleófilos que os íons hidroxila. Nesse sentido, o processo
sulfito permite maior despolimerização e, consequentemente, maior solubilização da
lignina.

Figura 8: Mecanismo da sulfonação da lignina na polpação sulfito em meio neutro e alcalino
(GELLERSTEDT et al., 2009).

Em um trabalho realizado por Böras et al. (1999) foi descrito que as condições do
pré-tratamento afetam fortemente as propriedades mecânicas na superfície das fibras, bem
como sua capacidade de retenção de água. Os autores elevaram a carga de sulfito de sódio
(0-15%) e o tempo de cozimento (3-120 min) no pré-tratamento de cavacos de madeira
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mole e observaram que o conteúdo de grupos sulfônicos nas polpas aumentou linearmente,
de 0,15 para 1,55%, favorecendo o grau de hidrofilicidade das fibras. Além disso, pela
análise química das amostras pré-tratadas, observou-se que com o aumento da carga de
sulfito há transferência do plano de ruptura das fibras de uma região rica em carboidratos
(parede secundária) para uma região rica em lignina (lamela média), proporcionando
polpas com melhores propriedades mecânicas.
A remoção da lignina durante o cozimento sulfito alcalino não procede
uniformemente, pois a penetração dos íons hidroxilas e sulfito nos cavacos de madeira
difundem-se das partes mais internas para as mais externas. Desta forma, a deslignificação
ocorre da parede secundária para a lamela média (KOCH et al., 2003; GELLERSTEDT et
al., 2009). Para uma boa etapa de digestão é importante que a impregnação dos reagentes
químicos seja completa até atingir a temperatura de cozimento (SJOSTROM, 1993).
O processo sulfito alcalino é capaz de remover lignina de uma grande variedade de
plantas, além disso, produz polpas com alto rendimento e melhores propriedades
mecânicas (HEDJAZI et al., 2009). Khristova et al. (2006) examinaram fibras de bagaço
tratadas com soda, soda-antroquinona (soda/AQ) e sulfito alcalino-antroquinona (AS/AQ)
quanto a sua viabilidade na produção de polpas. Os resultados reportados indicam que as
fibras de bagaço tratadas com AS/AQ produziram polpas com maiores graus de
deslignificação, melhores rendimentos e propriedades mecânicas, quando comparadas com
outros métodos de polpação.
Em busca de novas matérias-primas para as indústrias de polpa e papel, caules de
milho foram tratados em meio sulfito alcalino, sob diferentes cargas de reagentes químicos
e temperaturas (LATIBARI et al., 2011). Devido aos resultados satisfatórios desse estudo,
a utilização do processo sulfito alcalino é apontada, pelos autores, como alternativa para a
geração de polpas em países com escassez de fibras.
Mendes (2010) demonstrou que o tratamento quimio-mecânico do bagaço de canade-açúcar utilizando cargas crescentes de sulfito alcalino foi um tratamento eficiente,
resultando em melhores conversões enzimáticas da celulose. Esses resultados confirmam
que as reações conduzidas em meio sulfito alcalino promovem parcial remoção de
hemicelulose e intensificam a solubilização da lignina, devido à maior hidrofilicidade da
fibra.
Estudos realizados por Shuai e colaboradores (2010), utilizando cavacos de madeira
mole, demonstraram que a recuperação de monossacarídeos (hexoses e pentoses) é maior
para o pré-tratamento com sulfito ácido (87,9%) do que para o processo em meio ácido
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diluído (56,7%), evidenciando a eficiência do método SPORL (Sulfite Pretreatment to
Overcome Recalcitrance of Lignocellulose). Pela análise das frações líquidas obtidas após
os pré-tratamentos, foi observado que o licor obtido por SPORL apresentou menor
conteúdo de glicose, porém gerou menor teor de inibidores. Além disso, na etapa de
hidrólise enzimática, utilizando 15 FPU (Unidade de papel de filtro) de celulases e 30 UI
(Unidade internacional) de β-glicosidases, a conversão de celulose a glicose das amostras
pré-tratadas com SPORL foi de 93%, enquanto que para o processo em meio ácido e para a
amostra não tratada, os dados obtidos foram de 55 e 25%, respectivamente, após 48 horas
de conversão enzimática. Segundo os autores, o processo SPORL diminui a recalcitrância
da amostra, através de remoções/modificações do conteúdo de lignina, que minimizam as
adsorções improdutivas das enzimas com a lignina.

2.4. HIDRÓLISE ENZIMÁTICA DA BIOMASSA

Na natureza, os materiais lignocelulósicos são degradados, principalmente, por
fungos e constituem um importante processo de reciclagem da matéria orgânica. De acordo
com sua seletividade para decompor determinado componente da biomassa, esses
microorganismos são denominados de fungos de podridão branca, parda ou branda. O
processo é extracelular, pois após a penetração das hifas pelo lúmen das células, há
liberação de enzimas hidrolíticas e oxidativas que degradam os tecidos vegetais.
A hidrólise enzimática da celulose envolve uma mistura complexa de enzimas,
denominadas celulases, que apresentam especificidade para as ligações glicosídicas β(1→4) e hidrolisam tanto regiões amorfas, quanto cristalinas das cadeias de celulose. Entre
os fungos filamentosos produtores de celulases, Trichoderma reesei é a espécie cujo
sistema celulolítico foi mais estudado, devido ao seu grande potencial em escala industrial
(SUN; CHENG, 2002; BON et al., 2008).
No entanto, a utilização de uma única enzima do complexo celulolítico é incapaz de
hidrolisar a celulose de maneira eficiente sendo necessária a ação complementar e
sinérgica das mesmas (BON et al., 2008). Nesse sentido, a hidrólise da celulose requer a
ação combinada de pelo menos três grupos de enzimas (Figura 9): as endoglucanases (EC
3.2.1.4), que hidrolisam randomicamente ligações glicosídicas no interior da cadeia, com
mais afinidade para as regiões amorfas, liberando celo-oligossacarídeos com diversos
graus de polimerização; as exoglucanases ou celobio-hidrolases (EC 3.2.1.91), que
hidrolisam ligações glicosídicas nas extremidades redutoras e não-redutoras dos
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fragmentos gerados pela ação das endoglucanases, resultando, principalmente, em dímeros
de glicose (celobioses); e as β-glicosidases ou celobiases (EC 3.2.1.21), que hidrolisam as
celobioses a unidades de glicose (CARVALHO et al., 2009).

Figura 9: Modo de ação das celulases na completa degradação da celulose (MARTINS, 2005).

Muitas enzimas estão envolvidas na hidrólise da hemicelulose, entre elas podemos
destacar as enzimas pertencentes ao complexo xilanolítico, que são responsáveis pela
hidrólise do principal constituinte da hemicelulose, a xilana. Devido a sua heterogeneidade,
a hidrólise da xilana requer a ação de um complexo sistema enzimático (Figura 10)
(SUNNA; ANTRANIKIAN, 1997). Enquanto as endo-β-1,4-xilanases (EC 3.2.1.8) clivam
as ligações glicosídicas da cadeia principal, diminuindo seu grau de polimerização, as βxilosidases (EC 3.2.1.37) hidrolisam xilobiose a xilose (POLIZELI et al., 2005). As
ramificações são clivadas por α-arabinofuranosidase (EC 3.2.1.55) e α-glucuronidase (EC
3.2.1.1), removendo arabinose e ácido 4-O-metilglucurônico, respectivamente, da cadeia
de xilana (SAHA, 2003). Além disso, as esterases (EC 3.1.1.6) hidrolisam as ligações éster
existentes entre as unidades de xilose e ácido acético (acetil-xilana-esterase) e também
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entre arabinose e ácidos fenólicos, como o ácido ferúlico (feruloil esterase) e o ácido pcumárico (p-cumaril esterase) (SAHA, 2003; BATTAN et al., 2007).
Na hidrólise da xilana ramificada observa-se sinergismo entre as endoxilanases e as
enzimas que clivam as ligações que unem os substituintes à cadeia, como αarabinofuranosidase, α-glucuronidase e acetil-xilana-esterase (BATTAN et al., 2007). A
atuação em conjunto das enzimas é fundamental para a completa degradação da
hemicelulose, pois as ramificações na cadeia de xilana representam um impedimento físico
para as xilanases (SUNNA; ANTRANIKIAN, 1997).

Figura 10: Enzimas xilanolíticas envolvidas na degradação da xilana e seus substituintes (SUNNA;
ANTRANIKIAN, 1997).

Para fins de produção de biocombustíveis, após a etapa de pré-tratamento, seguem
as etapas de hidrólise de celulose e hemicelulose a açúcares solúveis. As hexoses liberadas
(glicose, galactose e manose) são facilmente fermentadas a etanol por diversos
microorganismos, enquanto que a conversão das pentoses (xilose e arabinose) a etanol
ocorre apenas com certos microorganismos e o rendimento é baixo (ZHENG et al., 2009).
Conforme Arantes e Saddler (2010), a curva experimental que relaciona conversão
de celulose por tempo é dividida em três fases (Figura 11). A primeira fase inicia-se com
imediata adsorção das celulases nas regiões mais acessíveis da celulose, caracterizando-se
pela fase rápida da hidrólise. No decorrer da reação, é observada uma fase moderada de
conversão enzimática, em que cerca de 50 a 70% do substrato original já foi hidrolisado.
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Finalmente, a última fase é lenta e se caracteriza pela diminuição da taxa de hidrólise, com
apenas pequenos aumentos nas conversões enzimáticas, devido à hidrólise da celulose
remanescente, em um substrato já praticamente inacessível ou recalcitrante.

Figura 11: Curva típica da hidrólise enzimática da celulose (ARANTES; SADDLER, 2011).

O processo de hidrólise da celulose também pode ser conduzido por reagentes
químicos em meio ácido. Entretanto, mesmo sendo um processo bastante difundido, a
hidrólise ácida apresenta algumas desvantagens, como a geração de produtos poluentes e
compostos que inibem a fermentação dos açúcares (GARCIA, 2009). Neste contexto, a
hidrólise enzimática promete soluções para os problemas evidenciados por rotas
concorrentes, fazendo uso de catalisadores específicos e ambientalmente amigáveis que
operam sob condições amenas de pH, temperatura e pressão (CANILHA et al., 2010). No
entanto, é importante ressaltar que o custo das enzimas para o processo é alto e, embora o
uso de baixas cargas de enzimas seja uma alternativa para diminuição de gastos, a rápida e
completa hidrólise da biomassa nesta condição ainda representa um desafio para o
processo de conversão de lignocelulósicos (ARANTES; SADDLER, 2011).
Uma opção para aumentar o rendimento de açúcares, sem elevar os custos do
processo, é a utilização de maiores concentrações de sólidos, durante a etapa de digestão da
biomassa a monossacarídeos. Entretanto, esse processo apresenta algumas desvantagens.
Em escala laboratorial, experimentos com concentrações de sólidos acima de 10-15% são
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pouco reportados devido a elevada viscosidade do meio, que prejudica a agitação e,
consequentemente, o contato entre enzimas e substrato. Em estudos realizados por
Kristensen et al. (2009), foi observado que a conversão enzimática diminui linearmente
com o aumento da concentração de sólidos, 5-30% (p/p), devido ao maior conteúdo de
glicose e celobiose no meio reacional, que atuam como inibidores das atividades
enzimáticas de β-glicosidade e celobio-hidrolase, respectivamente.
Para superar os problemas proporcionados pela alta viscosidade do meio e presença
de produtos de inibição, foi estudado um sistema que emprega etapas de liquefação,
sacarificação e fermentação simultânea (SSF) no reator. Esse sistema demonstrou-se útil
para concentrações de sólidos acima de 20%, embora tenha sido observado que a
conversão enzimática diminui linearmente com o aumento da concentração de sólidos, 240% (p/p) (JØRGENSEN et al., 2006). De acordo com os autores, utilizando
concentrações de substrato (palha de trigo pré-tratada termicamente) de 25% (p/p), após 24
horas de liquefação e sacarificação da amostra, as conversões enzimáticas da celulose e da
hemicelulose foram 32 e 49%, respectivamente. Além disso, o material foi facilmente
fermentado por leveduras, sendo detectada presença de etanol após 1 hora de inóculo.
Para o uso eficiente das enzimas, é necessário levar em consideração algumas
variáveis do processo, como: pH, temperatura, concentração de enzima e substrato, tempo
de reação, agitação e a presença de espécies químicas que podem atuar como inibidores
das reações catalíticas (KAYA et al., 2000). Além disso, a atividade das celulases depende
do grau de polimerização e cristalinidade da celulose e da sua associação com
hemicelulose e lignina (LEE, 1997). Portanto, é de fundamental importância que fatores
referentes à heterogeneidade e inacessibilidade do substrato sejam minimizados, no
propósito de se obter maiores rendimentos de hidrólise.
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2.5. FATORES QUE INTERFEREM NA HIDRÓLISE ENZIMÁTICA DE
LIGNOCELULÓSICOS

A hidrólise enzimática da celulose é descrita como uma reação catalítica
heterogênea, em que as enzimas solúveis no meio aquoso reagem com a celulose insolúvel,
que contém regiões de alta e baixa ordenação (ARANTES; SADDLER, 2010). Logo, o
contato direto entre as celulases e as cadeias de celulose trata-se de um pré-requisito para
que as reações de hidrólise aconteçam (TAHERZADEH; KARIMI, 2008). No entanto,
devido à complexidade do material lignocelulósico, alguns fatores como, acessibilidade ao
substrato, cristalinidade e grau de polimerização da celulose e proteção por hemicelulose e
lignina representam obstáculos ao amplo acesso das enzimas às fibras de celulose,
dificultando o rendimento em açúcares (TAHERZADEH; KARIMI, 2008).
A acessibilidade ao substrato correlaciona-se com a capacidade de infiltração das
enzimas nos poros do material lignocelulósico, sendo um fator limitante para a
sacarificação enzimática de diferentes amostras (ARANTES; SADDLER, 2011). Para que
um substrato fique mais acessível, faz-se necessário uma eficiente etapa de pré-tratamento,
capaz de promover aberturas no material e maior exposição das fibras, através da remoção
dos componentes das células (ISHIZAWA et al., 2007). Nesse sentido, o pré-tratamento
alcalino favorece a porosidade da parede celular através do inchamento da fibra,
deslignificação e quebra das ligações éster que unem lignina à xilana (SILVERSTEIN et
al., 2007).
O grau de cristalinidade da celulose possui um papel importante na hidrólise
enzimática dos lignocelulósicos, pois a diminuição da fração cristalina favorece a
acessibilidade das enzimas ao substrato (ZHU et al., 2007). Yoshida et al. (2008)
investigaram diferentes graus de celulose cristalina na hidrólise enzimática de um material
lignocelulósico (Miscanthus sinensis) a monossacarídeos solúveis. Os resultados obtidos
demonstraram que a diminuição da cristalinidade favoreceu o aumento da conversão
enzimática em até 72 horas de reação. Além disso, as taxas iniciais de hidrólise (até 3 horas
de reação) aumentaram com menores graus de cristalinidade. Portanto, estes dados
sugerem que as regiões de celulose amorfa são mais susceptíveis ao ataque enzimático,
quando comparadas com as regiões cristalinas e que a diminuição da cristalinidade
favorece maiores velocidades iniciais de hidrólise (TAHERZADEH; KARIMI, 2008;
YOSHIDA et al., 2008).

45

Em estudo anterior, experimentos realizados por Puri (1984) avaliaram o efeito do
grau de polimerização e cristalinidade da celulose sobre a taxa e extensão da sacarificação
enzimática. Conforme reportado pelo autor, as melhorias nas conversões enzimáticas
foram influenciadas pelo tamanho de partículas, superfície de acesso e grau de
polimerização da celulose, entre outros fatores estruturais da biomassa, desde que os prétratamentos empregados não alteraram o grau de cristalinidade da celulose.
Dentre os fatores já mencionados, a presença de hemicelulose e lignina na biomassa
é uma barreira à hidrólise enzimática da celulose. Após deslignificação de lignocelulósicos
com clorito de sódio, a taxa de conversão enzimática da celulose aumentou, favorecendo
maiores rendimentos de monossacarídeos (YOSHIDA et al., 2008; SIQUEIRA et al.,
2011). Desses resultados é possível inferir que, o método de deslignificação diminuiu a
recalcitrância do substrato e aumentou a acessibilidade das enzimas, provavelmente,
devido ao aumento da porosidade do material lignocelulósico (YOSHIDA et al., 2008).
Além disso, com a adição de hemicelulases, observou-se aumento na hidrólise enzimática
da celulose, indicando que a hemicelulose impede o acesso das celulases, mesmo após a
deslignificação (YOSHIDA et al., 2008).
Em um trabalho anterior, reportado por Öhgren et al. (2007), celulases e xilanases
foram adicionadas aos materiais lignocelulósicos pré-tratados termicamente, sob diferentes
temperaturas (190 e 170°C), tempos de cozimento (5 e 9 min) e com ou sem adição de 3%
de SO2. De acordo com os resultados encontrados, os rendimentos de xilose e glicose
aumentaram para todos os pré-tratamentos, quando foi adicionado xilanases ao coquetel
enzimático. Nesse sentido, na condição ótima de pré-tratamento (190°C, 5 min e 3% de
SO2), as conversões de glicose e xilose aumentaram, em média, de 88 para 100% e 73 para
93%, respectivamente. Logo, pode ser inferido que, a suplementação com xilanases, na
etapa de sacarificação enzimática da biomassa, possibilita a hidrólise da hemicelulose
residual na amostra que, consequentemente, favorece o acesso das celulases às fibras de
celulose (ÖHGREN et al., 2007). Quando os materiais pré-tratados foram parcialmente
deslignificados, os autores também observaram melhorias nos rendimentos dos açúcares,
visto que na condição ótima, as conversões de glicose e xilose aumentaram, em média, de
88 para 100% e 73 para 86%, respectivamente. Portanto, devido ao menor teor de lignina,
provavelmente, as adsorções improdutivas entre as celulases e a lignina foram reduzidas,
contribuindo para o aumento na conversão de açúcares (ÖHGREN et al., 2007). Além
disso, o efeito da deslignificação tende a aumentar a extensão da taxa de hidrólise, pois a
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lignina é um dos principais obstáculos para uma eficiente conversão da biomassa a
açúcares fermentescíveis (ZHU et al., 2007).
Hu et al. (2011), avaliaram a interação de celulases e xilanases na hidrólise
enzimática de materiais lignocelulósicos, pré-tratados com vapor, em condições similares
às descritas por Öhgren et al. (2007). Os autores observaram que as conversões
enzimáticas são favorecidas com a adição de xilanases, tanto na condição de
suplementação à carga mínima de celulases de 35 mg/g celulose, requerida para conversão
de 70% de celulose, quanto parcial substituição de celulases por xilanases, mantendo-se a
carga mínima de enzimas. Nesse sentido, o efeito aditivo das xilanases (de 5 a 60 mg/g
celulose) resultou em conversões superiores a 80% para celulose e 95% para xilana, na
hidrólise com maior suplementação enzimática. Com substituição de celulases por
xilanases em até 86% (mantendo-se a carga mínima de enzima adicionada de 35 mg/g
celulose), foram observados aumentos nas conversões de celulose e xilana de 86 e 99%,
respectivamente, para o ensaio com maior substituição das enzimas. O efeito sinérgico foi
avaliado para ambas as condições e foi observado que o grau de sinergismo foi maior
quando houve substituição parcial das enzimas, especialmente na condição máxima, de 5
mg de celulase/g celulose e 30 mg xilanase/g celulose, com adição simultânea das enzimas.
Logo, a presença das xilanases no coquetel enzimático aumenta a acessibilidade das
celulases às cadeias de celulose, devido à remoção de xilana das polpas e ao efeito
sinérgico das enzimas, que aumenta o volume e porosidade das fibras (HU et al., 2011).
Sabe-se que a lignina é responsável por conferir integridade e impermeabilidade à
parede celular, formando uma barreira físico-química ao ataque microbiano. No entanto,
para os processos que visam à individualização das fibras de celulose, a lignina é
considerada um fator negativo, pois limita a qualidade das polpas celulósicas na produção
de papel e a digestibilidade da biomassa para a geração de etanol (CHEN et al., 2001).
Neste contexto, vários grupos de pesquisa buscam associar informações sobre prétratamentos e programas de melhoramento genético de plantas destinadas à produção de
etanol celulósico. No entanto, o desafio nessa área é definir quanto de lignina e
hemicelulose é necessário remover da parede celular, para gerar bons rendimentos de
monossacarídeos fermentescíveis.
Chen e Dixon (2007) reduziram o teor de lignina em alfafas, através da regulação
negativa das enzimas que sintetizam este componente na parede celular e submeteram
essas mesmas amostras ao pré-tratamento com ácido e hidrólise enzimática. Os resultados
encontrados foram comparados com uma amostra controle e demonstraram que o menor
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conteúdo de lignina nas linhagens transgênicas contribuiu para superar a recalcitrância da
biomassa, durante a conversão de celulose a glicose. Além disso, os autores reportaram que
os rendimentos de xilose, na etapa de sacarificação enzimática, foram maiores para as
plantas híbridas, evidenciando que modificações na lignina aumentam a acessibilidade das
enzimas à hemicelulose residual.
Para reduzir custos nas etapas de pré-tratamento e hidrólise enzimática da
biomassa, Grabber et al. (2008) propuseram modificações genéticas na parece celular de
milho. Conforme reportado pelos autores, a incorporação de ferulato na lignina aumenta a
quantidade de ligações éster na parede celular, favorecendo a deslignificação dos materiais
lignocelulósicos no pré-tratamento alcalino e a degradação enzimática das fibras.
Estudos envolvendo melhoramento genético de árvores, para a produção de polpa e
papel, foram reportados por Chen et al. (2001). Segundo os autores, alterar a expressão de
alguns genes relacionados à síntese dos precursores da lignina traz benefícios para as
indústrias de polpação, já que os resultados confirmam que é possível modificar o
conteúdo e a estrutura da lignina sem causar efeitos prejudiciais às plantas.
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3. OBJETIVO

Comparar o rendimento de hidrólise enzimática de bagaços, obtidos de cultivares de canade-açúcar com teores reduzidos de lignina, pré-tratados com sulfito alcalino.

Objetivos específicos:
- Tratar os bagaços com diferentes concentrações de NaOH/sulfito e selecionar a amostra e
a condição que promova um maior rendimento de hidrólise enzimática da celulose.
- Avaliar o efeito do tempo de pré-tratamento no rendimento de hidrólise enzimática da
celulose, utilizando uma concentração fixa de reagentes.
- Relacionar as modificações físico-químicas do bagaço com os níveis de hidrólise
enzimática da celulose.
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4. MATERIAIS E MÉTODOS

4.1. AMOSTRAS DE BAGAÇOS DE CANA-DE-AÇÚCAR

Sete bagaços de cana-de-açúcar foram incluídos neste estudo: seis bagaços foram
preparados de cultivares de cana com teores contrastantes de lignina (89, 58, 140, 166, 146,
321), desenvolvidos pelo Centro de Pesquisa e Melhoramento da Cana-de-açúcar da
Universidade Federal de Viçosa – CECA; e uma variedade comercial, utilizada como
referência, foi fornecida pela Companhia Açucareira Vale do Rosário, de Orlândia/SP.
A variedade comercial foi recebida da usina na forma de bagaço e as canas foram
processadas em um picador, lavadas para retirada da sacarose e congeladas a -20oC até o
uso. Os bagaços de cana-de-açúcar foram caracterizados quimicamente (Tabela 1).

Tabela 1: Caracterização química dos bagaços de cana-de-açúcar.
Bagaços
89
58
140
166
146
321
Variedade
comercial

Lignina Desvio Celulose Desvio Hemicelulose Desvio Total
(%)
Padrão
(%)
Padrão
(%)
Padrão (%)
18,22
19,12
22,66
20,03
19,01
20,54

0,02
0,04
0,19
0,48
0,10
0,38

43,64
41,98
40,29
44,04
41,93
41,14

0,11
0,28
0,53
0,42
0,34
0,52

29,50
27,03
28,43
32,07
32,43
31,24

0,28
0,01
0,26
0,01
0,83
1,32

91,37
88,13
91,39
96,14
93,37
92,93

24,51

0,09

42,59

1,71

26,65

1,27

93,76

4.2. TRATAMENTO QUIMIO-MECÂNICO DOS BAGAÇOS DE CANA-DEAÇUCAR

4.2.1 Efeito da concentração de reagentes

Os bagaços foram tratados em duas etapas, simulando o processo industrial de
refino da polpação quimio-mecânica (KOKTA, 1990; VICENTIM; FERRAZ, 2008).
Vinte gramas de bagaço em base seca foram colocados dentro de um kitassato de
500 mL, conectado a uma bomba de vácuo. A bomba foi ligada por 30 minutos e em
seguida, acrescentou-se duzentos gramas de solução sulfito alcalina, na proporção de 1:10
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(p/v). Foram utilizadas concentrações de 2,5; 3,75 e 5% m/m de NaOH combinadas com
5%, 7,5% e 10% m/m de Na2SO3, respectivamente, na proporção de 1:2. A amostra foi
novamente submetida ao vácuo por 15 minutos e em seguida, autoclavada a 121oC por 2
horas. Após a fase de cozimento, os materiais foram lavados com um litro de água e
filtrados em funil de Buchner. Durante esta etapa, a água de lavagem foi recirculada para
retenção dos finos, até turbidez constante, medida em espectrofotômetro a 600 nm. O pH
da água de lavagem foi 7, 8 e 9, conforme aumentou-se a concentração dos reagentes nas
amostras. Na sequência, adicionou-se 750 mL de água destilada para dispersão das fibras
em liquidificador, por 15 minutos. O material tratado foi centrifugado a 4500 rpm, na
temperatura de 25°C, por 15 minutos. Após centrifugação, o pH dos bagaços foi medido
novamente e os valores ficaram próximos de 7,0. Os bagaços pré-tratados foram estocados
em freezer, com umidade de 70%. O rendimento do pré-tratamento foi determinado com
base na massa seca da amostra, de acordo com a equação 1.

Eq. 1

A remoção de celulose, hemicelulose e lignina nos bagaços foi determinada de
acordo com as Equação 2, em que: C = Teor do componente no material pré-tratado, c =
Teor do componente no material não tratado e R = rendimento do material pré-tratado.

Eq. 2

4.2.2 Efeito do tempo de pré-tratamento

O bagaço de cana-de-açúcar foi pré-tratado com 5% de NaOH e 2,5% de sulfito de
sódio, conforme anteriormente descrito. No entanto, os tempos de cozimento variaram em
30, 60 e 120 minutos.
Os cálculos do rendimento de material pré-tratado, bem como a remoção dos
componentes foram determinados de acordo com as equações 1 e 2.
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4.3. COMPOSIÇÃO QUÍMICA DOS BAGAÇOS DE CANA-DE-AÇÚCAR APÓS
PRÉ-TRATAMENTO SULFITO ALCALINO

Cerca de 3 g de bagaço moído (base seca) foi extraído com 95% de etanol por 6
horas, em um aparelho Soxhlet. A amostra extraída foi hidrolisada com 72% de ácido
sulfúrico a 30°C por 1 hora (300 mg de amostra e 3 ml de ácido sulfúrico). Posteriormente,
o ácido foi diluído para uma concentração final de 3% (adição de 79 ml de água) e a
mistura foi aquecida a 125°C, na pressão de 1 atm, por 1 hora. O material resultante foi
resfriado e filtrado em filtro de vidro poroso (número 3). O material foi seco a 105°C, sob
massa constante para a determinação da lignina insolúvel. A lignina solúvel no filtrado foi
determinada a 205 nm, utilizando o coeficiente de extinção molar de 105 L/g.cm. As
concentrações de açúcares monoméricos na fração solúvel foram determinadas em
cromatógrafo líquido (HPLC) usando uma coluna BioRad HPX87H a 45°C em fase móvel
de ácido sulfúrico 0,005 mol/l a um fluxo de 0,6 ml/minuto. Os açúcares foram detectados
por índice de refração (FERRAZ et al., 2000).

4.4. DETERMINAÇÃO DAS ATIVIDADES ENZIMÁTICAS

4.4.1. Celulases totais

A atividade de celulases totais foi determinada segundo a metodologia descrita por
GHOSE (1987) e os açúcares redutores pelo método do DNS (MILLER, 1959). A reação
enzimática foi conduzida em tubos de ensaio de 30 mL contendo 1,0 mL de tampão acetato
de sódio 50 mM (pH 4,8), uma tira de papel de filtro 1 x 5 cm (aproximadamente 50 mg) e
0,5 mL de extrato enzimático (Celluclast 1,5 L – Novozymes). Os respectivos brancos
(enzima e substrato) e diferentes diluições do padrão de glicose (10 mg/ml) foram
submetidos às mesmas condições experimentais para construção da curva de calibração. A
reação foi mantida em banho-maria a 45oC por 60 minutos. Após o período de reação,
adicionou-se 3 mL de reagente DNS e aqueceu-se a mistura a 100 oC por 5 minutos. Foram
adicionados 20 mL de água destilada e a absorbância foi lida em espectrofotômetro a 540
nm.
Para o cálculo da atividade de celulases totais (FPU), primeiramente foi estimada a
concentração enzimática responsável por liberar exatamente 2 mg de glicose. Para isso os
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extratos enzimáticos foram preparados na diluição de 1/100, 1/200, 1/300 e 1/400 para o
ensaio da atividade. Os valores de absorbância foram convertidos em massa de glicose
através da curva de calibração e usados para construir um gráfico relacionando as diluições
das enzimas com a quantidade de glicose liberada. Após encontrar a diluição enzimática
responsável por liberar 2 mg de glicose correspondente a 4% de conversão da celulose, a
atividade foi determinada (equação 3):

Eq. 3

O fator 0,37 corresponde à conversão de 2 mg de glicose em 1 micromol de glicose
por minuto, levando em consideração o volume de amostra e o tempo de reação.
Para a construção da curva padrão de glicose foi preparada uma solução de glicose
10 mg/mL. Alíquotas de 1,0 mL dessa solução foram adicionadas em 4 tubos e em cada
tubo foi adicionado diferentes volumes (4,0; 2,0; 1,0 e 0,1 mL) de tampão acetato de sódio
50mM, pH=4,8. A curva de calibração de glicose foi construída através da relação da
massa de glicose em 0,5 mL (1,0; 1,6; 2,5 e 3,4 mg) e a absorbância em 540 nm, utilizando
0,5mL de cada solução, 1,0 mL de tampão e 3,0 mL de DNS.

4.4.2. Endoglucanase

A atividade de endo-1,4-β-glucanase foi determinada segundo técnica descrita por
Tanaka et al. (1981). Os açúcares redutores foram determinados pelo método do DNS
(MILLER, 1959).
Foram adicionados 0,9 mL de carboximetilcelulose 0,44% (Sigma C5013) e 0,1 mL
de extrato enzimático em tubos de ensaio e a reação foi mantida a 45°C por 5min.
Adicionou-se 1,5 mL de DNS em cada tubo de ensaio e esses foram fervidos a 100°C em
banho-maria, por 5min. A leitura da absorbância foi realizada a 540 nm. Foram feitos
controles para cada amostra, adicionando o reagente de DNS antes do extrato enzimático.
A absorbância foi convertida em concentração de acordo com uma curva padrão de glicose
construída com solução de glicose (Merck), nas concentrações de 1,38; 2,77; 4,16; 5,55;
8,83 e 11,11μmol/mL.
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4.4.3. Exoglucanase

A atividade de exo-1,4-β-glucanase foi determinada de acordo com a metodologia
descrita por Wood e Bhat (1988). Os açúcares redutores foram determinados pelo método
do DNS (MILLER, 1959).
Uma alíquota de 0,9 mL de Avicel 1% foi adicionada a 0,1 mL de extrato
enzimático e incubados a 45°C por 60 minutos. As reações foram interrompidas com 1,5
mL de DNS. Os tubos de ensaio foram fervidos a 100°C em banho-maria, por 5min, após
serem resfriados a mistura foi centrifugada a 12000 x g por 15 min para retirada dos
sólidos insolúveis. A leitura da absorbância do sobrenadante foi feita a 540 nm. Controles
para cada amostra foram preparados adicionando-se o reagente de DNS antes do extrato
enzimático.
A absorbância foi convertida em concentração de acordo com uma curva padrão de
glicose previamente construída. A curva padrão foi feita com solução de glicose (Merck),
nas concentrações de 1,38; 2,77; 4,16; 5,55; 8,83 e 11,11μmol/mL.
4.4.4. β-Glicosidase
A atividade de β-glicosidase foi determinada segundo Tan, Mayers e Saddler
(1987), com p-nitrofenil-β-D-glicopiranosídeo (pNPG).
Foram adicionados 0,8 mL de solução de pNPG 0,1% e 0,2 mL de solução
enzimática em tubo de ensaio e incubado a 50ºC por 30 min. A reação foi interrompida
adicionando-se 2 mL de bicarbonato de sódio 10% e foi feita a leitura da absorbância a 410
nm. Uma amostra controle foi preparada adicionando-se solução de bicarbonato de sódio
10% no inicio da reação. Essa solução foi usada para calibrar o aparelho.
O p-nitrofenol (pNP) liberado foi determinado através da curva de calibração com o
padrão de pNP nas concentrações de 0,025; 0,05; 0,075; 0,1; 0,150; 0,175 e 0,2 μmol/mL.
Uma unidade de atividade enzimática de β-glicosidade corresponde a formação de 1μmol
de pNP por minuto.
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4.4.5 β-D-Xilanase

A atividade da xilanase foi determinada de acordo com o método de Bailey, Biely e
Poutanen (1992). Os açúcares redutores foram determinados pelo método de DNS
(MILLER, 1959).
Foram adicionados 0,9 mL de xilana 1% e 0,1 mL de solução enzimática em tubo
de ensaio incubado a 50°C, por 5 minutos. A reação foi interrompida pela adição de 1,5
mL de DNS e o tubo de ensaio foi fervido a 100°C em banho-maria, por 5 minutos. Após o
resfriamento, foi feita a leitura da absorbância a 540 nm contra um branco, preparado nas
mesmas condições do ensaio enzimático, apenas invertendo a ordem de adição do DNS,
que passou a ser o primeiro a ser adicionado ao tubo de ensaio.
A curva padrão foi construída com soluções de xilose (Merck) 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18,
16 e 20 μmol/mL. Uma unidade de atividade enzimática corresponde a formação de 1
μmol de açúcar por minuto, expresso em xilose.
4.4.6. β-Xilosidase
A atividade de β-xilosidade foi determinada segundo a metodologia de Tan, Mayers
e Saddler (1987).
Uma alíquota de 0,8 mL de solução de p-nitrofenil-β-D-xilopiranosídeo (pNPX)
0,1% foi adicionada a 0,2mL de solução enzimática em um tubo incubado a 50ºC, por
30min. A reação foi interrompida adicionando-se 2 mL de bicarbonato de sódio 10% ao
tubo de ensaio e foi feita a leitura da absorbância a 410 nm. Uma amostra controle foi
preparada adicionando-se a solução de bicarbonato de sódio 10% no inicio da reação e essa
solução foi usada para calibrar o aparelho.
O pNP liberado foi determinado através da curva de calibração com o padrão de pnitrofenol nas concentrações de 0,025; 0,05; 0,075; 0,1; 0,150; 0,175 e 0,2μmol/mL. Uma
unidade de atividade enzimática de β-xilosidade corresponde a formação de 1μmol de pNP
por minuto.
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4.5 PROTEÍNAS TOTAIS

A concentração de proteínas nas amostras foi determinada através do Método de
Lowry (GHOSE, 1987). Os reagentes A (20 g de Na2CO3, 4g de NaOH em 1000ml de
água), B-1(1 g CuSO4. 5H20 em 100ml de água), B-2 (2 g Tartarato Sódio Potássio), C
(1ml de Reagente B-1, 1 ml de Reagente B-2, 100ml de reagente A) e o Reagente Fenol
(1N- preparado a partir da diluição 1:2 do reagente Folin Ciocalteou) foram usados na
reação. Um volume de 2 ml da amostra foi misturado com 2 ml de ácido tricloroacético
10%. A amostra foi incubada por 60 minutos na geladeira e em seguida centrifugada a
2000 rpm, por 25 minutos, enquanto o sobrenadante da amostra foi eliminado. O
sedimento foi dissolvido em 2 ml do reagente A. Um volume de 1,0 ml dessa amostra foi
adicionado a 5 ml do reagente C. Após 10 minutos adicionou-se 0,5 ml de Reagente fenol
(1N) e depois de 30 minutos foi feita leitura em espectrofotômetro a 750 nm. O aparelho
foi calibrado com os mesmos reagentes usados no ensaio, porém substituindo a amostra
por água.
A curva padrão foi construída com soluções de albumina soro bovino (BSA) 0,067;
0,1; 0,125; 0,17; 0,25;0,33;0,5; 0,67 e 1,0 mg/ml.

4.6. HIDRÓLISE ENZIMÁTICA

As hidrólises enzimáticas dos bagaços pré-tratados foram realizadas em duplicata, a
uma consistência de 2% (p/v) com Novozym 188® (β-glicosidase, 13,33 UI/g) e
Celluclast® (8,8 FPU/g). As reações foram conduzidas em tubos de centrífuga de 50 ml,
em banhos de 45oC, sob agitação de 120 rpm. Para melhorar a efetividade do tratamento os
tubos foram inclinados a 45°.
Durante o tempo de reação, os tubos com amostras foram retiradas do banho em
intervalos 8, 24, 48, 72 e 96 horas e fervidos por 5 min para interromper a reação
enzimática. Posteriormente, as amostras foram centrifugadas a 10.000 rpm, por 15 minutos
e os sobrenadantes foram analisados em HPLC para avaliar os teores de açúcares.
A conversão enzimática da celulose (CEC) foi estimada utilizando-se as
concentrações de glicose obtidas após a hidrólise e a concentração potencial de glicose
(equação 4). A conversão de hemicelulose (CEH) foi determinada pela análise das
concentrações de xilose obtidas após a hidrólise e a concentração potencial de xilose
(equação 5).
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CEC(%) = ((Glicose)/(glicose potencial)) x 100 Eq.(4)
CEH (%) = ((Xilose)/(xilose potencial)) x 100

Eq. (5)

Glicose (potencial) = % celulose x massa amostra (seca)/ Fc
Xilose (potencial) = % xilana x massa amostra (seca)/Fc

Em que: Fc = fator de conversão (0,9 para a celulose, 0,88 para a hemicelulose)

4.7. QUANTIFICAÇÃO DE GRUPOS SULFÔNICOS

Os grupos sulfônicos dos materiais tratados pelo processo sulfito alcalino foram
determinados por titulação condutimétrica, de acordo com Beatson (1992). À amostra (1,5
g massa seca) foi adicionado 50 mL de ácido clorídrico 0,1 M que permaneceu sob
agitação, por 45 min. Essa polpa umedecida foi lavada com água deionizada e filtrada até
condutância constante de aproximadamente 8µS/cm (condutividade da água deionizada).
Ao material foram adicionados 225 mL de cloreto de sódio (NaCl) 0,001 M e 4 mL de
ácido clorídrico 0,1 M e mediu-se a condutividade inicial.
A suspensão de amostra foi titulada com hidróxido de sódio 0,1 M, com adição de
volumes de 0,5 ml até que a condutividade se aproximasse do valor inicial. As medidas de
condutividade foram plotadas em um gráfico contra o volume de hidróxido de sódio
adicionado para determinação do ponto de mínimo ou ponto de viragem. O perfil do
gráfico assumiu um formato em “v”, pois, inicialmente, a condutância do meio diminuiu,
devido ao consumo dos grupos ácidos sulfônicos. No entanto, após atingir o ponto de
viragem, a condutância aumentou, devido ao excesso de base no meio. O conteúdo de
grupos sulfônicos foi expresso pela equação 6, em que: A é o ponto de mínimo no gráfico
(em mL), M1 é a molaridade do NaOH , M2 é a molaridade do HCl, V é o volume de ácido
clorídrico (em mL), W é a massa seca de lignina na amostra (em kg).

Eq.6

Os dados obtidos a partir de replicatas foram submetidos à análise de variância com
95% de confiança. As médias foram avaliadas segundo o programa STATGRAPHICS
plus, versão Windows 2.1.

57

4.8. DETERMINAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE ÁGUA (WRV)

O valor de retenção de água foi determinado de acordo com Guo et al., (2011). As
amostras de bagaço (1% m/m) foram imersas em água destilada por 24 horas. Após este
período, as amostras foram transferidas para um aparato de centrifugação composto por
módulo de ultrafiltração, tubo de 50 mL e malha de aço com abertura de 200 mesh (Figura
12). A adaptação da malha de aço no módulo de ultrafiltração, possibilitou a remoção da
água não retida pelas amostras por meio de centrifugação a 4.500 rpm, por 15 min a 25 ºC.
Finalmente, o peso seco das amostras foi determinado em balança de umidade. Para o
cálculo do WRV (“water retention value”) de cada amostra, foi utilizado o valor da massa
úmida e seca, de acordo com a equação 7:

Eq. 7

Figura 12: Representação esquemática do sistema de volume de retenção de água (SANTI JUNIOR, 2011).

Os dados obtidos a partir de replicatas foram submetidos à análise de variância com
95% de confiança. As médias foram avaliadas segundo o programa STATGRAPHICS
plus, versão Windows 2.1.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1. TRATAMENTO QUIMIO-MECÂNICO DOS BAGAÇOS DE CANA-DEAÇÚCAR

Diferentes concentrações de hidróxido de sódio e sulfito de sódio foram utilizadas
para tratar amostras de bagaço de cana-de-açúcar, a fim de obter polpas para uma posterior
hidrólise enzimática dos polissacarídeos.
O tratamento sulfito alcalino solubilizou parcialmente a lignina e a hemicelulose dos
bagaços (Tabela 2). Por conseqüência, os rendimentos das amostras pré-tratadas
diminuíram em função do aumento da carga de reagentes aplicados na etapa de digestão.
Konn et al. (2006) pesquisaram as principais reações químicas que ocorrem no tratamento
quimio-termomecânico de materiais lignocelulósicos em meio alcalino. Do trabalho
realizado, foi inferido que as reações podem ser divididas em duas fases: a primeira
envolve a rápida liberação de componentes de baixa massa molar, como o ácido acético,
devido às reações de desesterificação da hemicelulose, enquanto que a segunda fase, mais
lenta, envolve a dissolução de polímeros, como a xilana e a lignina. Logo, os autores
ressaltaram que o objetivo principal de um tratamento quimio-termomecânico é
enfraquecer quimicamente as ligações entre as fibras, para que sejam separadas com menor
esforço mecânico.
O tratamento realizado com a maior concentração dos reagentes (5% de NaOH e
10% de Na2SO3), proporcionou rendimentos de material pré-tratado de 74,9% para a
variedade comercial e de 77,9%, 77,8%, 74,3%, 73,5% para os cultivares 58, 146, 321 e
166, respectivamente (Tabela 2). Nas mesmas condições, os rendimentos mais baixos
foram 68,2% e 60,1% para as amostras 140 e 89, respectivamente. Todas as operações do
pré-tratamento, filtração e centrifugação foram feitos de forma a evitar perda de material
insolúvel, portanto as diferenças obtidas no rendimento entre os bagaços são relativos à
solubilização dos componentes.
Os dados apresentados na Tabela 2 indicam que a celulose foi o componente menos
removido durante o pré-tratamento sulfito alcalino, mesmo nas maiores cargas de sulfito.
Logo, nestas condições observou-se remoção de 4,2% de celulose para a variedade
comercial, enquanto que para os cultivares 58, 166, 321 e 146, as remoções foram de 5,0%,
6,0%, 7,6% e 9,8%, respectivamente. Os maiores percentuais de remoção de celulose
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ocorreram para as amostras 140 e 89, que após pré-tratamento com 10% de sulfito
perderam 18,3% e 26,5% desse componente, respectivamente.

Tabela 2: Caracterização química dos bagaços de cana-de-açúcar obtidos do tratamento
sulfito alcalino.
Tratamento do
bagaço
NaOH
(%)

Balanço de massa do processo com base em uma
massa inicial de bagaço = 100g

Composição química do material pré-tratado

Na2SO3
(%)

Lignina (%)

Celulose (%)

Hemicelulose
(%)

Soma
(%)

Lignina Celulose Hemicelulose
Rendimento
g/100 g de g/100 g de g/ 100 g de
(%)
bagaço
bagaço
bagaço

VARIEDADE COMERCIAL
0

0

24,51 ± 0,09

42,59 ± 1,71

26,65 ± 1,27

93,75

100,0

24,5

42,6

26,7

2,5

5

19,00 ± 0,01

47,07 ± 0,99

27,70 ± 0,54

93,77

96,8

18,4

45,6

26,8

3,75

7,5

15,90 ± 0,26

47,40 ± 0,34

27,07 ± 0,43

90,37

88,6

14,1

42,0

24,0

5

10

15,30 ± 0,19

54,50 ± 3,04

26,90 ± 0,75

96,70

74,9

11,5

40,8

20,1

CULTIVAR 321
0

0

20,54 ± 0,38

41,14 ± 0,52

31,24 ± 1,32

92,92

100,0

20,5

41,1

31,2

2,5

5

20,53 ± 0,69

43,96 ± 1,36

27,45 ± 0,65

91,94

83,6

17,2

36,8

22,9

3,75

7,5

17,74 ± 0,06

44,84 ± 0,63

25,75 ± 0,41

88,33

81,4

14,4

36,5

21,0

5

10

11,81 ± 0,02

51,11 ± 3,54

29,34 ± 2,19

92,26

74,3

8,8

38,0

21,8

0

0

19,12 ± 0,04

41,98 ± 0,28

27,03 ± 0,01

88,13

100,0

19,1

42,0

27,0

2,5

5

19,22 ± 0,31

45,26 ± 0,40

26,26 ± 0,30

90,74

88,4

17,0

40,0

23,2

90,91

85,8

13,8

41,1

23,0

90,10

77,9

8,9

39,9

21,5

CULTIVAR 58

3,75

7,5

16,12 ± 0,33

47,95 ± 0,18

26,84 ± 0,10

5

10

11,40 ± 0,36

51,16 ± 0,58

27,54 ± 0,19

0

0

19,01 ± 0,10

41,93 ± 0,34

32,43 ± 0,83

93,37

100,0

19,0

41,9

32,4

2,5

5

18,60 ± 0,16

46,10 ± 0,66

30,40 ± 0,31

95,10

86,0

16,0

39,6

26,1

3,75

7,5

15,85 ± 0,06

47,70 ± 2,57

30,00 ± 0,72

93,55

79,3

12,6

37,8

23,8

5

10

13,70 ± 0,00

48,60 ± 1,30

29,20 ± 0,68

91,50

77,8

10,7

37,8

22,7

0

0

18,22 ± 0,02

43,64 ± 0,11

29,5 ± 0,28

91,36

100,0

18,2

43,6

29,5

2,5

5

17,50 ± 0,18

42,50 ± 1,62

25,80 ± 1,00

85,80

79,7

13,9

33,9

20,6

3,75

7,5

14,40 ± 0,13

47,20 ± 3,53

26,90 ± 2,08

88,50

70,8

10,2

33,4

19,0

5

10

11,30 ± 0,25

53,30 ± 0,62

29,30 ± 0,35

93,90

60,1

6,8

32,0

17,6

0

0

20,03 ± 0,48

44,04 ± 0,42

32,07 ± 0,01

96,14

100,0

20,0

44,0

32,1

CULTIVAR 146

CULTIVAR 89

CULTIVAR 166
2,5

5

20,00 ± 0,15

47,20 ± 2,32

25,69 ± 1,49

92,89

90,6

18,1

42,8

23,3

3,75

7,5

19,36 ± 0,05

51,15 ± 0,05

21,54 ± 0,44

92,05

81,8

15,8

41,8

17,6

5

10

15,60 ± 0,33

56,30 ± 0,34

23,05 ± 0,01

94,95

73,5

11,5

41,4

16,9

0

0

22,66 ± 0,19

40,29 ± 0,53

28,43 ± 0,26

91,38

100,0

22,7

40,3

28,4

CULTIVAR 140
2,5

5

22,95 ± 0,07

39,82 ± 0,40

24,87 ± 0,22

87,64

78,4

18,0

31,2

19,5

3,75

7,5

20,6 ± 0,26

45,92 ± 0,24

27,72 ± 0,20

94,24

73,0

15,0

33,5

20,2

5

10

13,99 ± 0,24

48,29 ± 0,26

27,50 ± 0,10

89,78

68,2

9,5

32,9

18,8
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A remoção de lignina dos bagaços foi proporcional ao aumento da concentração dos
reagentes químicos usados no pré-tratamento. Na condição mais severa, a maior remoção
de lignina foi de 62,6% para o bagaço 89, enquanto que os valores encontrados para a
variedade comercial e os cultivares 166, 146, 58, 321 e 140 foram um pouco menores,
correspondendo a 53,2%, 42,8%, 43,9%, 53,5%, 57,2% e 58,0%, respectivamente.
A dissolução de hemicelulose seguiu o mesmo perfil de dissolução da lignina, ou
seja, maiores cargas de reagentes químicos resultaram em maiores remoções deste
componente, com exceção dos cultivares 140 e 321. Adicionando-se maior carga de
sulfito, a dissolução de hemicelulose para a variedade comercial foi de 24,4%.
Comparando-se com os bagaços 58, 146, 321 e 140, os resultados foram de 20,7%, 29,9%,
30,2% e 34%, respectivamente. As amostras 89 e 166 apresentaram as maiores remoções
de hemicelulose, atingindo 40,2% e 47,2%, respectivamente.
Em geral, a dissolução de lignina das amostras de bagaço foi superior à dissolução de
hemicelulose em cada condição de pré-tratamento. Entretanto, os perfis de remoção dos
componentes foram diferentes entre os bagaços. Nos bagaços 146 e 89, as remoções dos
dois componentes aumentaram linearmente com a concentração dos reagentes de prétratamento (Figura 13).

Figura 13: Correlação entre a remoção de lignina e hemicelulose dos bagaços 321 ( -♦-), 89 (-▲-), 58 (-■-),
146 (-▲-), 166 (-▲-), 140 (-♦-) e variedade comercial (-■-), após pré-tratamentos com 2,5-5%, 3,75-7,5% e
5-10% de NaOH-Na2SO3, respectivamente.
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Embora grande parte da lignina e hemicelulose das amostras 89 e 140 tenham sido
removidas durante o pré-tratamento, estes bagaços também sofreram perda expressiva de
celulose, explicando parte do seu baixo rendimento. Outra razão pode estar relacionada à
dissolução dos extrativos após o pré-tratamento sulfito alcalino. De acordo com Masarin et
al. (2011), os cultivares 140 e 89 apresentaram teores de extrativos de 5,1% e 7,6%,
respectivamente, cujos valores são superiores às outras amostras. Além disso, o cultivar 89
possui o menor teor inicial de lignina, o que provavelmente permitiu que os polissacarídeos
deste bagaço estivessem mais susceptíveis à ação dos reagentes químicos, ocasionando
perda expressiva da fração celulósica. Logo, os baixos rendimentos dos bagaços 140 e 89
são justificados pela alta dissolução dos polissacarídeos e extrativos.
Conforme Tabela 2, todos os bagaços apresentaram balanços de massa de lignina na
faixa de 11,5 a 6,8, para o tratamento com maior carga de reagentes, indicando a eficiência
do processo sulfito alcalino em remover este componente.
Outros estudos foram realizados utilizando o tratamento sulfito para a remoção de
lignina de materiais lignocelulósicos (KOCH et al., 2003; ZHU et al, 2009; DEL RIO et al,
2011). Koch et al. (2003) investigaram a deslignificação de coníferas, comparando prétratamentos utilizando sulfito alcalino/antraquinona (ASA) e sulfito ácido. Os autores
observaram que a fração celulósica é preservada em ambos os processos, porém em meio
sulfito alcalino, a deslignificação do material ocorre mais rapidamente, quando comparado
com o processo sulfito ácido.
A remoção de lignina melhora a conversão enzimática da biomassa, pois aumenta o
acesso das enzimas às fibras de celulose e hemicelulose, além de eliminar a adsorção
improdutiva das enzimas na lignina (KUMAR et al., 2009). Resultados semelhantes foram
obtidos com bagaços pré-tratados em meio alcalino e sulfito alcalino, demonstrando que a
eficiência da hidrólise enzimática da celulose aumentou de 50% para 85%,
respectivamente (MENDES et al., 2011). Neste estudo, verificou-se que o nível crítico de
remoção dos componentes foi de 50% para lignina e 25% para hemicelulose, para se obter
o máximo rendimento de hidrólise da celulose em 96 horas de reação enzimática.
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5.2. GRUPOS SULFÔNICOS E RETENÇÃO DE ÁGUA DOS BAGAÇOS PRÉTRATADOS COM DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE SULFITO ALCALINO

Os bagaços de cana-de-açúcar pré-tratados foram avaliados quanto ao teor de grupos
sulfônicos e à capacidade de retenção de água na fibra. Isto foi feito porque o prétratamento sulfito alcalino introduz íons SO32- nas amostras, que torna a lignina menos
hidrofóbica e, consequentemente, faz com que a fibra absorva mais água (SJOSTROM,
1993; MENDES, 2010). Como várias amostras de bagaço foram avaliadas, a comparação
dos resultados pode indicar como estas modificações promoveram melhorias na ação
enzimática.
Os grupos sulfônicos foram determinados para cada concentração de sulfito usada no
pré-tratamento (Tabela 3). Para a variedade comercial foi observado um aumento no teor
de grupos sulfônicos de 233, 357 e 490 mmol/Kg de lignina para os pré-tratamentos com
5%, 7,5% e 10% de sulfito, respectivamente. Estes valores apresentaram diferenças
significativas ao nível de 95%. Para as demais amostras, observou-se que apenas os prétratamentos com menor e maior carga de sulfito foram estatisticamente diferentes entre si.

Tabela 3: Quantificação dos grupos sulfônicos dos bagaços de cana-de-açúcar obtidos por
pré-tratamento sulfito alcalino.
Grupo Sulfônicos (mmol/Kg de lignina)
Amostras de
bagaços

NaOH (%) Na2 SO3 (%) NaOH (%) Na2 SO3 (%) NaOH (%) Na2 SO3 (%)
2,5
5
3,75
7,5
5
10

Variedade Comercial

233,34a ± 11,03

321

284,92 ± 20,30

*511,53 ± 3,72

*513,60 ± 13,94

58

410,92c ± 13,78

*579,62c ± 10,40

*600,20c ± 28,74

146

*395,80dc ± 18,61

*470,82db ± 25,54

601,29dc ± 1,23

89

355,53ecd ± 18,41

*653,68e ± 15,09

*706,01e ± 19,33

166

273,42fab ± 18,09

*355,52fa ± 20,39

*411,71f ± 15,31

140

ba

gabf

*248,34

± 19,79

357,18a ± 12,40
b

gaf

*323,94

± 2,57

489,82a ± 17,69
ba

gab

498,29

± 29,04

Em cada coluna, os valores que possuem as mesmas letras sobrescritas não apresentam diferenças
estatisticamente significativas com um nível de confiança de 95%.
Em cada linha, os valores que possuem o símbolo asterisco não apresentam diferenças estatisticamente
significativas com um nível de confiança de 95%.
* Compara os pré-tratamentos: 2,5-5% e 3,75-7,5%;
* Compara os pré-tratamentos: 2,5-5% e 5-10%;
* Compara os pré-tratamentos: 3,75-7,5% e 5-10%.
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No pré-tratamento com 5% de NaOH e 10% de sulfito, os maiores teores de grupos
sulfônicos ocorreram para os cultivares 89, 146 e 58. O cultivar 89, que apresentou alta
remoção de lignina (Tabela 2), também mostrou maior grau de sulfonação e foi
estatisticamente diferente das outras amostras. Tal correlação é válida, pois a lignina que
sofre maior modificação pelo tratamento apresenta maior quantidade de clivagem das
ligações ß-O-4, que consequentemente, liberam mais grupos hidroxil fenólicos disponíveis
para incorporar sulfito (KUMAR et al., 2011).
Foi determinado o grau de retenção de água (WRV) dos bagaços pré-tratados, no
intuito de verificar se, a remoção de componentes e a incorporação de grupos sulfônicos
nas fibras promovem um aumento neste parâmetro (Tabela 4). Os resultados foram
analisados estatisticamente e evidenciam algumas diferenças, como por exemplo: a
variedade comercial não apresentou diferenças no grau de retenção de água entre os prétratamentos, enquanto a adição crescente de sulfito no cultivar 166 foi estatisticamente
diferente entre si. Para os demais cultivares, não se verificou diferenças estatisticamente
significativas entre eles, principalmente entre os pré-tratamentos com 5% e 10% de sulfito.

Tabela 4: Retenção de água (WRV) dos bagaços de cana-de-açúcar, obtidos por prétratamento sulfito alcalino.
Retenção de água – WRV (%)
Amostras de
Bagaços

NaOH (%) Na2 SO3 (%) NaOH (%) Na2 SO3 (%) NaOH (%) Na2SO3 (%)
2,5
5
3,75
7,5
5
10

Variedade Comercial

**189,83a ± 0,17

**195,0a ± 5,00

**212,37a ± 8,70

321

*204,25 ± 0,45

233,97 ± 4,80

b

*197,42 ± 2,58

58

*194,64cab ± 5,36

235,74cb ± 10,18

*201,05cab ± 5,13

146

*192,47dabc ± 7,53

*223,80dbc ± 3,37

**220,26da ± 9,03

89

*221,02e ± 2,84

*219,22ebcd ± 6,08

184,08ebc ± 4,92

166

212,74

140

b

fbe

184,5

gacd

± 1,38
± 3,25

231,0

fbcde

*222,99

±0,31

gbcdef

± 2,56

ba

fad

222,99
*213,21

± 0,66

gabcdf

± 2,32

Em cada coluna, os valores que possuem as mesmas letras sobrescritas não apresentam diferenças
estatisticamente significativas com um nível de confiança de 95%.
Em cada linha, os valores que possuem o símbolo asterisco não apresentam diferenças estatisticamente
significativas com um nível de confiança de 95%.
* Compara os pré-tratamentos: 2,5-5% e 3,75-7,5%;
* Compara os pré-tratamentos: 2,5-5% e 5-10%;
* Compara os pré-tratamentos: 3,75-7,5% e 5-10%.
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Conforme Tabela 4, o aumento da sulfonação de 7,5% para 10% não
necessariamente resultou em maior hidrofilicidade nos materiais pré-tratados. Da mesma
forma, foi observado que os bagaços com maiores remoções de lignina (provenientes do
pré-tratamento com 5% de NaOH e 10% de sulfito) não apresentaram os maiores
percentuais de retenção de água. Estes resultados diferem daqueles apresentados por Santi
Junior (2011), em que o grau de absorção de água na fibra aumentou para os bagaços de
cana-de-açúcar mais deslignificados (WRV de 99% a 171%). Essa discrepância pode estar
relacionada ao fato de que o pré-tratamento sulfito alcalino por 2h, a 121°C, gerou fibras
com alta capacidade de absorção de água, mesmo na condição com baixa carga de sulfito.
Ou seja, embora a adição crescente de Na2SO3 no pré-tratamento tenha disponibilizado
mais grupos sulfônicos à fibra do bagaço e removido mais lignina, não foi detectado um
aumento significativo nos valores de WRV das amostras, uma vez que o nível máximo de
saturação da fibra, provavelmente, já havia sido atingido.
O trabalho de Del Rio et al. (2011) avaliou o conteúdo de grupos sulfônicos e o grau
de inchamento da fibra por método de retenção de água (WRV) após pré-tratamento com
sulfito. As amostras de madeira mole (Lodgepole) foram pré-tratadas por organossolve
(etanol/butanol e água) e na sequência, por processo químico (sulfonação) ou mecânico
(refino), para correlacionar o grau de inchamento da fibra e o nível de sulfonação da
lignina residual com a eficiência da hidrólise enzimática. No tratamento mecânico, que
ocorreu em três condições diferentes de refino (2.500, 10.000 e 20.000 revoluções), os
autores observaram diminuição do tamanho de partículas e pequenos aumentos na
capacidade de retenção de água da fibra (2,47 para o material tratado com organossolve e
2,98, 3,06 e 3,20 para as amostras refinadas). Não foi observado um efeito relevante na
acessibilidade das celulases ao substrato. No entanto, para o tratamento com sulfito (0,25,
0,5 e 5,0 M de Na2SO3), embora os valores de retenção de água tenham sido semelhantes
(da ordem de 2,80), os autores observaram aumentos significativos na extensão da
hidrólise enzimática, quando comparada com o material tratado apenas com organossolve.
Esses aumentos foram de 80% para 95% e de 35% para 80%, após 72 horas de reação, com
5 e 2,5 FPU/g de celulase, respectivamente. Segundo os autores, uma possível explicação
para as semelhanças entre os valores de retenção de água das fibras sulfonadas, foi que o
teste de WRV não foi sensível suficientemente para detectar diferenças causadas pela
pequena quantidade de grupos sulfônicos (32 mmol/kg) incorporados na fibra.
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5.3. HIDRÓLISE ENZIMÁTICA DOS BAGAÇOS PRÉ-TRATADOS COM
DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE SULFITO ALCALINO

Os bagaços de cana-de-açúcar pré-tratados com diferentes concentrações de
NaOH/sulfito foram hidrolisados com celulases comerciais. Os dois preparados
enzimáticos empregados possuem celulases e hemicelulases em sua composição (Tabela
5). As celulases estão em maior quantidade, porém as atividades de xilanase e β-xilosidase
também foram detectadas para os dois extratos.

Tabela 5 - Caracterização das atividades enzimáticas e conteúdo de proteína das enzimas
comerciais.

Enzimas
Celluclast
1.5L
Novozym
188

Proteína
(mg/mL)

FPA
Endoglucanase β-Glicosidase Xilanase β-Xilosidase
(FPU/mg
(UI/mg
(UI/mg
(UI/mg
(UI/mg
proteína)
proteína)
proteína)
proteína) proteína)

177,24

0,52

29,6

0,27

6,2

0,3

63,3

0

0,06

17,9

0,55

0,12

- UI: Unidade internacional.
- FPU: Unidade de papel de filtro.

Em geral, a eficiência na hidrólise enzimática das amostras pré-tratadas variou em
função da severidade do pré-tratamento e do tipo de bagaço avaliado (Figuras 14-20 e
apêndices A-G).
A hidrólise enzimática da variedade comercial tratada com a menor concentração de
NaOH/sulfito resultou em uma baixa conversão de celulose (36,3%) e hemicelulose
(26,4%), após 96 horas de reação (Figura 14). Quando a severidade do pré-tratamento
aumentou, pelo uso de maiores cargas de NaOH/sulfito (3,75%-7,5% e 5%-10%),
observou-se um aumento na eficiência de conversão da celulose de 64,4% para 84,7%,
respectivamente. Também foi observado que a eficiência de hidrólise da hemicelulose
aumentou de 58,5% para 71,9%, respectivamente.
A conversão enzimática dos cultivares com teores reduzidos de lignina foi avaliada
de forma similar ao já descrito para a variedade comercial. Nessas amostras, observou-se a
mesma tendência de melhoria na eficiência da hidrólise em função do aumento da
severidade do pré-tratamento (Figuras 15-20). Uma primeira comparação dos dados
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evidencia que os níveis máximos de conversão da celulose variaram de forma expressiva.
Ou seja, na condição de maior carga de sulfito, após 96 horas de reação, o bagaço 58
alcançou o maior rendimento de glicose (92%), enquanto o bagaço 166 obteve o menor
(60%). As demais amostras apresentaram níveis de conversão intermediários. Sob as
mesmas condições, o perfil enzimático de hidrólise da hemicelulose de todas as amostras
foi mais homogêneo, da ordem de 70-80%.

Figura 14: Conversão de celulose (a) e hemicelulose (b) da variedade comercial de bagaço pré-tratado por
processo quimio-mecânico: (-●-) 2,5% de NaOH e 5% de sulfito; (-■-) 3,75% de NaOH e 7,5% de sulfito
(-▲-) e 5% de NaOH e 10% sulfito. As barras de erro representam as variações entre as hidrólises com duas
repetições. Quando não estiver visível a barra de erro, significa que o erro foi menor que o símbolo.

Figura 15: Conversão de celulose (a) e hemicelulose (b) do cultivar 58 pré-tratado por processo quimiomecânico: (-●-) 2,5% de NaOH e 5% de sulfito; (-■-) 3,75% de NaOH e 7,5% de sulfito e (-▲-) 5% de
NaOH e 10% sulfito. As barras de erro representam as variações entre as hidrólises com duas repetições.
Quando não estiver visível a barra de erro, significa que o erro foi menor que o símbolo.
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Figura 16: Conversão de celulose (a) e hemicelulose (b) do cultivar 146 pré-tratado por processo quimiomecânico: (-●-) 2,5%de NaOH e 5% de sulfito; (-■-) 3,75% de NaOH e 7,5% de sulfito e (-▲-) 5% de
NaOH e 10% sulfito. As barras de erro representam as variações entre as hidrólises com duas repetições.
Quando não estiver visível a barra de erro, significa que o erro foi menor que o símbolo.

Figura 17: Conversão de celulose (a) e hemicelulose (b) do cultivar 89 pré-tratado por processo quimiomecânico: (-●-) 2,5%de NaOH e 5% de sulfito; (-■-) 3,75% de NaOH e 7,5% de sulfito e (-▲-) 5% de
NaOH e 10% sulfito. As barras de erro representam as variações entre as hidrólises com duas repetições.
Quando não estiver visível a barra de erro, significa que o erro foi menor que o símbolo.

68

Figura 18: Conversão de celulose (a) e hemicelulose (b) do cultivar 321 pré-tratado por processo quimiomecânico: (-●-) 2,5% de NaOH e 5% de sulfito; (-■-) 3,75% de NaOH e 7,5% de sulfito e (-▲-) 5% de
NaOH e 10% sulfito. As barras de erro representam as variações entre as hidrólises com duas repetições.
Quando não estiver visível a barra de erro, significa que o erro foi menor que o símbolo.

Figura 19: Conversão de celulose (a) e hemicelulose (b) do cultivar 166 pré-tratado por processo quimiomecânico: (-●-) 2,5% de NaOH e 5% de sulfito; (-■-) 3,75% de NaOH e 7,5% de sulfito e (-▲-) 5% de
NaOH e 10% sulfito. As barras de erro representam as variações entre as hidrólises com duas repetições.
Quando não estiver visível a barra de erro, significa que o erro foi menor que o símbolo.
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Figura 20: Conversão de celulose (a) e hemicelulose (b) do cultivar 140 pré-tratado por processo quimiomecânico: (-●-) 2,5% de NaOH e 5% de sulfito; (-■-) 3,75% de NaOH e 7,5% de sulfito e (-▲-) 5% de
NaOH e 10% sulfito. As barras de erro representam as variações entre as hidrólises com duas repetições.
Quando não estiver visível a barra de erro, significa que o erro foi menor que o símbolo.

Pela análise em conjunto dos dados obtidos pela composição química do material
pré-tratado, grupos sulfônicos e conversão enzimática da celulose, foi observado que a
introdução de íons sulfito nas amostras foi essencial para a melhoria dos rendimentos de
hidrólise dos bagaços. Entretanto, não foi verificado correlação entre os valores de WRV e
a eficiência da hidrólise enzimática da celulose.
Comparando-se os bagaços 58 e 321, nota-se que ambas as amostras possuem teores
de lignina, celulose e hemicelulose praticamente iguais (11%, 50% e 29%,
respectivamente), após o pré-tratamento com maior carga de sulfito. No entanto, a
conversão enzimática da celulose do cultivar 58 é superior à do bagaço 321 (92% e 84%,
respectivamente). Sabendo que o valor de grupos sulfônicos na amostra 58 é maior do que
na amostra 321 (Tabela 3) fica explícito que o efeito da sulfonação favoreceu a hidrólise
enzimática.
Correlações semelhantes também foram feitas após comparação dos resultados dos
bagaços 146 e 140. Essas amostras apresentaram teores finais de lignina próximos de 14%,
mas diferenciaram-se quanto à introdução de íons sulfito na lignina residual, após prétratamento com maior carga de sulfito (Tabela 3). Logo, o cultivar 146, que estava mais
sulfonado, também alcançou maior conversão enzimática da celulose (80%), quando
comparado com o cultivar 140 (72%).
Del Rio et al. (2011) explicam que o efeito positivo da sulfonação na hidrólise
enzimática de lignocelulósicos com composições químicas semelhantes, pode estar
relacionado à presença de cargas negativas dentro da lignina residual, promovendo
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repulsões eletrostáticas com os componentes das celulases. A adsorção improdutiva entre
a lignina e as celulases também pode ser diminuída aumentando-se o conteúdo de ácido
carboxílico associado à macromolécula de lignina, favorecendo a hidrólise enzimática
(NAKAGAME et al., 2010).
Outra abordagem comparativa entre os bagaços 58 e 321 e entre 146 e 140 é que as
amostras que apresentaram maiores rendimentos de hidrólise para a celulose (92% para o
cultivar 58 e 80% para o cultivar 146) não foram aquelas que apresentaram as maiores
remoções de lignina. Portanto, é possível inferir que, em certas situações, apenas a
modificação de parte do conteúdo da lignina inicial já é suficiente para promover boas
conversões enzimáticas.
Kumar et al. (2011) mostraram que o aumento da acessibilidade das celulases ao
substrato não ocorreu apenas devido a deslignificação das amostras de madeira mole, mas
também através da modificação da lignina pela introdução de ácidos sulfônicos e
carboxílicos. Segundo os mesmos autores, essas modificações aumentam a hidrofilicidade
da lignina e facilitam a repulsão eletrostática das fibras, melhorando a hidrólise enzimática
da celulose, mesmo com baixa carga de enzimas.
Nesse sentido, verificou-se que a mais alta conversão enzimática da celulose ocorreu
para o bagaço 58 (92%), em que foi observado conformidade entre o efeito da
deslignificação (remoção de 53% de lignina) com alta incorporação de grupos sulfônicos
na fibra (600 mmol/Kg de lignina). Logo, além da deslignificação parcial das amostras,
que diminui a recalcitrância do substrato, as melhorias nas eficiências das hidrólises
também podem estar relacionadas à sulfonação dos materiais tratados, que possibilita a
redução da adsorção improdutiva entre a lignina e as celulases (DEL RIO et al., 2011).
Comparando-se o bagaço 89 com a variedade comercial, não foi constatado
correlação entre o aumento da deslignificação e quantidade de grupos sulfônicos com a
eficiência na hidrólise enzimática da celulose. Ou seja, após o pré-tratamento com 5% de
NaOH e 10% de sulfito, o teor final de lignina foi de 11% para o cultivar 89, enquanto que
na variedade comercial o teor foi 15%. Da mesma forma, os mmoles de ácidos sulfônicos
incorporados na fibra por kg de lignina foram maiores para a amostra 89 (706,01) do que
para a variedade comercial (489,82). Mesmo assim, a conversão da celulose da variedade
comercial foi superior à do bagaço 89 (84% e 77%, respectivamente). Além disso,
verificou-se que o conteúdo final de lignina (14%) e o grau de sulfonação (498,29) do
cultivar 140 foram similares àqueles obtidos para a variedade comercial. No entanto, como
a conversão de celulose dessa amostra foi 72%, mais uma vez o bagaço proveniente da
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usina resultou em maior rendimento de hidrólise. Uma possível explicação para as
diferenças nesses resultados pode estar associada às grandes perdas de celulose que
ocorreram nos bagaços 89 e 140 (Tabela 2). Logo, os rendimentos de glicose dessas
amostras ficaram comprometidos devido à grande remoção de celulose durante prétratamento sulfito alcalino.
Analisando-se todos os materiais tratados com as maiores cargas de NaOH/sulfito
(Figura 21), pôde-se observar que a velocidade inicial de hidrólise variou entre os
diferentes bagaços estudados. Em geral, após 48 horas de hidrólise, os cultivares com
menor teor inicial de lignina alcançaram maiores níveis de conversão de celulose, quando
comparados com o bagaço proveniente da usina.
Entre todas as amostras, o bagaço 146 apresentou uma hidrólise excepcionalmente
rápida, atingindo 77% de conversão já nas primeiras 8 horas de reação enzimática (Figura
21). Se tomarmos como nível de hidrólise o patamar de 75%, podemos determinar que a
amostra 146 demandou apenas 8 horas para atingir essa conversão, contra 72 horas
utilizadas pela variedade comercial. Ou seja, o tempo de hidrólise da celulose no cultivar
146 foi 9 vezes menor do que o tempo gasto para o bagaço proveniente da usina. Para as
demais amostras, observou-se que o cultivar 58 precisou de 38 horas para converter
aproximadamente 75% da celulose em glicose, enquanto que nas mesmas condições, as
hidrólises enzimáticas dos bagaços 89 e 321 demandaram 48 horas. As hidrólises mais
lentas ocorreram para a variedade comercial e 140, que precisaram de 72 e 96 horas,
respectivamente, para atingirem o patamar de referência. No entanto, avaliando-se a
hidrólise do cultivar 166, percebeu-se que a conversão de 75% de celulose nem sequer foi
atingida, indicando que este bagaço possui celulose de difícil acesso. Nesse sentido, podese inferir que a barreira de acesso às fibras foi mais facilmente rompida no bagaço 146, já
que o patamar de conversão foi atingido no menor tempo de hidrólise.
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Figura 21: Conversão de celulose dos bagaços de cana-de-açúcar obtidos de uma variedade comercial (-■-)
e dos cultivares 321 ( -♦-), 89 (-▲-), 58 (-■-), 146 (-▲-), 166 (-▲-) e 140 (-♦-) pré-tratados com 5% de
NaOH e 10% sulfito. As barras de erro representam as variações entre as hidrólises com duas repetições.

Os dados mencionados anteriormente confirmam que o papel mais importante de
um pré-tratamento é ampliar a área de acesso das celulases ao seu substrato, para que ao
final da hidrólise enzimática, o rendimento em açúcares seja maior (ROLLIN et al., 2011).
Conforme os autores citados, altos níveis de deslignificação, sem um significante aumento
de acessibilidade das enzimas às cadeias de celulose, não correspondem a altas taxas de
digestibilidade dos materiais lignocelulósicos.
As diferenças nas velocidades iniciais de hidrólise enzimática dos bagaços podem
estar relacionadas ao efeito da cristalinidade das fibras, que impede o acesso das celulases
às cadeias de celulose e dificulta as conversões enzimáticas. Em estudo realizado por
Chang e Holtzapple (2000), foi observado que o efeito da cristalinidade nas fibras de
celulose é mais significativo nas taxas iniciais de hidrólise, quando comparado com as
conversões finais de açúcares, demonstrando que este efeito influencia na eficiência de
adsorção das enzimas no substrato.
Embora, a cristalinidade dos bagaços não tenha sido avaliada neste trabalho,
correlações entre o cultivar 166 e a variedade comercial sugerem que o primeiro possui
celulose de difícil acesso e que a falta de acessibilidade ao substrato, pode estar
relacionada a um alto grau de cristalinidade das fibras. Comparando-se o bagaço 166 com
a variedade comercial, observa-se que ambas as amostras possuem teores de lignina e
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celulose praticamente iguais, após pré-tratamento com 5% de NaOH e 10% de sulfito
(Tabela 2). Avaliando-se também o teor de ácidos sulfônicos dessas amostras, verificou-se
que o valor obtido para o cultivar 166 foi um pouco menor, quando comparado com o da
variedade comercial (Tabela 3). No entanto, esses dados em conjunto não explicam o
porquê da conversão enzimática da celulose da variedade comercial ter sido ser muito
superior à conversão do bagaço 166 (84,77% e 59,90%, respectivamente). Este baixo
rendimento de hidrólise também não deve ser justificado apenas pela recalcitrância do
material, uma vez que o pré-tratamento sulfito alcalino removeu componentes da parede
celular do cultivar 166 (Tabela 2). Além disso, a conversão enzimática da hemicelulose do
bagaço 166 foi alta, na faixa de 70% (Figura 19). Logo, é provável que a estrutura
cristalina das fibras tenha afetado negativamente o acesso das enzimas ao substrato,
dificultando a hidrólise enzimática da celulose (ARANTES; SADDLER, 2010).
Zhu et al. (2007) estudaram o efeito das características estruturais da biomassa,
como o conteúdo de grupos acetil, lignina e a cristalinidade da celulose e observaram que
os dois últimos efeitos foram os que mais influenciaram na digestibilidade enzimática. Ou
seja, avaliando-se apenas a remoção de lignina (55%), os autores observaram que,
independente do conteúdo de acetil e cristalinidade das amostras de madeira (poplar), altas
conversões de açúcares (cerca de 90%) foram atingidas após 72 horas de hidrólise,
empregando carga enzimática relativamente baixa (5 FPU/g de biomassa seca). No
entanto, em amostras com menor cristalinidade (em condições com alto conteúdo de
lignina e acetil), verificou-se que boas conversões de açúcares eram obtidas já nas
primeiras 6 horas de reação (da ordem de 60%). Logo, a redução de lignina foi mais
positiva nos tempos mais longos de hidrólise, devido à menor recalcitrância do substrato,
enquanto a diminuição da cristalinidade teve seu efeito mais acentuado nas velocidades
iniciais das conversões, pois a acessibilidade das enzimas às cadeias de celulose foi maior
(ZHU et al., 2007).
Outra abordagem comparativa entre os bagaços foi obtida analisando-se as cargas
de reagentes utilizadas no pré-tratamento, para se atingir determinado nível de eficiência
na sacarificação enzimática. A Figura 22 correlaciona a conversão enzimática da celulose
dos bagaços pré-tratados com diferentes cargas de reagentes, após 24 horas de hidrólise.
Assumindo a variedade comercial como referência, observou-se que, com exceção do 166,
todos os cultivares demandaram menor carga de reagentes no pré-tratamento para atingir
50% de conversão de celulose. Mais uma vez, o bagaço 146 diferenciou-se dos demais, já
que esta amostra aparece destacada na curva superior mostrada na Figura 22.
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A variedade comercial e o cultivar 166 demandaram 5% de NaOH e 10% de
Na2SO3 para alcançar um nível de hidrólise de celulose de, aproximadamente, 50%.
Consumo similar também foi observado para o cultivar 140, que utilizou carga de
NaOH/sulfito próxima de 4,75% e 9,5%, respectivamente. Para as amostras 321 e 89, o
rendimento de hidrólise de 50% foi obtido após o uso de 3,75% de NaOH e 7,5% de
sulfito, enquanto o bagaço 58 demandou 4% e 8% de NaOH/sulfito, respectivamente. No
entanto, este mesmo nível de conversão de celulose foi obtido para o bagaço 146
consumindo apenas 3,5% de NaOH e 7% de Na2SO3 no pré-tratamento.

Figura 22: Conversão de celulose dos bagaços de cana-de-açúcar após 24 horas, obtidos de uma variedade
comercial (-■-) e dos cultivares 321 ( -♦-), 89 (-▲-), 58 (-■-), 146 (-▲-), 166 (-▲-) e 140 (-♦-). As barras de
erro representam as variações entre as hidrólises com duas repetições.

Neste sentido, para a economia do processo é importante que a carga de reagentes
químicos, utilizada durante a fase de impregnação do material lignocelulósico, seja a
menor possível, pois segundo Mosier et al. (2005), o pré-tratamento é uma das etapas de
maior custo durante a conversão da biomassa a açúcares fermentescíveis.
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5.4. EFEITO DO PRÉ-TRATAMENTO SULFITO ALCALINO NA HIDRÓLISE
ENZIMÁTICA DO BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR VARIANDO-SE A CARGA
DE SULFITO E O TEMPO DE PRÉ-TRATAMENTO

5.4.1 Efeito carga de sulfito

Buscando-se diminuir a carga de sulfito no pré-tratamento dos bagaços de cana-deaçúcar, foi comparado o pré-tratamento do bagaço 58 com 5% de NaOH /2,5% de Na2SO3
e 5% de NaOH /10% de Na2SO3.
Os dados na Tabela 6 referem-se ao rendimento do pré-tratamento e à composição
química do bagaço 58. A celulose foi o componente menos dissolvido durante o prétratamento e seus balanços de massa permaneceram praticamente constantes, na faixa de
40. A quantidade de lignina removida após pré-tratamento foi de 33,8% e 53,5% na menor
e maior carga de sulfito, respectivamente. A remoção de hemicelulose não foi proporcional
ao aumento da concentração de sulfito, pois, com menor carga a remoção de hemicelulose
foi superior. Remoções de 31,3% e 20,7% de hemicelulose foram obtidas com adição de
2,5% e 10% de Na2SO3, respectivamente.
Tabela 6: Caracterização química do bagaço 58 pré-tratado com diferentes concentrações
de solução sulfito alcalino.
Tratamento do bagaço
por 120 minutos
NaOH
(%)

Na2SO3
(%)

Composição química do material pré-tratado

Lignina (%) Celulose (%)

Hemicelulose
(%)

Soma
(%)

Balanço de massa do processo com base em uma
massa inicial de bagaço = 100g
Rendimento
(%)

Lignina
Celulose Hemicelulose
g/100 g de g/100 g de g/ 100 g de
bagaço
bagaço
bagaço

CULTIVAR 58
19,12 ± 0,04 41,98 ± 0,28

27,03 ± 0,01

88,13

100

19,12

41,98

27,03

2,5

15,09 ± 0,17

48,65 ± 0,76

22,11 ± 0,40

85,85

83,84

12,7

40,8

18,5

10

11,40 ± 0,36

51,16 ± 0,58

27,54 ± 0,19

90,10

77,9

8,9

39,9

21,5

0

0

5
5

Uma possível explicação para os dados anteriormente apresentados está nas reações
em meio alcalino que ocorrem na lignina e os polissacarídeos, principalmente na
hemicelulose. Conforme Fengel e Wegener (1989), a remoção de lignina na presença de
íons hidroxila, ocorre quando suas estruturas fenólicas são desprotonadas, formando
metileno quinona, com clivagem da ligação no carbono alfa. A hemicelulose, por sua vez,
é dissolvida da parede celular pela quebra dos grupos acetil e reações de “peeling”
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(SJOSTROM, 1993). Com adição de íons sulfito em meio alcalino, observa-se que a
remoção de lignina é maior, devido à quebra das ligações no carbono beta, que são as mais
abundantes na estrutura da lignina (SJOSTROM, 1993). Alem disso, os íons SO32- são
melhores nucleófilos que os íons OH- e, por isso, o processo sulfito é mais seletivo para
remoção de lignina do que o processo soda (GELLERSTEDT et al., 2009). Portanto, podese inferir que no pré-tratamento com 5% de NaOH e 2,5% de Na2SO3, as reações
predominantes foram as reações de “peeling”, pois com menor quantidade de íons sulfito
no meio reacional, as reações com íons hidróxido não foram exclusivas para a lignina,
explicando a grande perda de hemicelulose nesse pré-tratamento.
Avaliando-se a quantificação de grupos sulfônicos nos materiais pré-tratados,
verificou-se que o aumento da carga de sulfito no pré-tratamento gerou maior sulfonação
na fibra (Tabela 7).
Embora o aumento da sulfonação auxilie na hidrofilicidade do material
lignocelulósico, neste trabalho, não se verificou correlação entre maior carga de sulfito
com o aumento da capacidade de retenção de água na fibra (Tabela 7). Portanto,
novamente acredita-se que, as fibras sulfonadas ficaram saturadas com água, impedindo
futuras comparações.

Tabela 7: Quantificação dos grupos sulfônicos e retenção de água (WRV) do bagaço 58
pré-tratado por 2 horas de cozimento em diferentes concentrações de sulfito.
NaOH
(%)

Na2SO3 Grupos Sulfônicos Retenção de água
(mmol/Kg de lignina)
WRV (%)
(%)
CULTIVAR 58

5

2,5

269,53a ± 13,97

245,32a ± 3,57

5

10

600,20b ± 28,74

201,05b ± 5,13

Em cada coluna, os valores que possuem as mesmas letras sobrescritas não apresentam diferenças
estatisticamente significantes com um nível de confiança de 95%.

As conversões enzimáticas do bagaço 58 estão representadas na Figura 23. Em
ordem crescente de concentração do reagente Na2SO3, os rendimentos em glicose foram de
60% e 92%, enquanto os rendimentos em xilose foram de 62% e 77%. Nesse sentido,
observa-se que o maior rendimento de hidrólise ocorreu no pré-tratamento com 5% de
NaOH e 10% de sulfito.
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Comparando-se os rendimentos de hidrólise nas condições de 3,75-7,5% e 5-2,5%
de NaOH/Na2SO3 (Figura 15 e Apêndice B), constatou-se que adicionando-se três vezes
menos carga de sulfito (e 1,3 vezes mais de NaOH), é possível obter rendimentos de
glicose e xilose em um patamar próximo de 60%, possibilitando uma economia desse
reagente no pré-tratamento. Logo, é importante ressaltar que a sulfonação dos bagaços de
cana-de-açúcar, mesmo em menor quantidade, foi importante para a melhoria da
digestibilidade da celulose.

Figura 23: Conversão enzimática da celulose (a) e hemicelulose (b) do cultivar 58, pré-tratado por processo
quimio-mecânico (tempo de 120 minutos) com 5% de NaOH /10% de sulfito (-▲-) e 5% de NaOH/ 2,5% de
sulfito (-●-). As barras de erro representam as variações entre as hidrólises com duas repetições. Quando não
estiver visível a barra de erro, significa que o erro foi menor que o símbolo.

Outros estudos reportados na literatura também confirmam a importância da adição
de sulfito no pré-tratamento da biomassa. Segundo Mendes et al. (2011), a conversão
enzimática da celulose do bagaço de cana-de-açúcar tratado em meio alcalino (5% de
NaOH m/m), seguido de refinamento, foi de 50% com remoção de 33% de lignina e 13%
de hemicelulose. Conforme os mesmos autores, essa conversão aumentou para 85%,
depois que o bagaço foi submetido ao processo sulfito alcalino (5% de NaOH e 10% de
Na2SO3 m/m), com remoção de 53% de lignina e 29% de hemicelulose. Em um trabalho
reportado por Yang et al. (2013), foram utilizadas diferentes concentrações de Na2CO3Na2SO3 para pré-tratar palha de arroz, porém na condição contendo apenas sulfito (12% de
Na2CO3-Na2SO3, proporção 0:1, respectivamente) é que foram obtidos os melhores
resultados de hidrólise enzimática (82,7% para glicose e 59,5% para xilose). Logo, o prétratamento com sulfito, além de remover parcialmente hemicelulose e lignina, permite a
sulfonação da lignina residual, que a torna mais hidrofílica e reduz suas interações com as
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enzimas, contribuindo para melhores rendimentos de açúcares fermentescíveis (ZHU et al.,
2009).

5.4.2. Efeito do tempo no pré-tratamento sulfito alcalino

O bagaço 58 foi pré-tratado com 5% de NaOH e 2,5% de Na2SO3 por 30, 60 e 120
min a fim de avaliar o efeito da variável tempo nas características físico-químicas do
bagaço (Tabelas 8 e 9) e na hidrolise enzimática da celulose e hemicelulose (Figura 24 e
Apêndice H).

Tabela 8: Caracterização química do cultivar 58 pré-tratado com 5% de NaOH e 2,5% de
sulfito, variando-se os tempos de pré-tratamento.
Balanço de massa do processo com base em
massa inicial de bagaço = 100g

Composição química do material pré-tratado
Tempo
(minutos)

Lignina (%)

Celulose (%)

Hemicelulose
Rendimento Lignina g/100
Soma (%)
(%)
(%)
g de bagaço

Celulose
g/100 g de
bagaço

Hemicelulose
g/ 100 g de
bagaço

CULTIVAR 58 COM 5% DE NAOH E 2,5% DE SULFITO
0

19,12 ± 0,04

41,98 ± 0,28

27,03 ± 0,01

88,13

100,0

19,1

42,0

27,0

30

17,50 ± 0,13

49,51 ± 0,26

26,19 ± 0,30

93,20

82,9

14,5

41,1

21,7

60

16,86 ± 0,13

49,34 ± 0,41

26,82 ± 0,12

93,02

79,7

13,4

39,3

21,4

120

15,09 ± 0,17

48,65 ± 0,76

22,11 ± 0,40

85,85

83,8

12,7

40,8

18,5

Pela análise dos dados da Tabela 8, nota-se que as dissoluções de lignina e
hemicelulose foram praticamente as mesmas entre os pré-tratamentos de 30 e 60 minutos.
No entanto, comparando-se com o pré-tratamento de 120 minutos, percebe-se que os teores
finais de lignina e, principalmente, hemicelulose reduziram consideravelmente. Logo,
como a carga de íons hidróxido no meio reacional é o dobro da concentração de sulfito, é
provável que após 120 minutos de cozimento, as reações que ocorrem com os
polissacarídeos em meio alcalino (reações de peeling) tenham tido predominância, em
relação às reações que ocorrem com a lignina na presença de íons SO32-.
Avaliando-se o teor de grupos sulfônicos após os três pré-tratamentos, observou-se
que o efeito da sulfonação foi mais acentuado nos pré-tratamentos de 60 e 120 minutos
(Tabela 9). Para os resultados de WRV, foi observado que a capacidade de retenção de
água no bagaço 58 não foi estatisticamente diferente entre os pré-tratamentos com 30 e 60
minutos (Tabela 9). No entanto, após 2 horas de reação, houve um pequeno aumento na
hidrofilicidade da fibra.
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Tabela 9: Quantificação dos grupos sulfônicos e retenção de água (WRV) do híbrido 58
após pré-tratamento sulfito alcalino com 5% de NaOH e 2,5% de sulfito, variando-se os
tempos de cozimento.
Tempo
(minutos)

Grupos Sulfônicos
(mmol/Kg de lignina)

Retenção de água
WRT (%)

HÍBRIDO 58 COM 5% DE NAOH E 2,5% DE SULFITO
30

117,94a ± 8,96

223,02a ± 4,94

60

257,95 ± 9,15

b

226,77 ± 0,51

ba

cb
c
120
269,53 ± 13,97
245,32 ± 3,57
Em cada coluna, os valores que possuem as mesmas letras sobrescritas não apresentam diferenças
estatisticamente significantes com um nível de confiança de 95%.

Analisando-se as Tabelas 8 e 9, observa-se que a capacidade de retenção de água nas
fibras correlaciona-se com os teores de lignina final, mas não com o grau de sulfonação.
Ou seja, após 30 e 60 minutos de cozimento, a composição química de lignina para ambos
os pré-tratamentos foi praticamente a mesma, assim como os valores de WRV, entretanto o
valor de grupos sulfônicos após 60 minutos foi superior. Com 120 minutos de reação, o
teor de grupos sulfônicos foi estatisticamente igual ao encontrado para o pré-tratamento
com 60 minutos, porém em maior tempo, o conteúdo de lignina final diminuiu para 15% e
a absorção de água pelo bagaço 58 aumentou para 245%. Isso significa que a diminuição
de lignina reduziu o caráter hidrofóbico da fibra.
As conversões enzimáticas, após 48 horas, nos pré-tratamentos com 30, 60 e 120
minutos foram de 44%, 46% e 61% para celulose e de 38%, 41% e 60% para hemicelulose,
respectivamente (Figura 24). O rendimento de hidrólise permaneceu praticamente
constante após 48 horas de reação.
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Figura 24: Conversão enzimática da celulose (a) e hemicelulose (b) do cultivar 58, pré-tratado por processo
quimio-mecânico com 5% de NaOH e 2,5% de sulfito, nos tempos de 120 (-♦-), 60 (-■-) e 30 minutos (-▲-).
As barras de erro representam as variações entre as hidrólises com duas repetições. Quando não estiver
visível a barra de erro, indica que o erro foi menor que o símbolo.

A partir de uma análise mais abrangente dos resultados de conversões enzimáticas,
grupos sulfônicos, retenção de água e teor de lignina final é possível observar que o fator
determinante para a melhoria nas conversões foi o teor de lignina. Ou seja, o rendimento
de hidrólise enzimática do bagaço foi baixo e praticamente não variou para os prétratamentos de 30 e 60 minutos. Nestas condições, a remoção de lignina foi da ordem de
27%. No entanto, com 120 minutos de pré-tratamento, observou-se maior remoção de
lignina (33,8%) e, consequentemente, maiores conversões enzimáticas.
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6. CONCLUSÕES

De acordo com os resultados apresentados, foi possível concluir que:
▪ O pré-tratamento sulfito alcalino se mostrou bastante seletivo na remoção de lignina e
hemicelulose das amostras de bagaço de cana-de-açúcar.
▪ A eficiência das conversões enzimáticas variou conforme a carga de NaOH/sulfito
adicionada e as composições das amostras, que apresentaram diferentes teores iniciais de
lignina.
▪ Maiores cargas de Na2SO3 promoveram melhores conversões de celulose e hemicelulose,
assim como maiores tempos de pré-tratamento, permitiram um aumento na remoção dos
componentes e na incorporação de sulfito.
▪ A capacidade de retenção de água (WRV) nos bagaços não se correlacionou com o
rendimento de hidrólise, pois é provável que os valores obtidos estivessem acima dos
níveis de saturação da fibra.
▪ Para maiores rendimentos de hidrólise, é necessário manter a estequiometria da solução
NaOH/sulfito de 1:2, já que uma maior proporção de íons OH- no meio reacional favorece
as reações de peeling e diminui a seletividade do pré-tratamento.
▪ As conversões enzimáticas dos bagaços foram similares (90-80%) no tratamento com 5%
de NaOH e 10% de Na2SO3, com exceção do cultivar 166, cujo rendimento de glicose foi o
menor (59,9%). Essa baixa conversão pode estar associada ao tipo de celulose da amostra,
que demonstrou ser de difícil acesso, em comparação com as demais.
▪ Os rendimentos de hidrólise da variedade comercial e dos cultivares com teores iniciais
de lignina reduzidos praticamente não se diferenciaram, após 96 horas de reação, na
condição de maior carga de sulfito. No entanto, a velocidade inicial de hidrólise do bagaço
comercial foi menor em comparação com a maioria das outras amostras. Além disso, os
cultivares foram mais eficientes que a variedade proveniente da usina, pois demandaram
menor concentração de reagentes químicos para atingir 50% de conversão enzimática, em
24 horas.
▪ As remoções de lignina e hemicelulose favoreceram a hidrólise enzimática, porém, as
maiores conversões de celulose e as maiores velocidades iniciais de hidrólise não
ocorreram nas amostras com menor teor de lignina e hemicelulose residual. Esses
resultados sugerem que a deslignificação total das amostras não é necessária para
promover boas conversões enzimáticas. A melhoria na digestibilidade do bagaço,
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provavelmente, esteve relacionada às modificações da lignina, devido à introdução de íons
sulfito na amostra, que aumentam a acessibilidade das enzimas ao substrato.
▪ Portanto, o pré-tratamento sulfito alcalino por 2 horas, a 121°C, reuniu o efeito positivo
da sulfonação com a remoção parcial de lignina, que foi essencial para a melhoria da
digestibilidade enzimática dos bagaços de cana-de-açúcar. Além disso, a utilização de
amostras com teores reduzidos de lignina contribuiu para uma economia de tempo durante
a hidrólise enzimática e de reagentes na etapa de pré-tratamento.
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APÊNDICES
Apêndice A - Conversão de celulose e hemicelulose da variedade comercial a açúcares
durante a hidrólise enzimática com 8,8 FPU Celluclast e 13,3 UI β-glucosidase a 2% de
consistência.
VARIEDADE COMERCIAL
Tratamento

Conversão (%)

2,5% NaOH
5% Sulfito

Celulose

22,73 ± 0,99 26,25 ± 0,5 29,44 ± 0,58 35,07 ± 0,14 36,32 ± 0,21

Hemicelulose

13,58 ± 0,77 17,84 ± 0,77 21,95 ± 0,43 26,67 ± 0,24 26,40 ± 0,45

Celulose

27,56 ± 0,09 42,80 ± 0,90 55,31 ± 2,80 62,06 ± 2,61 64,40 ± 2,06

Hemicelulose

19,01 ± 1,10 34,18 ± 0,16 47,73 ± 3,19 55,06 ± 1,52 58,55 ± 1,78

Celulose

53,07 ± 1,78 51,64 ± 0,59 52,23 ± 0,57 74,71 ± 4,27 84,77 ± 0,28

Hemicelulose

36,18 ± 5,40 39,19 ± 4,72 44,09 ± 4,15 61,73 ± 8,25 71,93 ± 4,12

3,75% NaOH
7,5% Sulfito
5% NaOH
10% Sulfito

8h

24h

48h

72h

96h

Apêndice B - Conversão de celulose e hemicelulose do cultivar 58 a açúcares durante a
hidrólise enzimática com 8,8 FPU Celluclast e 13,3 UI β-glucosidase a 2% de consistência.
CULTIVAR 58
Tratamento

Conversão (%)

2,5% NaOH
5% Sulfito

Celulose

23,60 ± 1,86 30,43 ± 2,25 35,79 ± 2,48 35,03 ± 0,96 35,52 ± 1,45

Hemicelulose

15,57 ± 1,04 22,62 ± 1,80 26,97 ± 0,48 27,65 ± 0,27 27,18 ± 0,63

Celulose

38,89 ± 1,99 47,65 ± 3,79 59,85 ± 0,00 60,23 ± 1,12 68,88 ± 0,40

Hemicelulose

26,61 ± 0,92 36,71 ± 3,53 48,77 ± 0,48 50,33 ± 0,39 53,63 ± 0,97

Celulose

47,04 ± 0,89 66,95 ± 3,79 81,02 ± 1,86 84,21 ± 2,05 92,39 ± 1,75

Hemicelulose

30,75 ± 0,84 51,78 ± 2,58 63,31 ± 0,76 67,08 ± 1,90 77,14 ± 2,28

3,75% NaOH
7,5% Sulfito
5% NaOH
10% Sulfito

8h

24h

48h

72h

96h

95

Apêndice C - Conversão de celulose e hemicelulose do cultivar 146 a açúcares durante a
hidrólise enzimática com 8,8 FPU Celluclast e 13,3 UI β-glucosidase a 2% de consistência.
CULTIVAR 146
Tratamento

Conversão (%)

2,5% NaOH
5% Sulfito

Celulose

28,22 ± 2,18 29,31 ± 0,85 34,69 ± 1,12 36,60 ± 2,61 40,22 ± 2,74

Hemicelulose

18,38 ± 2,13 22,87 ± 0,66 27,54 ± 0,93 26,15 ± 1,98 30,95 ± 0,44

Celulose

45,70 ± 0,18 56,07 ± 4,41 62,05 ± 3,07 64,70 ± 3,36 64,95 ± 2,86

Hemicelulose

35,04 ± 0,81 44,70 ± 4,19 43,92 ± 1,47 50,50 ± 0,20 51,68 ± 4,67

Celulose

76,77 ± 0,88 92,06 ± 5,66 76,90 ± 2,48 86,06 ± 4,09 80,66 ± 4,13

Hemicelulose

52,29 ± 0,34 71,31 ± 4,52 66,10 ± 2,83 76,33 ± 2,23 73,22 ± 8,47

3,75% NaOH
7,5% Sulfito
5% NaOH
10% Sulfito

8h

24h

48h

72h

96h

Apêndice D - Conversão de celulose e hemicelulose do cultivar 321 a açúcares durante a
hidrólise enzimática com 8,8 FPU Celluclast e 13,3 UI β-glucosidase a 2% de consistência.
CULTIVAR 321
Tratamento

Conversão (%)

2,5% NaOH
5% Sulfito

Celulose

25,32 ± 0,78 30,70 ± 0,06 29,05 ± 1,53 39,22 ± 1,88 39,99 ± 1,80

Hemicelulose

19,45 ± 0,59 25,84 ± 0,26 25,13 ± 2,14 33,38 ± 1,65 34,21 ± 1,47

Celulose

45,02 ± 2,52 50,87 ± 0,22 63,01 ± 0,82 65,20 ± 0,51 64,89 ± 0,70

Hemicelulose

38,02 ± 2,14 46,94 ± 0,07 59,54 ± 0,84 62,71 ± 0,42 62,97 ± 0,34

Celulose

49,67 ± 1,39 66,27 ± 1,15 76,10 ± 0,06 83,34 ± 1,04 84,13 ± 3,00

Hemicelulose

41,39 ± 0,50 58,49 ± 1,26 69,72 ± 0,40 77,55 ± 0,68 78,76 ± 2,71

3,75% NaOH
7,5% Sulfito
5% NaOH
10% Sulfito

8h

24h

48h

72h

96h

96

Apêndice E - Conversão de celulose e hemicelulose do cultivar 89 a açúcares durante a
hidrólise enzimática com 8,8 FPU Celluclast e 13,3 UI β-glucosidase a 2% de consistência.
CULTIVAR 89
Tratamento

Conversão (%)

2,5% NaOH
5% Sulfito

Celulose

32,04 ± 0,17 29,45 ± 2,32 34,63 ± 0,44 55,90 ± 0,46 51,93 ± 2,46

Hemicelulose

21,34 ± 0,23 20,47 ± 1,58 27,69 ± 0,63 40,53 ± 0,05 43,72 ± 1,17

Celulose

31,98 ± 2,05 53,48 ± 5,46 65,60 ± 1,30 62,11 ± 2,90 61,28 ± 0,48

Hemicelulose

27,76 ± 1,72 49,24 ± 4,77 55,31 ± 0,54 47,16 ± 0,60 48,24 ± 0,85

Celulose

43,61 ± 3,98 66,22 ± 0,40 77,38 ± 4,66 83,23 ± 1,26 77,25 ± 0,61

Hemicelulose

27,42 ± 3,57 49,98 ± 0,20 71,35 ± 3,26 69,34 ± 1,50 66,17 ± 1,40

3,75% NaOH
7,5% Sulfito
5% NaOH
10% Sulfito

8h

24h

48h

72h

96h

Apêndice F - Conversão de celulose e hemicelulose do cultivar 166 a açúcares durante a
hidrólise enzimática com 8,8 FPU Celluclast e 13,3 UI β-glucosidase a 2% de consistência.
CULTIVAR 166
Tratamento

Conversão (%)

2,5% NaOH
5% Sulfito

Celulose

25,04 ± 0,58 31,41 ± 0,65 24,40 ± 1,49 27,55 ± 2,10 26,83 ± 1,53

Hemicelulose

15,26 ± 0,27 23,23 ± 0,48 15,79 ± 1,09 19,96 ± 1,67 19,20 ± 1,87

Celulose

37,31 ± 2,49 48,61 ± 1,94 42,84 ± 1,78 47,71 ± 0,03 43,16 ± 0,84

Hemicelulose

32,77 ± 1,47 48,56 ± 0,90 44,67 ± 0,59 57,62 ± 8,02 51,79 ± 6,84

Celulose

34,55 ± 4,91 51,73 ± 2,44 58,47 ± 2,68 56,30 ± 0,06 59,90 ± 0,28

Hemicelulose

35,48 ± 4,37 57,38 ± 1,46 65,70 ± 3,55 71,74 ± 5,94 73,57 ± 0,29

3,75% NaOH
7,5% Sulfito
5% NaOH
10% Sulfito

8h

24h

48h

72h

96h
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Apêndice G - Conversão de celulose e hemicelulose do cultivar 140 a açúcares durante a
hidrólise enzimática com 8,8 FPU Celluclast e 13,3 UI β-glucosidase a 2% de consistência.
CULTIVAR 140
Tratamento

Conversão (%)

2,5% NaOH
5% Sulfito

Celulose

17,95 ± 1,52 24,63 ± 0,65 28,63 ± 0,41 29,90 ± 1,68 30,91 ± 1,93

Hemicelulose

14,50 ± 1,07 21,80 ± 0,74 26,33 ± 0,56 27,62 ± 1,35 28,86 ± 1,91

Celulose

27,51 ± 1,53 36,60 ± 1,96 42,91 ± 1,07 45,44 ± 1,62 43,60 ± 0,00

Hemicelulose

24,53 ± 1,10 33,99 ± 1,43 41,37 ± 0,88 45,14 ± 1,85 43,19 ± 0,05

Celulose

36,87 ± 0,95 56,39 ± 0,86 65,87 ± 0,39 68,41 ± 0,14 72,77 ± 3,10

Hemicelulose

34,08 ± 0,67 50,91 ± 1,49 63,35 ± 0,57 67,01 ± 0,12 72,39 ± 2,92

3,75% NaOH
7,5% Sulfito
5% NaOH
10% Sulfito

8h

24h

48h

72h

96h

Apêndice H - Conversão de celulose e hemicelulose do cultivar 58 (pré-tratado com 5% de
NaOH e 2,5% de sulfito) a açúcares durante a hidrólise enzimática com 8,8 FPU Celluclast
e 13,3 UI β-glucosidase a 2% de consistência.
CULTIVAR 58 - 5% NAOH E 2,5% SULFITO
Tempo (min) Conversão (%)
30

60

120

8h

24h

48h

72h

96h

Celulose

31,17 ± 0,42 37,70 ± 3,20 44,11 ± 2,21 44,28 ± 2,00 49,53 ± 2,33

Hemicelulose

23,69 ± 0,02 29,29 ± 1,92 38,24 ± 1,57 38,52 ± 1,32 42,58 ± 2,17

Celulose

28,79 ± 0,19 35,05 ± 0,72 46,80 ± 2,71 49,60 ± 0,67 43,01 ± 0,05

Hemicelulose

23,60 ± 0,04 29,33 ± 0,24 41,42 ± 1,44 44,81 ± 0,59 38,31 ± 0,71

Celulose

36,35 ± 2,12 54,71 ± 0,49 61,71 ± 0,84 66,42 ± 1,75 60,36 ± 0,66

Hemicelulose

31,26 ± 1,48 47,36 ± 0,33 60,29 ± 0,10 66,20 ± 1,72 62,68 ± 0,06

