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RESUMO 
 

No contexto regional, se objetiva atender à necessidade de se valorizar o bagaço de 

cana-de-açúcar como biomassa vegetal. O bagaço é um resíduo originado das indústrias de 

álcool e açúcar e disponível abundantemente. A disponibilidade deste recurso renovável como 

matéria-prima de baixo custo, aliada à viabilização de sua valorização via processos químicos 

e bioquímicos, é a base de iniciativas técnico-científicas que possam tornar reais a produção 

de produtos químicos de alto valor agregado (polióis, ácidos orgânicos) a partir dos 

carboidratos da celulose e hemicelulose. Perspectivas atuais apontam os reatores descontínuos 

de leito de lama como potencialmente adequados aos processamentos dessa matéria-prima, 

através de oxidação catalítica de seus componentes (carboidratos).  

Neste trabalho desenvolveu-se estudos de oxidação catalítica da glicose obtida do 

bagaço de cana-de-açúcar, com vistas á sua valorização química. Para tanto, foi utilizado 

como matéria-prima bagaço pré-tratado por explosão a vapor. Primeiramente, procedeu-se a 

uma hidrólise enzimática do mesmo, previamente submetidos a três condições: bagaço pré-

tratado natural (não lavado), bagaço lavado com água destilada e bagaço lavado com solução 

de NaOH a 1%. Em cada uma dessas condições variou-se ainda a granulometria do bagaço 

pré-tratado (estado natural e moído a 20 Mesh) e a proporção das enzimas utilizadas na 

hidrólise (23,4% de uma mistura endoglicanases/celobiohidrolases-5,3% de β-Glicosidase; 

23,4% da mistura endoglicanases/celobiohidrolases-0% de β-Glicosidase e 11,7% da mistura 

endoglicanases/celobiohidrolases-5,3% de β-Glicosidase), em relação á massa de bagaço pré-

tratada. Uma solução de glicose pura foi oxidada cataliticamente com O2, utilizando-se 

catalisador de Pd suportado em alumina em reator batelada de vidro. Da mesma forma, 

procurou-se oxidar no mesmo reator uma mistura de um dos hidrolisados obtidos na etapa de 

hidrolise enzimática do bagaço pré-tratado. O bagaço pré-tratado lavado com solução de 

NaOH a 1% e sem moagem apresentou maior rendimento glicosídico nas 3 proporções de 

enzimas utilizadas atingindo 0,35g, 0,42g e 0,41g de glicose por grama do bagaço pré-tratado. 

A oxidação da solução pura de glicose alcançou uma conversão máxima de 41% e com 

seletividade máxima inferior a 50% em relação a ácido glicônico. O reator batelada de vidro 

mostrou-se inadequado para se proceder à oxidação do hidrolisado enzimático.  

 

Palvras-chave: Bagaço, Hidrólise, Enzimas, Glicose, Oxidação catalitica  
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ABSTRACT 

 
In the local context, is clearly meet the need to enhance the sugarcane bagasse as 

biomass plant. Sugar cane bagasse is a waste coming from alcohol and sugar industries and 

available abundantly. This availability of sugarcane bagasse as raw material at low cost, 

combined with the feasibility of its recovery via chemical and biochemical processes, is the 

foundation of technical and scientific initiatives that could make real the production of 

chemicals with high-value (polyols, organic acids) from carbohydrates of cellulose and 

hemicellulose. Currents prospects show slurry bed reactors as potentially suitable for 

processing such raw material, by catalytic oxidation of its components (carbohydrates).    

In this paper, it was developed catalytic oxidation studies of glucose coming from 

sugarcane bagasse, intending its chemical valuation. Thus, it was used steam pretreated 

sugarcane bagasse as feedstock. First, it was proceeded an enzymatic hydrolysis of it, 

previously subjected to three conditions: pretreated bagasse natural (not washed), bagasse 

washed with distillated water and bagasse washed with 1% NaOH  solution. In each of these 

conditions it was also varied the size of the pretreated bagasse (natural size and 20 mesh size) 

and proportion of enzymes used on hydrolysis (23.4% of cellobiohydrolases/endoglucanases 

blend-5.3% of β-Glucosidase; 23.4% of cellobiohydrolases/endoglucanases blend-0% of β-

Glucosidase and 11.7% of cellobiohydrolases/endoglucanases blend-5.3% of β-Glucosidase) 

in relation to mass of pretreated sugarcane bagasse used. A pure glucose solution was 

catalytically oxidized with O2, using Pd on alumina supports on batch glass reactor. Similarly, 

it was tried to oxidize, in the same reactor, a hydrolysate mixture of hydrolysates obtained in 

the step of enzymatic hydrolysis of pretreated bagasse. Pretreated sugarcane bagasse washed 

with 1% NaOH solution, without milling shows best glycoside yields within 3 proportions of 

enzyme used reaching values of 0.35g, 0.42g and 0.41g of glucose per gram of pretreated 

sugarcane bagasse. Pure glucose solution oxidation reached maximum conversion of 41%, 

with maximum selectivity less than 50% to gluconic acid. Batch glass reactor showed be not 

suitable for oxidation of enzymatic hydrolysate. 

 

Keywords: Sugarcane bagasse, hydrolysis, enzyme, glucose, catalytic oxidation       
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1-INTRODUÇÃO 

 
O bagaço da cana-de-açúcar, resíduo proveniente da atividade sucro-alcooleira é um 

dos resíduos mais abundantes da indústria brasileira. Sua produção anual fica em torno de 300 

milhões de toneladas em todo o mundo (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 2005). 

Entretanto, a produção nacional de bagaço de cana atinge um valor de, aproximadamente, 133 

milhões de toneladas (BRASILAGRO, 2006), e cerca de 50% desta quantidade é suficiente 

para suprir as necessidades de energia nas unidades de produção (LAVARACK et al; 2000). 

O bagaço restante é empilhado, podendo constituir num problema ambiental relevante, devido 

ao risco de combustão espontânea desse material acumulado (LAVARACK et al; 2000).  

Além disso, resíduos de biomassa disponibilizados a partir de atividades agrícolas 

constituem potencial fonte de matérias-primas para a produção de substâncias químicas, entre 

elas o bioetanol (SODESTROM, 2004; SENDELIUS, 2005). Dentre esses resíduos, o bagaço 

de cana-de-açúcar emerge como um dos principais. Sua estrutura vegetal é constituída de 

celulose, hemicelulose e lignina, sendo que os dois primeiros constituem cerca de 80% da 

massa seca desta biomassa (BAUDEL, 1999). Estes são potencialmente convertíveis em 

carboidratos que podem ser processados química e bioquimicamente para a produção de 

espécies de alto valor agregado, tais como ácidos orgânicos e aldeídos (que possuem grande 

interesse industrial, especialmente nas áreas farmacêutica e alimentícia) (BESSON et al; 

1995), além de etanol (nesse caso, denominado de bioetanol ou etanol de biomassa). A 

lignina, por sua vez, pode ser convertida a outras especialidades através de oxidação, tais 

como vanilina, siringaldeído e fenólicos (WU et al;1994).  

Assim, iniciativas técnico-científicas vêm sendo elaboradas para promover a 

valorização deste resíduo, de forma a explorá-lo economicamente e obter tais produtos 

aproveitando sua grande disponibilidade, e conseqüentemente, seu baixo custo. Com essas 

atividades de valorização, há um potencial surgimento de benefícios ambientais (diminuição 

de resíduos) e sociais (geração de empregos e benefícios locais), entre outros (BAUDEL, 

1999).    

             Pelo fato da matéria-prima (bagaço de cana-de-açúcar) ter seus constituintes 

protegidos, constituindo assim uma forte estrutura, o processamento da mesma envolve etapas 

de disponibilização de seus carboidratos, através de processamentos físico-químico e 

enzimático. A primeira etapa (denominada pré-tratamento e de natureza físico-química) é 

capaz de remover a hemicelulose e parte da lignina, disponibilizando a matriz celulósica da 
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estrutura vegetal para um ataque enzimático posterior (hidrólise enzimática) (SENDELIUS, 

2005; MARTÍN et al; 2002). Este, por sua vez, disponibiliza os carboidratos em sua forma 

monomérica que podem ser oxidados cataliticamente.  

Com relação ao pré-tratamento da matéria-prima, há destaque para o pré-tratamento 

por Explosão a Vapor (“Steam Explosion”) que tem se destacado como uma alternativa 

interessante de processamento para a utilização de hidrólise enzimática (SENDELIUS, 2005). 

Com respeito à hidrólise enzimática, suas principais vantagens em relação a outros 

tipos de tratamento são: processamento a baixa temperatura (na faixa de 40-50ºC), 

seletividade (pelo fato de as enzimas serem específicas, atuando diretamente na estrutura da 

celulose) e a não formação de produtos de degradação dos açúcares, tais como furfural e 

hidróximetilfurfural, comumente formados durante um ataque químico direto à estrutura da 

celulose (SADDLER e GREGG, 1998; MARTÍN et al; 2007).  

Em relação à oxidação catalítica de soluções de glicose, a mesma é realizada a pH 

fracamente alcalino, utilizando O2 ou ar (MIRESCU et al; 2007; NIKOV e PAEV, 1995; 

GALLEZOT, 1997) alguns autores mencionam o uso de catalisadores de Platina, Paládio e 

Ouro (BESSON e GALLEZOT, 2003;  MIRESCU et al 2007;  THIELECKE et al 2007;  

NIKOV e PAEV, 1995).  Dentre os produtos que podem ser obtidos através dessa oxidação, 

os principais são: ácido D-glicônico (principal), ácido L-gulurônico, ácido D-glucárico, ácido 

2-ceto-D-glicônico, ácido oxálico e ácido D-arabinônico (ABBADI e BEKKUM, 1995). 

Os aldeídos e ácidos orgânicos podem ser obtidos através da oxidação catalítica dos 

sacarídeos e da lignina existentes no bagaço. Perspectivas recentes mostram que os reatores 

descontínuos trifásicos de leito de lama (slurry) são potencialmente adequados para promover 

essa oxidação (BAUDEL, 2000; SCHUTT et al; 2002).  

 Processos trifásicos envolvendo a transformação de carboidratos solúveis têm sido 

operados no Laboratório de Processos Catalíticos da UFPE (LPC), onde foram aplicados 

catalisadores de rutênio, platina e paládio (BAUDEL, 1999). O mesmo laboratório vem, ao 

longo da última década, desenvolvendo sistemas catalíticos ativos com o objetivo de produzir 

polióis, ácidos orgânicos e aldeídos aromáticos mediante a transformação química de soluções 

aquosas de sacarídeos e de lignina (SALES et al; 2007).  

Dessa forma, o aproveitamento do bagaço de cana-de-açúcar para produção de 

carboidratos, e conseqüentemente de ácidos orgânicos de alto valor agregado constitui uma 

atividade promissora e bastante inovadora. 
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No presente trabalho, são mostrados resultados obtidos de hidrólise enzimática de 

bagaço pré-tratado por Explosão a Vapor (“Steam Explosion”), proveniente da Usina Vale do 

Rosário (Lorena-SP) e submetido a diferentes condições de granulometria (natural e moído a 

20 Mesh) e lavagem (sem lavagem, lavado com água e lavado com solução de NaOH a 1%), 

além  da variação na proporção de enzimas (23,4% de uma mistura 

endoglicanases/celobiohidrolases-5,3% de β-Glicosidase; 23,4% da mistura 

endoglicanases/celobiohidrolases-0% de β-Glicosidase e 11,7% da mistura 

endoglicanases/celobiohidrolases-5,3% de β-Glicosidase, em relação á massa de bagaço pré-

tratada). Nesta primeira etapa o objetivo é verificar o comportamento do rendimento 

glicosídico obtido após o processamento enzimático, por variação das condições acima 

mencionadas. Em seguida, realizou-se preparação de catalisador de Paládio em Alumina, afim 

de se proceder à oxidação da glicose encontrada nos hidrolisados enzimáticos . Dessa forma, 

será mostrado também os procedimentos utilizados no preparo deste catalisador. Essas etapas 

envolvem a impregnação do sal precursor (PdCl2 com 99% de pureza - Aldrich) no suporte 

catalítico e a secagem e redução do catalisador impregnado. 

Finalmente, serão mostrados resultados para a oxidação de solução de glicose pura de 

concentração inicial 50g/L e de hidrolisado enzimático.   
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2-REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Considerações gerais sobre Biomassas 

Biomassas vegetais de diferentes origens, ainda que apresentem diferenças 

particulares, possuem uma composição química geral relativamente semelhante. Algumas 

variações na composição entre diferentes espécies e entre uma mesma espécie se devem a 

variabilidades ambientais e genéticas, e as restantes, da localização do tecido vegetal em 

diferentes partes da planta. Tipicamente, cerca de 35-50% se constitui de celulose, 20-35% de 

hemiceluloses e cerca de 20-30% de lignina (BAUDEL, 1999). O restante consiste em 

quantidades menores de cinzas, compostos fenólicos solúveis e ácidos graxos, além de outros 

constituintes, denominados extrativos (i.e ceras e taninos). A celulose e as hemiceluloses do 

tecido vegetal se constituem de carboidratos estruturais (i.e. glicanas, xilanas, mananas), 

sendo geralmente denominadas de fração sacarídica. A lignina se constitui na fração fenólica 

da biomassa vegetal. A Tabela 2.1 apresenta as composições de diferentes biomassas vegetais 

ligno-celulósicas segundo os principais carboidratos estruturais e a lignina.  

 

Tabela 2. 1 : Composição de Materiais Lignocelulósicos (%) 

 Glicana  Manana Xilana Lignina Referência 

Bétula 38,2 1,2 18,5 22,8 WISELOGEL et al (1996) 

Pinho 42,8 11,3 5,9 27,2 WISELOGEL et al (1996) 

Bagaço de Cana 42,7 - 21,0 18,6 HAYN et al (1993) 

Palha de trigo 36,5 - 18,4 17,6 HAYN et al (1993) 

Palha de milho 36,0 - 19,8 17,8 ESTEGHLALIAN et al (1997)

 

A Figura 2.1 apresenta a estrutura celular típica de uma biomassa vegetal 

lignocelulósica. As fibras celulósicas que se encontram na parede primária (PP) encontram-se 

inseridas em uma matriz de lignina e hemicelulose, organizada em um “retículo”. Este arranjo 

espacial possibilita a expansão da célula durante o crescimento da planta. A parede secundária 

(PS) consiste de três camadas (S1, S2 e S3), das quais a segunda camada apresenta maior 
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espessura. Cerca de 80% da célula vegetal se encontra na camada S2. Esta é constituída de 

aproximadamente 46% de celulose, 25,2% de hemicelulose e 20,7% de lignina (BOFO et al; 

2005). Por essa razão, as características desta camada têm uma influência significativa sobre 

as propriedades químicas e mecânicas das fibras. A parte interna da célula se denomina lúmen 

(TENGBORG, 2000). A linha de união entre as paredes primárias de duas células próximas é 

chamada de lamela média (LM) ou substância intercelular (HERBÁRIO-WEB SITE, 2007).      

Figura 2 1: Estrutura e componentes de uma célula vegetal (Herbário-Web site) 
 

A celulose é o mais abundante biopolímero do planeta, constituindo cerca de 50% das 

massas das árvores (NUTT, 2006). É também o principal constituinte polimérico estrutural 

dos materiais ligno-celulósicos, constituído de 44,4% de carbono, 6,2 % de hidrogênio e 

49,4% de oxigênio em massa (ANDRADE JÚNIOR, 2006), sendo um polímero linear de D-

glicose composta por ligações glicosídicas β -1,4, com unidades repetidas de celobiose, como 

mostrado na Figura 2.2. A celobiose é um oligossacarídeo não digerível pelo homem, e a 

junção de suas moléculas forma um material de elevada cristalinidade, insolúvel em água. O 

grau de polimerização situa-se na faixa de 7500-15.000 moléculas de glicose presentes na 

cadeia celulósica (FENGEL e WEGENER,1989).  
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Figura 2 2: Estrutura da molécula da celulose (Enciclopédia Wikipédia) 

A Figura 2.3 mostra a estrutura fibrilar da celulose, começando da estrutura de uma 

tábua de madeira qualquer. Essa estrutura encontra-se organizada em fibras com diâmetro de 

2,0-4,0 nm (TENGBORG, 2000). Estas fibras encontram-se associadas segundo pontes de 

hidrogênio e ligações de van der Waals, formando uma estrutura molecular rígida (micro-

fibrilas), com diâmetros de 10 a 30 nm. A fração cristalina constitui entre 50 e 90% da 

celulose (FAN et al; 1982). Nesta fração, os capilares são pequenos, o que dificulta 

sobremaneira a penetração da matriz por enzimas (tamanho médio de 5 nm). Dessa forma, 

processos de hidrólise enzimática demandam um tratamento prévio (pré-tratamento) do 

material com o objetivo de “abrir” a matriz celulósica para a posterior ação das enzimas 

(SENDELIUS, 2005). As regiões de baixa cristalinidade (amorfas) existentes nas 

microfibrilas são susceptíveis à ação enzimática, dispensando pré-tratamento da biomassa 

(SODESTROM, 2004). 

 

Figura 2 3: Estrutura fibrilar da celulose (NUTT, 2006)). L=Lúmen e ML = Lamela média. As demais 
siglas leia-se como na figura 2.1. 
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Ao contrário da celulose, as hemiceluloses são polímeros heterogêneos ramificados de 

diferentes carboidratos, constituindo os principais polissacarídeos não-celulósicos da madeira 

e unidos através de diferentes ligações químicas (TRUGILHO et al; 1996). Vários 

substituintes, i.e., grupos acetila e ácidos urônicos, encontram-se associados à cadeia principal 

ou às suas respectivas ramificações, em estruturas de grau de polimerização variando entre 20 

e 300 (FENGEL e WEGENER, 1989). As hemiceluloses não apresentam o grau de 

cristalinidade nem a estrutura microfibrilar orientada da celulose, de modo que não exercem 

influência efetiva sobre as propriedades estruturais do tecido vegetal (MORRELL et al; 

1998), mas estão sempre associadas à lignina e à celulose (TRUGILHO et al; 1996). Deste 

modo, apresentam maior susceptibilidade à hidrólise ácida e enzimática, bem como maior 

solubilidade em soluções aquoso-alcalinas. Geralmente, utiliza-se o termo holocelulose 

referente à fração sacarídica total (celulose e hemiceluloses) do tecido vegetal livre de 

extrativos (TRUGILHO et al; 1996). 

As hemiceluloses encontram-se associadas à fração fenólica (lignina) através de 

ligações covalentes e à celulose via hidrogênio ligante. Sua composição varia conforme o 

material lignocelulósico. As hemiceluloses do bagaço de cana-de-açúcar são 

predominantemente constituídas de xilanas e menores quantidades de glico-xilanas e arabino-

xilanas. Cerca de 10% das xilanas existentes no bagaço de cana-de-açúcar, consistem em 

arabino-xilanas (ADSUL et al; 2005), e 5% consistem em glico-xilanas.  A Figura 2.4 

apresenta a estrutura típica de uma hemicelulose presente no bagaço de cana-de-açúcar. 

  

 

 

 

 

 

Figura 2 4: Estrutura de uma hemicelulose (glico-xilana) presente no bagaço (BAUDEL, 1999). 

Juntamente com a celulose e a hemicelulose, a lignina é um dos mais abundantes 

polímeros orgânicos do reino vegetal. Usualmente, a lignina apresenta-se como o componente 

mais hidrofóbico da madeira, atuando como material cimentante ou adesivo entre as fibras 
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além de conferir dureza e rigidez à parede celular, aumentando de forma significativa a 

resistência mecânica do mesmo (TRUGILHO et al; 1996). Além disso, enquanto uma 

quantidade relativamente grande de microrganismos é capaz de decompor e converter a 

celulose e as hemiceluloses, apenas um número muito reduzido possui a capacidade de 

decompor efetivamente a lignina, o que caracteriza a elevada resistência das plantas à 

deterioração (MORREL e GARTNER, 1998).   

A lignina é um polímero amorfo complexo, de alto peso molecular, geralmente 

associado com a celulose e hemiceluloses através de ligações éter e carbono-carbono, sendo a 

ligação éter dominante (REVISTA DA MADEIRA, 2005; TRUGILHO et al; 1996). Sua 

estrutura química natural é fortemente aromática, de natureza fenólica, tridimensional e 

composta de unidades de fenil-propano associadas a grupos metoxila, hidroxilas fenólicas e 

alifáticas (BRASILEIRO, 2001). A Figura 2.5 mostra uma estrutura proposta da lignina da 

planta Eucalyptus Grandis.  

 
 

Figura 2 5: Estrutura proposta para a lignina da planta Eucalyptus Grandis (BRASILEIRO, 2001). 

 

Não existe ainda um método de extração que remova exclusivamente um constituinte 

do tecido lignocelulósico. As formas de associação lignina-carboidrato são complexas e 

variadas. Na madeira, as microfibrilas de celulose estão unidas firmemente aos constiuintes 

das hemiceluloses e da lignina (NUTT, 2006). As hemiceluloses e celulose (carboidratos) não 
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podem ser completamente extraídas do tecido lignocelulósico sem que se dissocie a ligação 

destas com a lignina. Da mesma forma, esta não pode ser removida sem liberação ou 

decomposição dos carboidratos. Assim, o complexo lignina-carboidrato não pode ser 

separado sem a ocorrência de modificações estruturais. Este fato constitui uma fundamental 

importância no desenvolvimento de processos de hidrólise (ácida e enzimática) dos materiais 

ligno-celulósicos. Entretanto, uma vez procedida a remoção de uma destas frações do tecido, 

a extração das demais é bastante facilitada, em virtude das diferenças relativas à uniformidade 

e solubilidade das mesmas. Deste modo, utilizam-se álcalis, ácidos, solventes orgânicos e 

oxidantes para extrair determinado componente do tecido vegetal (BAUDEL, 1999).  

O bagaço de cana-de-açúcar, que é o resíduo fibroso obtido depois da moagem da cana 

e da extração do caldo (MARTÍN et al; 2002), é constituído por água, fibras e sólidos 

solúveis. Sua constituição física varia de acordo com a variedade da cana, maturidade, método 

de colheita e, finalmente, eficiência do processo de extração e moagem. Cada tonelada de 

cana gera, em média, 270kg de bagaço (BAUDEL et al; 2005).  

A fibra do bagaço é insolúvel em água, constituindo-se por 41% de celulose, 25% de 

hemicelulose e 20% de lignina (ZARDO et al; 2004). A lignina de bagaço de cana-de-açúcar 

apresenta um maior teor de grupos p-hidroxifenil em relação às ligninas de outras biomassas, 

com as posições 3 e 5 do anel aromático não ocupadas. Isto torna a lignina de bagaço de cana 

muito mais reativa em comparação às demais (FROLLINI, 1997). 

 

 2.2 Produção de Carboidratos 

 

As biomassas lignocelulósicas são largamente consideradas como fontes ricas de 

açúcares que podem ser fermentadas a etanol ou servir como matéria-prima de outros 

orgânicos (CANTARELLA et al; 2001; ADSUL et al; 2005). Os carboidratos (em especial 

glicose e xilose) contidos nas biomassas lignocelulósicas, podem ser extraídos mediante 

processos de hidrólise ácida (com ácidos orgânicos ou minerais), álcalis ou enzimas 

(MARTÍN et al; 2002). Este processo, denominado pré-tratamento, tem como propósito 

remover a lignina e a hemicelulose, reduzir a cristalinidade da celulose e aumentar a 

porosidade dos materiais (SUN e CHENG, 2002).  Um bom pré-tratamento para 

aproveitamento dos carboidratos deve ter as seguintes características (SUN e CHENG, 2002; 

ADSUL et al; 2005): 
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- aumento da formação de açúcares ou capacidade de expor eficientemente a matriz 

ligno-celulósica para ação enzimática posterior 

- evitar formação de produtos de degradação ou perda de açúcares 

- evitar a formação de sub-produtos inibidores para etapas posteriores   

- ser de custo acessível e eficiente 

- produzir fibras reativas 

-não produzir resíduos sólidos. 

No geral, se procede a uma lavagem e peneiramento da biomassa lignocelulósica antes 

do pré-tratamento propriamente dito, com o intuito de melhorar esse processo de extração dos 

sacarídeos para posterior oxidação de seus carboidratos. Deste modo, as cadeias 

hemicelulósicas e celulósicas podem ser hidrolisadas, produzindo os respectivos carboidratos 

(xilose e glicose) em sua forma monomérica. A xilose obtida ainda pode ser convertida a 

xilitol (um produto de alto valor agregado), via hidrogenação catalítica (BAUDEL et al; 

2005).  

Outra rota que pode ser utilizada é o processo hidrolítico com tratamento a vapor 

("Steam Explosion" ou "Steam Treatment"). Esse processo consiste em submeter a biomassa a 

uma alta temperatura utilizando vapor saturado (tipicamente é realizado na faixa de 160-

260ºC) (SUN e CHENG, 2002). Isso provoca a degradação das hemiceluloses e da lignina. 

Pode ainda ser feito com SO2 ou H2SO4 diluído (ou combinação de ambos) para aumentar o 

rendimento da hidrólise enzimática posterior (SUN E CHENG, 2002; SENDELIUS, 2005). 

Segundo Sendelius (2005), o uso de SO2 durante o pré-tratamento a temperaturas de 180ºC e 

190ºC de bagaço de cana fornece condições para se obter rendimentos de 76 a 96% em 

glicose após hidrólise por enzimas. Dessa forma, uma redução na temperatura ou na 

quantidade de ácido adicionado diminuem a severidade do processo, embora essas reduções 

promovam menos gastos energéticos, menos problemas de corrosão e poucos produtos de 

degradação (ÖHGREN et al; 2007; GALBE e ZACCHI, 2002). 
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2.2.1-Hidrólise química (Pré-tratamento) 

  

2.2.1.1 Hidrólise ácida 

Processos de hidrólise ácida podem ser realizados utilizando-se diversos agentes 

químicos, tais como os ácidos sulfúrico, sulfuroso, clorídrico, fluorídrico, fosfórico, nítrico e 

acético, concentrados ou diluídos (TENGBORG, 2000). Processos utilizando ácidos 

concentrados são conduzidos a temperaturas mais baixas (abaixo de 160ºC), com altos 

rendimentos. Entretanto, a elevada quantidade de ácido utilizada causa problemas associados 

à corrosão dos equipamentos, além da necessidade de se utilizar sistemas de recuperação de 

ácido, de elevado custo de capital e consumo energético (GALBE e ZACCHI, 2002). Além 

disso, o processo de neutralização dos hidrolisados demanda uma elevada quantidade de álcali 

e, nos casos em que se usa ácido sulfúrico, enormes quantidades de gesso (sulfato de cálcio) 

são produzidas (GALBE e ZACCHI, 2002) como resíduo, acarretando problemas de natureza 

econômica e ambiental. 

A principal vantagem dos processos de hidrólise com ácidos diluídos reside no 

reduzido consumo de ácido (GALBE E ZACCHI, 2002). Entretanto, tais processos 

demandam o uso de temperaturas mais altas (acima de 160º), necessárias à conversão de 

celulose, de modo que se verifica uma maior degradação dos carboidratos provenientes das 

hemiceluloses, além da corrosão dos equipamentos (SUN e CHENG, 2002; GALBE e 

ZACCHI, 2002). Separadamente, altas temperaturas tendem a incrementar a formação de 

“produtos de degradação” dos carboidratos (i.e. furfural, hidróxi-metil-furfural) e da lignina 

(fenólicos), os quais atuam como inibidores das etapas posteriores de conversão dos 

carboidratos produzidos (MARTÍN et al; 2007). O máximo rendimento de carboidratos (em 

glicose) geralmente se verifica sob alta temperatura e curto tempo de processo com ácido 

diluído (GALBE e ZACCHI, 2002).  

Processos de hidrólise ácida em dois estágios têm sido experimentados com a 

finalidade de reduzir a degradação sacarídica. No primeiro estágio, usualmente denominado 

pré-hidrólise ou pré-tratamento, moderadas condições operacionais são adotadas, com vistas à 

remoção seletiva das hemiceluloses facilmente hidrolisáveis (cerca de 35% do total de 

hemiceluloses). Deste modo, é possível proceder ao segundo estágio sob condições mais 

severas de processo com mínima degradação das hemiceluloses (SÖDESTRÖM, 2004). 
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Utilizando-se um processo de hidrólise ácida em dois estágios, existe a possibilidade de obter 

rendimentos da ordem de 70-98% em xilose, manose e arabinose (NGUYEN et al; 1999). 

Entretanto, baixos rendimentos de conversão da celulose em glicose (cerca de 50%) são 

obtidos na segunda etapa do processo (TENGBORG, 2000). 

Pesquisas têm sido realizadas com o objetivo de implementar processos de hidrólise de 

biomassas ligno-celulósicos utilizando-se uma mescla de ácidos minerais e solventes 

orgânicos (hidrólise ácida organossolve). A biomassa é submetida a uma hidrólise rápida e 

total em presença de um solvente orgânico (metanol, etanol, acetona, etileno glicol, trietileno 

glicol, fenol) associado a um ácido mineral (H2SO4, HCl). Este promove a quebra das ligações 

entre a lignina e as hemiceluloses (SUN e CHENG, 2002). O solvente remove parcialmente a 

lignina do tecido vegetal, incrementando a acessibilidade da matriz celulósica aos agentes de 

hidrólise (ácidos), produzindo glicose. O solvente é recuperado. Produz-se uma fração líquida 

(licor sacarídico), rica em derivados de celulose (glicose e oligômeros), pentoses (xilose e 

arabinose) e compostos fenólicos oriundos da solubilização parcial da lignina. A fração sólida 

(torta), rica em lignina, pode ser utilizada como combustível para a produção de vapor e 

energia elétrica. No entanto, tal processo (hidrólise organossolve) apresenta elevado custo e 

complexidade operacional. (TENGBORG, 2000). Isto se deve ao fato de que os solventes 

orgânicos são potencialmente perigosos, tóxicos e inflamáveis, demandando equipamentos e 

controles de processo mais complexos, de maior custo, além de procedimentos mais 

elaborados de manejo seguro de substâncias e resíduos perigosos (SÖDESTRÖM, 2004).  

 

 2.2.1.2 Hidrólise alcalina 

  A hidrólise alcalina consiste na impregnação da biomassa em uma solução de 

hidróxido de sódio ou amônio, por exemplo. A ação dos álcalis sobre a ligno-celulose 

promove um “inchamento” (“swelling”) do material, aumentando a superfície interna de 

contato enquanto reduz o grau de polimerização e a cristalinidade da matriz celulósica. Além 

disso, a ação alcalina promove a ruptura (cisão homolítica) das ligações lignina-carboidrato, 

além de fragmentar a lignina, com formação de compostos fenólicos de menor peso 

molecular. Tais métodos ainda não têm sido experimentados em escala piloto ou semi-

industrial (SODESTROM, 2004).  
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 Outro pré-tratamento que vem sendo estudado é a oxidação alcalina úmida (ou WAO 

do inglês: Wet Alkaline Oxidation) que consiste em tratar o bagaço com água e ar ou oxigênio 

a uma temperatura acima de 120ºC (MARTÍN et al; 2007). Foi demonstrado que este tipo de 

pré-tratamento fornece bons resultados, com uma boa solubilização de lignina e 

hemiceluloses, além de ser um tratamento que reduz a quantidade de furaldeídos, o qual é 

altamente tóxico. 

 

2.2.2- Hidrólise enzimática da celulose 

 

 A biodegradação de lignocelulósicos teve seu início na década de 60 (GALBE e 

ZACCHI, 2002; SÖDESTRÖM, 2004). A hidrólise enzimática desses materiais é o caminho 

mais promissor para se obter altos rendimentos de produtos, que é vital para o sucesso 

econômico do processo (ADSUL et al; 2005). Além disso, a hidrólise enzimática é a etapa 

chave para a bioconversão de açúcares. Dessa forma, para a produção de etanol e de produtos 

de alto valor agregado, é necessário que nessa etapa se consiga uma solução sacarídica mais 

concentrada possível (CARA et al; 2007). 

 O processo de hidrólise enzimática é realizado a baixas temperaturas, utilizando 

enzimas como catalisador. Deste modo, se obtém conversões altamente seletivas e específicas 

da celulose em glicose. Além disso, o baixo custo em equipamentos e o potencial de produção 

de açúcares mais puros têm tornado esse processo mais interessante que os de hidrólise ácida 

em termos de eficiência, constituindo-se um método promissor de sacarificação de materiais 

lignocelulósicos (MARTÍN et al; 2002; CARA et al 2007).  Entretanto, o alto custo das 

enzimas utilizadas no processo ainda é um obstáculo à viabilidade para a produção de 

bioetanol e outros produtos (ADSUL et al; 2005), sem levar em consideração o fato de que as 

enzimas podem ter sua eficiência limitada pela presença de lignina residual proveniente da 

biomassa pré-tratada (CARA et al; 2007). Além disso, a taxa de produção de açúcares se 

torna baixa nesse processo devido a inibição pelos açúcares produzidos (VENKATESH, 

1997).  

 De uma variedade ampla dos microrganismos capazes de sintetizar enzimas que 

hidrolisam a celulose, tais como Trichoderma, Aspergillus e Penicillum, os fungos do gênero 

Trichoderma têm emergido com especial destaque (GALBE e ZACCHI, 2002). Estes fungos 

produzem uma mistura complexa de enzimas (“coquetel de celulases”) que degradam as 

estruturas cristalinas da celulose, atuando especificamente através das ligações β-1,4-
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glicosídicas. Dependendo do sítio de atuação na celulose, estas enzimas podem ser divididas 

em dois grupos principais: celobiohidrolases (CBH) e endoglicanases (EG) (NUTT, 2006).    

 A Figura 2.6 apresenta o mecanismo da hidrólise enzimática da celulose. Inicialmente, 

as EG (endoglicanases), que são muito ativas na região amorfa da celulose, promovem a cisão 

da molécula em cadeias mais curtas. As CBH (celobiohidrolases ou exoglicanases) atuam 

especificamente nas extremidades das cadeias, produzindo celobiose (dímeros) de glicose. A 

ação das enzimas é sinergística, de modo que a atividade combinada das enzimas é superior à 

soma das ações de cada componente. Finalmente, a celobiose é fracionada pela enzima β-

glicosidase (BG) em duas moléculas de glicose (BHAT e BHAT, 1997). 

 
Figura 2 6: Mecanismo do processo de hidrólise enzimática da celulose (BAUDEL et al; 2005) 

 

Geralmente, a máxima atividade das celulases e β-glicosidase ocorre a 50 + 5ºC e pH 

entre 4,0 e 5,0 (SADDLER e GREGG, 1998; HUFF e YATA, 1976), embora alguns 

microrganismos consigam produzir celulases termoestáveis capazes de suportar severas 

condições, tais como pH ácido ou alcalino e temperaturas próximas a 90ºC (BHAT e BHAT, 

1997). As condições ótimas de processo variam com o tempo de hidrólise, além de depender 

da fonte de enzimas (TENGBORG, 2000). Diferentes microorganismos produzem distintas 

quantidades e proporções de enzimas.  

Embora a β-glicosidase não apresente atividade de quebrar a celulose, tal enzima 

exerce um papel importante no processo hidrolítico, visto que a celobiose atua como inibidor 



 

 

 

15

das celulases (TENGBORG et al; 2001; GALBE e ZACCHI, 2002). Por outro lado, a β-

glicosidase é inibida pela glicose (HOLTZAPPLE et al; 1990). Dessa forma, deve-se evitar o 

acúmulo da mesma durante a hidrólise enzimática da celulose.  

Devido à forma complexa da associação lignina/açucares na estrutura vegetal, caso as 

enzimas que quebram as ligações da celulose sejam adicionadas diretamente à celulose nativa, 

a conversão desta em glicose é extremamente lenta, em virtude da reduzida acessibilidade da 

matriz celulósica aos agentes hidrolíticos (ESTEGHLALIAN et al; 1997). Dessa forma, os 

processos de hidrólise enzimática demandam uma etapa de pré-tratamento da biomassa 

vegetal, com o objetivo de aumentar a exposição e capilaridade do material celulósico, 

possibilitando a penetração das enzimas nas fibras e subseqüente conversão da celulose em 

glicose (ESTEGHLALIAN et al; 1997; SÖDERSTRÖM, 2004;  SENDELIUS, 2005). Vale 

ressaltar também que a produção de compostos inibidores e as perdas de material (sacarídeos) 

são fatores que devem ser minimizados para que se consiga processos de pré-tratamento 

técnico e economicamente viáveis (SODESTROM, 2004).  

Um dos processos mais utilizados envolvendo enzimas é a denominada SSF 

(Silmutaneous Saccharification and Fermentation), no qual a sacarificação da biomassa e a 

fermentação de seus açúcares são realizadas no mesmo reator, com rendimentos promissores 

(CANTARELLA et al; 2001; VENKATESH, 1997). Nesse contexto, o processo 

convencional onde a sacarificação é feita com posterior fermentação, é denominado processo 

SHF (Separated Hydrolysis and Fermentation). 

Algumas fatores importantes que podem influenciar na digestibilidade enzimática 

incluem: teor de lignina, presença de grupos acetila, cristalinidade da celulose, grau de 

polimerização e tamanho da partícula (O’DWYER, 2005). 

Huff e Yata (1976) revelaram que a celulose pode ser mais efetivamente hidrolisada 

quando a enzima é aplicada na forma líquida, em forma de solução, podendo interagir 

diretamente na celulose. Também mostraram que uma proporção de 0,01 a 5% de peso de 

enzimas e de 1 a 30% de substrato em relação à mistura total é considerada satisfatória. Cara 

et al (2007) mostraram também que uma concentração de substrato (composta de oliveira pré-

tratada por explosão a vapor) próxima a 20% é suficiente para produzir uma concentração de 

glicose maior que 50g/L, embora sem conseguir obter conversão total do substrato.  

Com relação à hidrólise de lignocelulósicos, esta depende de muitos fatores, tais 

como: propriedades físicas do substrato (composição, cristalinidade, grau de polimerização, 

entre outros), sinergia entre as enzimas e transferência de massa (PERI et al; 2007).     
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2.3  Oxidação catalítica dos carboidratos 

 

Os produtos de oxidação de carboidratos constituem espécies com uma gama de 

utilizações em reações de interesse industrial. Especificamente, a oxidação química de mono e 

dissacarídeos (xilose, glicose e lactose) para a produção de ácidos sacarínicos (xilônico, 

glicônico e lactobiônico) tem sido desenvolvida visando à valorização de biomassas vegetais 

lignocelulósicas e resíduos da indústria do leite (ABBADI et al; 1997). Os ácidos xilônico, 

glicônico e lactobiônico podem ser utilizados como acidulantes ou agentes complexantes de 

íons metálicos em indústrias farmacêuticas e alimentícias (BESSON et al; 1995).  

Especificamente, o ácido D-glicônico (produto principal da oxidação da glicose) é 

uma ácido que apresenta pequena toxicidade e ação cáustica, sendo capaz de formar 

complexos solúveis com íons metálicos divalentes e trivalentes em soluções aquosas. Por 

essas propriedades, é também utilizado para prevenir a formação de precipitados indesejáveis 

na fabricação de bebidas e realçar o sabor em alguns alimentos (CARVALHO et al; 2005). 

Esse ácido e seus derivados são produzidos em todo o mundo numa quantidade anual 

estimada em aproximadamente, 60.000 toneladas (MIRESCU et al; 2007; COMOTTI et al; 

2006) e quase exclusivamente produzido via processos biotecnológicos fermentativos 

utilizando Aspergillus niger, Zymomonas mobilis e Gluconobacter suboxidans/oxidans 

(THIELECKE et al; 2007; LIU e CUI, 2007).  

Há também a rota enzimática que utiliza a enzima glicose oxidase (que pode ser 

produzida por Aspergillus niger), com a vantagem de uma maior seletividade para o produto e 

pouca exigência energética e que, por esse motivo, tem ganhado interesse nos últimos dez 

anos como um processo promissor (LIU e CUI, 2007). Além das aplicações citadas, o ácido 

glicônico é utilizado também em limpeza e acabamento de metais, na indústria de papel e nas 

indústrias têxteis (INDUSTRIAL BIOPROCESSING, 2005), ou ainda como substituinte dos 

polifosfatos em detergentes e agente quelante (NIKOV e PAEV, 1995; HERMANS e 

DEVILLERS, 2002). Em termos práticos, entretanto, o principal produto comercializado é o 

sal de sódio do ácido glicônico (gluconato de sódio, formado pelo excesso de soda que deve 

ser adicionado ao meio para manter o pH alcalino), com as mesmas aplicações citadas. Cerca 

de 80% da produção mundial é comercializada na forma desse sal (CARVALHO et al; 2005) 

A Figura 2.7 mostra um esquema da reação de oxidação da glicose a ácido glicônico.  
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      Figura 2 7: Esquema de reação para a oxidação de glicose a ácido glicônico (MIRESCU et al; 2007) 

Nos últimos anos, tem havido interesse por parte dos pesquisadores, por processos de 

oxidação catalítica heterogêneos que possuem a vantagem de reciclagem, recuperação e 

facilidade de uso, além de alta atividade e seletividade (ABBADI e BEKKUM, 1995); 

MIRESCU et al; 2007).   

Dentre os diferentes sistemas catalíticos utilizados na oxidação dos carboidratos, os 

metais nobres (como paládio, platina e ouro) suportados vêm apresentando resultados 

promissores (BESSON e GALLEZOT, 2003; MIRESCU et al; 2007; THIELECKE et al; 

2007), sobretudo, quando se adiciona um metal promotor, tal como o bismuto e chumbo, além 

de outros (DELLER et al; 1992; WENKIN et al; 2002; HERMANS e DEVILLERS, 2002).  

No caso da oxidação catalítica de glicose, ela ocorre a um pH alcalino que deve ser 

mantido constante com uso de NaOH e a baixas temperaturas (50ºC na maioria dos casos) 

(DELLER et al; 1992; HERMANS e DEVILLERS, 2002; ABBADI e BEKKUM, 1995; 

BESSON e GALLEZOT, 2003). Mirescu et al (2007) mostraram que catalisadores de ouro 

suportados em óxido de titânio eram capazes de promover conversão total da glicose, com 

98% de seletividade em ácido glicônico.  Deller et al (1992), por sua vez, revelaram que o uso 

de catalisadores de platina e paládio sob carvão ativado e utilizando ainda Bismuto como 

promotor, é capaz de promover uma conversão total de glicose e uma seletividade de 97% de 

glicose a ácido glicônico, utilizando uma quantidade mínima de catalisador em relação à 

glicose. O promotor age retardando a desativação do catalisador (HERMANS e DEVILLERS, 

2002) por evitar a oxidação do metal, tal como mostrado na Figura 2.8. Entretanto, 

catalisadores heterogêneos constituídos por um metal nobre e um promotor podem contaminar 

o produto final pela passagem do metal promotor para a fase líquida durante a reação, embora 

em pouca quantidade (KARSKI e WITONSKA, 2003). 
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Figura 2 8: Esquema de mecanismo de reação de oxidação da glicose em catalisador de paládio 
promovido por bismuto (BESSON e GALLEZOT, 2003) 

 

Com relação á seletividade dos produtos de oxidação, esta pode ser influenciada por 

alguns fatores tais como pH, temperatura de reação e natureza do catalisador (SCHUTT et al; 

2002). No caso da oxidação da glicose em catalisadores de ouro, por exemplo, pode haver 

formação preferencial de frutose, se a reação ocorre a temperaturas altas e de manose se 

ocorre a pH muito altos (ÖNAL et al; 2004; COMOTTI et al; 2006). A glicose se transforma 

em ácido glicônico por desidrogenação oxidativa dentro da superfície do catalisador (ÖNAL 

et al; 2004), tal como indicado na Figura 2.9. A glicose em solução aquosa se converte num 

hidrato, já que a forma da cadeia aberta da glicose se constitui uma estrutura instável. Em 

seguida, ocorre a adsorção na superfície catalítica seguida por desidrogenação, onde a 

estrutura se transforma numa carboxila. Os átomos de hidrogênio perdidos durante a reação se 

combinam com oxigênio previamente adsorvido, formando água. Finalmente, o produto sofre 

dessorção, bem como a água. Segundo Önal et al (2004), o fato do pH ser alcalino facilita a 

reação pelo fato do produto ser mais facilmente dessorvido da superfície quando o substrato é 

desprotonado. Dessa forma, segundo os autores, a seletividade a ácido glicônico depende 

grandemente da escolha das condições da reação, especialmente pH e temperatura.  
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Figura 2 9:Mecanismo de reação simplificado da oxidação da glicose (ÖNAL et al; 2004)      

    

Entretanto, outros autores que promoveram a oxidação catalítica de glicose não 

perceberam a influência do pH na seletividade a ácido glicônico (ABBADI e BEKKUM, 

1995; MIRESCU et al; 2007). Abbadi e Bekkum (1995) mostraram que a conversão da 

glicose durante sua oxidação com catalisador de Pt/C foi dependente do pH, enquanto que sua 

seletividade a ácido glicônico independeu relativamente do mesmo, alcançando um valor de 

80 a 90%. A taxa de formação de ácido glicônico é bastante influenciada por esse parâmetro. 

Önal et al (2004) descobriram, numa reação conduzida a 50ºC, que a taxa inicial de formação 

desse produto poderia ser 3,2 vezes maior quando o pH passa de 7 a 9,5.     

Nikov e Paev (1995) compararam a eficiência do catalisador de Pd/Al2O3 com a de 

outros catalisadores de metais nobres (Pd/C, Pt/C e Pd-Bi/C) testados por outros autores, tal 

como mostra a Figura 2.10. Eles verificaram que o Pd/Al2O3 apresentou uma maior taxa de 

reação em relação aos demais e atribuem este fato à rápida dessorção de O2 e produto da 

superfície da alumina em relação aos catalisadores baseados na distribuição uniforme de Pd e 

Pt em carvão.   
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Figura 2 10:Comparação da performance dos catalisadores (NIKOV e PAEV, 1995) 

 

 Em alguns casos, as seletividades dos processos catalíticos de oxidação dos 

sacarídeos são comparáveis, potencialmente competitivos e se assemelham àqueles dos 

processos enzimáticos, com adicional vantagem de altos rendimentos em tempos reduzidos de 

operação e facilidade de separação dos produtos finais (BESSON et al; 1995). Isso sem 

considerar o fato de que a agitação do sistema reacional e a alta concentração de reagente 

influenciam muito negativamente o desempenho dos processos enzimáticos (COMOTTI et al; 

2006). Entretanto, apesar disso e da larga disponibilidade de carboidratos na natureza, os 

processos catalíticos para conversão destes ainda são efetivamente pouco utilizados na 

indústria química, pelo fato desses processos serem pouco eficientes devido às eventuais 

desativações catalíticas presenciadas quando se procura transformar carboidratos em produtos 

de maior valor agregado (HERMANS e DEVILLERS, 2002; SCHUTT et al; 2002). A 

adsorção irreversível de espécies oxigenadas na superfície catalítica e a oxidação do 

catalisador são citados como fatores que provocam desativação catalítica (SCHUTT et al; 

2002). Além disso, os catalisadores metálicos suportados (heterogêneos) costumam ser muito 

sensíveis à presença de impurezas nas soluções de carboidratos. Por isso, geralmente é 

necessária uma etapa de purificação dos carboidratos antes do processo oxidativo. Dessa 

forma, se evita que os catalisadores sofram desativação devido à ocupação de seus sítios 

ativos pelas impurezas e alterações morfológicas em sua superfície (MIKKOLA, 1999), sem 

considerar o fato de que os catalisadores heterogêneos podem ter sua atividade bastante 

influenciada pelo pH do meio (ABBADI e BEKKUM, 1995).   

Com respeito aos reatores utilizados na oxidação de glicose (ou de sacarídeos em 

geral), os de leito de lama (slurry) ou de leito gotejante são capazes de fornecer boas 
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condições operacionais, incluindo um bom controle de temperatura (SCHUTT et al; 2002), 

porém, incluindo como desvantagem o alto custo de recuperação do catalisador e lenta 

transferência de massa gás-liquido, no caso do reator leito de lama (SCHUTT et al; 2002).     

Com relação aos sistemas catalíticos homogêneos utilizados no processo de oxidação, 

estes apresentam um potencial inconveniente do ponto de vista ambiental, devido à emissão 

de resíduos líquidos (catalisadores não reciclados) com elevado teor de metais pesados 

potencialmente tóxicos à vida aquática e ao solo.     
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3- MATERIAL E METÓDOS 
 

3.1 Hidrólise Enzimática de Bagaço Pré-Tratado por Explosão a Vapor  
 

Foi realizada a hidrólise enzimática de amostras de bagaço de cana-de-açúcar pré-

tratados pelo método da explosão a vapor (submetido a 200ºC por um período de 7 minutos 

num reator de 5m3 de capacidade e com uma carga de 380 kg de bagaço em base seca), 

provenientes da Usina do Vale do Rosário (localizada no município de Lorena, no Estado de 

São Paulo). O objetivo deste experimento foi o de verificar a melhor produção de açúcares 

(especialmente glicose) de acordo com as seguintes variáveis estudadas: quantidade de 

enzimas utilizadas, granulometria do bagaço pré-tratado e tipo de lavagem a que o mesmo foi 

submetido.  

Para o experimento, foi utilizado um “coquetel de celulases” adquiridos da fabricante 

Novozyme, cujos nomes comerciais são: Celluclast 1.5L (contendo especialmente 

endoglicanases e celobiohidrolases) e Novozym 188 (contendo β-glicosidase).   

Com relação à granulometria do bagaço pré-tratado foram feitos experimentos sem 

moagem (aproximadamente 6 Mesh) e com moagem executadas no Laboratório de Minas do 

DEQ, para um tamanho particulado de 20 Mesh. A lavagem do bagaço pré-tratado foi 

conduzida com o mesmo em seu estado natural (sem lavagem), lavado com água destilada em 

temperatura ambiente e lavado com solução de NaOH a 1% em temperatura ambiente. A 

Tabela 3.1 mostra o planejamento experimental indicando as variáveis estudadas em cada 

experimento e a descrição de cada uma delas.  
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Tabela 3. 1: Planejamento Experimental para a Hidrólise Enzimática de          

                      Bagaço de Cana-de-Açúcar Pré-tratado por Explosão a Vapor 

Experimento Bagaço Pré-Tratado Enzima 

 Lavagem Moagem Celluclast(g) Novozym(g) 

1 Nenhuma Não 1,45 0,33 

2 Nenhuma Não 1,45 0 

3 Nenhuma Não 0,73 0,33 

4 Nenhuma Sim 1,45 0,33 

5 Nenhuma Sim 1,45 0 

6 Nenhuma Sim 0,73 0,33 

7 Água Não 1,45 0,33 

8 Água Não 1,45 0 

9 Água Não 0,73 0,33 

10 Água Sim 1,45 0,33 

11 Água Sim 1,45 0 

12 Água Sim 0,73 0,33 

13 NaOH 1% Não 1,45 0,33 

14 NaOH 1% Não 1,45 0 

15 NaOH 1% Não 0,73 0,33 

16 NaOH 1% Sim 1,45 0,33 

17 NaOH 1% Sim 1,45 0 

18 NaOH 1% Sim 0,73 0,33 

  

Em cada experimento, colocaram-se 6,25g de bagaço pré-tratado (base seca) em 

erlenmeyers de 250 mL de capacidade. Em seguida, adicionou-se ao sistema solução tampão 

de ácido acético/acetato de sódio 0,2M (para manter o pH num valor de 4,8) e as respectivas 

quantidades de enzimas até uma massa final de 125g. Os experimentos foram conduzidos 

num “Shaker” (fabricante Marconi, modelo MA-420 ) a uma temperatura de 50ºC, agitação 

de 200 rpm e por um tempo de 72 horas. A Figura 3.1 mostra uma fotografia do “Shaker” 

utilizado no experimento. 

Para cada experimento foram tomadas amostras nos seguintes intervalos de tempo: 4, 

8, 12, 24, 48 e 72 horas. Para tanto, em cada experimento, foram utilizados 6 erlenmeyers, 

cada um removido do “Shaker” nos intervalos de tempo acima descritos. Isso foi feito com o 

intuito de se obter amostragens sem interrupções eventuais do processo a cada intervalo de 

tempo citado. Cada erlenmeyer teve seu conteúdo filtrado tendo em vista se separar a parte 
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sólida da parte líquida obtida após a hidrólise. A parte sólida (polpa final) foi submetida a 

uma lavagem com água destilada a 50ºC com agitação (no “Shaker”) durante 45 minutos, 

afim de se remover os açúcares residuais livres, e em seguida, secada em estufa a 110ºC, afim 

de se determinar a massa de polpa restante. As massas da polpa antes da lavagem (Mo) e 

depois da lavagem e secagem (Msi) foram medidas mediante pesagem numa balança digital 

de 2 casas decimais.  

 

Figura 3. 1:“Shaker” fabricante Marconi, modelo A-420 utilizado durante hidrólise enzimática de 
bagaço pré-tratado. 

A parte líquida de cada erlenmeyer foi armazenada em geladeira e uma alíquota foi 

tomada e filtrada em membrana Millipore 0,2 µ para análise em HPLC (coluna Aminex HPX-

87H; Detector IR; Temperatura da coluna: 50ºC; Vazão da coluna: 0,6 mL/min; fase móvel: 

H2SO4 0,01M). Foram determinadas as quantidades de glicose, xilose e celobiose e 

estabeleceu-se as evoluções de massa desses sacarídeos com o tempo de hidrólise. A Figura 

3.2 mostra um esquema simplificado do processo realizado. 

 
 

  Figura 3. 2:Esquema sucinto do processo de hidrólise enzimática de bagaço pré-tratado. 
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3.2 Preparação e Caracterização do Catalisador 
 

Os hidrolisados obtidos, tendo revelado conteúdo sacarídico, suscitaram sua 

transformação via oxidação catalítica. Os catalisadores utilizados na oxidação de carboidratos 

são compostos, normalmente, de metais nobres, tais como paládio, platina e ouro (BESSON e 

GALLEZOT, 2003;  MIRESCU et al 2007;  THIELECKE et al 2007;  NIKOV e PAEV, 

1995). Nesse trabalho, foi utilizado um catalisador de paládio com concentração de 2% desse 

metal sobre o suporte alumina (Al2O3). Indicações de bons rendimentos na oxidação de 

glicose com o uso desse sistema catalítico têm sido reportados por NIKOV E PAEV (1995). 

Na presente pesquisa, o sal precursor utilizado foi o PdCl2 (Aldrich) com 99% de pureza. O 

objetivo foi de se obter uma massa de 45g de catalisador. Os cálculos da quantidade de sal 

precursor e alumina a serem pesadas se encontram em anexo (Anexo 1). 

 

3.2.1- Preparação do suporte e impregnação do sal precursor no suporte 

 

Pesou-se uma massa de 1,65g de PdCl2, incluindo-se 10% a mais para evitar perdas. 

Em seguida, uma massa de 44,10g da alumina foi pesada, estando originalmente na forma de 

pelets (esferas), triturado devidamente em moinho de facas de alumínio a uma rotação de 

8000 rpm, adquirindo a forma de pó numa granulometria média de 140,5µm.  

Para a impregnação, dissolveu-se a massa de PdCl2 em solução de HCl 6M, formando 

uma solução vermelho pardo. A alumina em pó foi colocada num balão de fundo redondo 

com capacidade de 1000mL, onde se adicionou 250mL de água destilada, de forma a cobrir 

todo o suporte. Em seguida, a solução de PdCl2 foi adicionada ao balão e o sistema foi 

colocado num rotaevaporador, permanecendo em agitação por 4h a uma rotação de 30 rpm à 

temperatura ambiente, tal como na Figura 3.3. Em seguida, o balão foi posto, ainda em 

agitação, num banho-maria sob vácuo a uma temperatura de 80ºC até evaporação da água da 

solução.  
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Figura 3.3: Impregnação do PdCl2 na alumina realizada em rotaevaporador 

3.2.2-Secagem do catalisador 

 

Após ser retirado do balão, o catalisador foi colocado cuidadosamente numa placa de 

Petri para ser secado em estufa a 110ºC (CUNHA et al; 2002; KARSKI et al; ,2006) . 

Primeiramente, procurou-se controlar o aquecimento da estufa, afim de se manter uma rampa 

de aquecimento de 1ºC/min até se chegar à temperatura desejada. Em seguida, o catalisador 

permaneceu nessa temperatura por 5 horas (CUNHA et al, 2002; KARSKI et al,2006). Após 

isso, o catalisador foi transferido para um béquer, coberto com vidro de relógio e guardado em 

dessecador. Amostras foram tomadas para análise de superfície (BET), composição de metal 

no suporte (Fluorescência de Raios-X) e difração de Raio-X.   

 

3.2.3- Redução do catalisador 

 

Com o intuito de remover o íon cloreto do catalisador, bem como evitar 

envenenamento do mesmo por esse íon (CUNHA et al; 2002), promoveu-se a redução do 

catalisador, segundo a seguinte seqüência de operações (HAJ et al; 2001; SHEKAR et al; 

2003; SHEKAR et al; 2005):  
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1) aumento da temperatura segundo uma rampa de aquecimento de 10ºC/min até uma 

temperatura de 400ºC, utilizando atmosfera de argônio a uma vazão de 100 mL/min; 

2) injeção de H2 durante 4 horas; 

3) resfriamento à temperatura ambiente utilizando atmosfera de argônio; 

 

CUNHA et al (2002) mencionaram ainda que quando o PdCl2 impregnado é reduzido 

a temperaturas superiores a 500ºC ocorre um efeito envenenador do catalisador pelo oxigênio 

da alumina, semelhante ao efeito envenenador do cloreto.     

 

         O forno e o reator de vidro utilizados na redução do catalisador são mostrados na Figura 

3.4, (fotos a e b, respectivamente) bem como o catalisador impregnado e seco antes da 

redução (foto c) e depois da mesma (foto d).  

 

         
                                (a)                                                                     (b) 

         
                               (c)                                                                     (d) 

Figura 3.4:Forno utilizado na redução do catalisador 2% Pd/Al2O3 (a); reator de vidro utilizado na 

redução do catalisador (b); catalisador depois da etapa de impregnação e secagem (c); e catalisador depois da 

etapa de redução e pronto para utilização (d). 
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3.2.4 Caracterização do Catalisador 

 Foram tomadas amostras do catalisador de composição nominal 2%Pd/Al2O3 logo 

após impregnação do precursor no suporte e redução do catalisador para realização das 

caracterizações, adotando as técnicas de investigação: análises de área superficial (BET), 

difração de raios-X (DRX) e fluorescência de raios-X (FRX). 

3.2.4.1 Determinação de área superficial (BET) 

As áreas superficiais do catalisador calcinado e após 45 horas de reação foram 

determinadas através da adsorção de nitrogênio a 77K usando o método de BET em um 

equipamento da Quantachrome modelo NOVA-2000. Antes de cada análise, cerca de 0,1g de 

amostra foi pré-tratada a 200°C sob vácuo por 6 horas visando à remoção de toda umidade da 

superfície do material. Esta análise foi realizada no Laboratório de Processos Catalíticos da 

Universidade Federal de Pernambuco. 

 

3.2.4.2 Difração de raios-X (DRX) 

As amostras foram analisadas em um equipamento da Shimadzu modelo XRD-6000 

utilizando-se de uma fonte de radiação de CuKα com voltagem de 30kV e corrente de 30mA, 

com filtro de Ni. Os dados foram coletados na faixa de 2θ entre 2 e 60 graus com velocidade 

de goniômetro de 2°min-1 com um passo de 0,02graus. Os difratogramas foram elaborados  no 

Laboratório de Metrologia do Instituto Tecnológico de Pernambuco (ITEP). 

 

3.2.4.3 Fluorescência de raios-X (FRX). 

Para determinação do teor de Pd no catalisador, amostras do catalisador impregnado e 

reduzido foram analisadas pelo método de Espectrofotometria de Fluorescência de Raios-X 

(FRX). As amostras foram analisadas de forma qualitativa e semiquantitativa. Para a análise 

foi utilizada um espectrômetro de fluorescência de Raios-X Rigaku modelo RIX 3000, 

equipado com tubo de Ródio. Esta análise foi realizada no Laboratório de Geologia da 

Universidade Federal de Pernambuco (NEG-LABISE). 
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3.3 Estudo preliminar de Oxidação Catalítica de Carboidratos 

  
Visando à complementação da etapa de hidrólise enzimática do bagaço, promoveu-se 

um estudo preliminar de oxidação de carboidrato com o catalisador de paládio em duas partes. 

A primeira, compreende a oxidação catalítica de uma solução pura de glicose, utilizando 

2%Pd/Al2O3 como catalisador. Em seguida, procurou-se oxidar cataliticamente uma mistura 

de hidrolisados obtidos na etapa de hidrólise enzimática de bagaço de cana-de-açúcar. 

 

 3.3.1 Oxidação de solução de glicose pura 

 

  Uma solução pura de D-glicose (Sigma) numa concentração de 50g/L, foi oxidada 

num reator batelada de vidro, utilizando-se 2%Pd/Al2O3 como catalisador a 50ºC. 

 Inicialmente, o reator foi preenchido com solução aquosa de glicose dissolvida com 

pH próximo de 10.5, num volume total de 500mL. O catalisador foi adicionado numa carga 

de 2g/L. Oxigênio gasoso foi injetado no reator sob pressão atmosférica a uma vazão de 

50L/h e o sistema foi mantido a uma agitação constante. Uma bureta contendo solução de 

NaOH de concentração 1mol/L foi acoplada ao sistema para evitar que o pH do meio caísse a 

ponto de impedir a desidrogenação catalítica (a qual ocorre a pH alcalino). A Figura 3.5 

mostra uma fotografia do reator utilizado no processo. 

 

Figura 3.5: Reator batelada de vidro utilizado para oxidacão catalítica de glicose pura, realizado a 50ºC 
com catalisador de Pd/Al2O3 
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Foram tomadas amostras a cada 20 minutos até completar 2 horas de reação. Cada 

amostra tomada do reator teve seu conteúdo filtrado (filtro Millipore 0,2µ) para reter 

partículas do catalisador. A cada amostra retirada da reação, mediu-se o pH com o auxílio de 

um pHmetro digital. Dependendo desse valor, ajustava-se o pH da reação com maior ou 

menor adição de NaOH da bureta. Em seguida, as amostras foram armazenadas em baixas 

temperaturas (4ºC) com uso de geladeira para posteriormente terem seu conteúdo em glicose 

avaliado. Estas foram analisadas pelo método do ácido dinitrosalicílico (DNS), descrita em 

detalhes em anexo (Anexo 2). O conteúdo restante das alíquotas foi utilizado para avaliação 

do teor de ácido glicônico (em forma de gluconato de sódio). Esse método foi realizado 

segundo procedimento sugerido por CASSIANO e NEVES (2005). Eles determinaram o teor 

de gluconato por precipitação. Para tanto, uma amostra de gluconato de sódio é aquecida até 

70ºC, seguida por adição de uma quantidade em excesso de solução de CaCl2 e por adição de 

mesmo volume de etanol gelado. A amostra é armazenada em geladeira por um período de 24 

horas e o gluconato de cálcio (precipitado) formado é filtrado, seco a 60ºC e pesado. 

Finalmente, por estequiometria determina-se a quantidade de gluconato de sódio formado. 

Para testar o método, uma amostra de 21,80g de gluconato de sódio (Vetec) foi dissolvida em 

água e procedeu-se conforme o método descrito acima. A Figura 3.6 mostra o precipitado de 

gluconato de cálcio formado logo após ser deixado em geladeira por um tempo de 24 horas.  

 

 

  Figura 3. 6: Precipitado de gluconato de cálcio obtido após adição de CaCl2 e etanol a uma solução de 
gluconato de sódio   
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O precipitado formado apresentou uma massa aproximada de 20,90g. Essa quantidade 

é muito próxima da massa que seria obtida estequiometricamente (21,50g), de modo que o 

método pode dar uma boa estimativa sobre a quantidade de gluconato produzida durante a 

reação de oxidação de glicose.   

 

3.3.2 Oxidação de hidrolisado enzimático 

 

Procurou-se oxidar no mesmo reator batelada de vidro à pressão atmosférica, uma 

mistura de hidrolisados obtidos na etapa de hidrólise enzimática. Foi utilizada a mesma carga 

de catalisador da reação de oxidação de solução pura de glicose (2g/L) e uma temperatura de 

50ºC de reação e procurou-se manter a mesma agitação utilizada nesta reação.  Foi utilizado 

um volume de 500 mL de hidrolisado enzimático para o processamento. 
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4 -RESULTADOS E DISCUSSÃO 
  

4.1- Hidrólise Enzimática de Bagaço Pré-Tratado por Explosão a Vapor 

 

4.1.1 –Hidrólise Enzimática 

 

 Tendo-se efetuado o processamento enzimático do bagaço de cana-de-açúcar, 

segundo as condições relacionadas na Tabela 3.1, os resultados são apresentados em forma de 

evolução em termos de glicose, xilose e celobiose, determinados através de análise por 

Cromatografia Liquida.     

  

  4.1.1.1- Hidrólise enzimática de bagaço pré-tratado não lavado/não moído 

 

A Figura 4.1 mostra um comparativo das evoluções mássicas para os açúcares 

analisados nos hidrolisados enzimáticos de polpa não lavada e não moída (Experimentos 1, 2 

e 3).  Segundo as evoluções observadas, pode-se notar um crescimento da quantidade dos 

açúcares glicose e xilose com o tempo de hidrólise nos diferentes reatores (Erlenmeyers) e 

uma maior formação de glicose e xilose para o experimento 1, que foi conduzido com uma 

maior quantidade de enzimas (1,45g da Celluclast 1.5L e 0,33g da Novozym 188). O aumento 

da quantidade de xilose, mostra que as enzimas também possuem atividade para produzir 

xilose, embora em menor quantidade e com pouca seletividade. Obteve-se uma razão 

xilose/glicose≅ 0,31, em média, para as maiores quantidades obtidas nos 3 experimentos. A 

evolução do teor de celobiose observado indica uma quantidade maior desse dímero no 

experimento 2, cujo bagaço pré-tratado não foi submetido á ação da enzima  β-Glicosidase 

(Novozym 188).  
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Figura 4. 1: Evoluções mássicas de glicose (a), celobiose (b) e xilose (c) obtidos nos experimentos 

conduzidos com bagaço pré-tratado não lavado/ não moído. Massa total de bagaço: 6,25g (base seca) , 

Temperatura: 50ºC, agitação: 200 rpm. 
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A Tabela 4.1 apresenta os valores mássicos de glicose e celobiose em função do tempo 

obtidos no experimento 2 (conduzido sem a ação da enzima β-Glicosidase). Se encontra 

evidenciada a quantidade de glicose correspondente a uma conversão total da celobiose para 

este mesmo experimento. Um comparativo dessa quantidade de glicose em relação ao 

experimento 1 é feito,  considerando o fato de ambos os experimentos utilizarem a mesma 

quantidade de Celluclast 1.5L (1,45g em cada). 

 

Tabela 4. 1:Quantidades de glicose e celobiose obtidas no Experimento 2 e 

comparação da massa total de glicose com as massas de glicose do Experimento 1 

Tempo (h) Glicose 

monomérica  

(g) 

Celobiose 

(g) 

Glicose 

correspondente 

(g) 

Glicose total 

Experimento 

2 (g) 

Glicose do 

Experimento 1 

(g) 

4 0,32 0,078 0,082 0,40 0,48 

8 0,59 0,154 0,162 0,75 1,07 

12 0,83 0,148 0,156 0,99 1,22 

24 1,16 0,074 0,078 1,24 1,42 

48 1,32 0,054 0,057 1,38 1,72 

72 1,19 ND* - 1,19 1,16 

        *ND- Não detectado 

 

Para cada intervalo de tempo a massa de glicose é obtida através da massa de 

celobiose, segundo a relação estequiométrica entre estes dois açúcares. Verifica-se que as 

massas de glicose obtidas no Experimento 2 são, em geral, menores do que aquelas obtidas no 

Experimento 1, mesmo que ambas tenham sido conduzidas nas mesmas condições de 

temperatura, agitação, pH e quantidade de celobiohidrolases e endoglicanases (1,45g). Essa 

observação constitui um indicativo da ação inibidora da celobiose em relação às 

endoglicanases e celobiohidrolases observadas no Experimento 2. Esse fato mostra a 

necessidade de um trabalho sinérgico entre as enzimas constituintes do “coquetel”, tal como 

mencionado na seção 2.2.2. O Experimento 3, por sua vez, gerou menores quantidades de 

açúcares devido a uma menor quantidade de Celluclast 1.5L utilizada.     
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4.1.1.2 Hidrólise enzimática de bagaço pré-tratado não lavado/moído  

A Figura 4.2 destaca um comparativo das evoluções mássicas dos açúcares analisados 

para os hidrolisados obtidos nos experimentos conduzidos com bagaço pré-tratado não lavado 

e moído (Experimentos 4, 5 e 6). Os resultados obtidos mostram novamente uma evolução 

crescente dos teores de açúcares glicose e xilose com o tempo, até um certo limite, obtido em 

tempos acima de 48 horas. O experimento conduzido com a maior quantidade de enzimas 

(Experimento 4) foi o mais eficiente em termos de produção dos dois monômeros. O 

experimento conduzido sem a enzima β-Glicosidase (Experimento 5), gerou uma maior 

quantidade de celobiose, em relação aos outros dois experimentos. 

Comparando essa série de experimentos com as obtidas nos Experimentos 1, 2 e 3 (a 

qual fora conduzidas sem moagem do bagaço), observa-se uma maior quantidade final obtida 

de glicose para estes experimentos. Quanto à produção de xilose, no entanto, pode-se perceber 

um incremento da quantidade desse açúcar para os experimentos conduzidos com moagem de 

bagaço (4, 5 e 6). Dessa forma, havendo um interesse na produção de glicose a partir do 

bagaço não lavado por Hidrólise enzimática, parece haver uma desvantagem na moagem do 

bagaço para este fim, ocorrendo o oposto se o interesse se baseia na produção de xilose.  

 De forma análoga àquela da Tabela 4.1 a Tabela 4.2 mostra os teores de celobiose e glicose 

obtidos no experimento conduzido sem a enzima β-glicosidase (Experimento 5) e compara a 

quantidade de glicose total obtida neste experimento (quantidade de celobiose potencialmente 

conversível em glicose mais a quantidade de glicose original) com aquela do Experimento 4, na 

qual utilizou-se a mesma quantidade de Celluclast 1.5L. 
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Figura 4. 2: Evoluções mássicas de glicose (a), celobiose (b) e xilose (c) obtidos nos experimentos 

conduzidos com bagaço pré-tratado não lavado/ moído. Massa total de bagaço: 6,25g (base seca), Temperatura: 

50ºC, agitação: 200 rpm. 
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Tabela 4. 2: Massas de glicose e celobiose obtidas no Experimento 5 e comparação da 

massa total de glicose com as massas de glicose do Experimento 4 

Tempo (h) Glicose 

monomérica  

(g) 

Celobiose 

(g) 

Glicose 

correspondente 

(g) 

Glicose total 

Experimento 

5 (g) 

Glicose do 

Experimento 4 

(g) 

4 0,40 0,104 0,109 0,51 0,66 

8 0,60 0,090 0,095 0,70 0,90 

12 0,63 0,074 0,078 0,71 1,05 

24 0,88 0,170 0,179 1,06 1,35 

48 1,04 0,145 0,153 1,19 1,37 

72 1,14 0,118   0,124 1,26 1,37 

 

 Referente à avaliação das massas de glicose obtidas nos Experimentos 4 e 5 na Tabela 4.2, 

novamente se observa um indicativo da influência inibitória da presença de celobiose 

(Experimento 5), influenciando a eficiência da Celluclast 1.5L neste exprimento.  

 

4.1.1.3- Hidrólise enzimática de bagaço pré-tratado lavado com água/não moído 

 

A Figura 4.3 mostra um comparativo das evoluções das massas dos açúcares dos 

hidrolisados obtidos nos experimentos conduzidos com bagaço pré-tratado lavado com água e 

não moído (Experimentos 7 ,8 e 9). Nesses experimentos foram analisados teores de amostras 

tomadas até 48 horas de experimento devido a uma contaminação microbiológica dos 

açúcares nos hidrolisados obtidos a 72 horas. 
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                                                              (c) 

Figura 4. 3: Evoluções mássicas de glicose (a), celobiose (b) e xilose (c) obtidos nos experimentos 
conduzidos com bagaço pré-tratado lavado com água/ não moído.  Massa total de bagaço: 6,25g (base seca) , 

Temperatura: 50ºC, agitação: 200 rpm. 
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Observam-se no experimento submetido à maior quantidade de enzimas (Experimento 

7) maiores produções de glicose e xilose.  

Comparando-se essa série de experimentos com aquelas obtidas nos Experimentos 1, 2 

e 3 (que foram conduzidos na mesma granulometria, mas sem lavagem), observam-se que 

nestes foram obtidas maiores quantidades de glicose e xilose, embora uma produção maior de 

glicose tenha sido alcançada logo nas primeiras horas para os experimentos conduzidos com 

bagaço lavado com água. Dessa forma, a lavagem do bagaço pré-tratado com água parece 

prejudicar a produção desses açúcares (xilose e glicose).         

A Tabela 4.3 apresenta as massas de glicose e celobiose obtidas no experimento 

conduzido sem a enzima β-glicosidase (Experimento 8), bem como a comparação desta 

quantidade total de glicose (celobiose conversível em glicose mais a glicose obtida 

originalmente pela produção enzimática) com as quantidades obtidas no Experimento 7 

(conduzido com a enzima β-glicosidase). 

 

Tabela 4. 3: Massas de glicose e celobiose obtidas no Experimento 8 e comparação da 

massa total de glicose com as massas de glicose do Experimento 7. 

 

 

Tempo (h) 

Glicose 

monomérica  

(g) 

Celobiose 

(g) 

Glicose 

correspondente 

(g) 

Glicose total 

Experimento 

8 (g) 

Glicose do 

Experimento 7 

(g) 

4 0,37 0,183 0,193 0,56 0,61 

8 0,56 0,178 0,187 0,75 0,87 

12 0,68 0,115 0,121 0,80 0,89 

24 1,00 0,102 0,107 1,11 1,17 

48 1,20 0,069 0,072 1,27 1,33 
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As massas de glicose obtidas no Experimentos  8 apresentadas na Tabela 4.3, mostram 

produções de glicose total  menores que a obtida no Experimento 7. Verifica-se novamente a 

ocorrência da influência negativa da celobiose sobre a ação enzimática da Celluclast 1.5L 

Também evidencia-se uma produção maior de celobiose no experimento conduzido sem a 

enzima β-glicosidase (Experimento 8). As quantidades de xilose obtidas são bem inferiores às 

quantidades de glicose (razão xilose /glicose ≅ 0,11, em média para os 3 experimentos), de 

forma que a lavagem pode ter influenciado na seletividade das enzimas. 

 

4.1.1.4-Hidrólise enzimática de bagaço pré-tratado lavado com água/moído 

A Figura 4.4 mostra um comparativo entre as evoluções mássicas dos açúcares obtidos 

dos hidrolisados provenientes dos experimentos hidrolíticos conduzidos com bagaço pré-

tratado lavado com água e moído (Experimentos 10, 11 e 12). 

 Crescentes evoluções das massas de glicose e xilose foram observadas, com maiores 

quantidades desses açúcares nos hidrolisados obtidos durante o experimento conduzido com a 

maior quantidade de enzimas (Experimento 10). A seletividade xilose/glicose, praticamente 

não foi modificada pela moagem (≅ 0,10). Comparando essa etapa de experimentos com a 

série com os Experimentos 7, 8 e 9 (na qual foi conduzida com bagaço não-moído), 

praticamente não se observa diferenças entre as massas de glicose e xilose obtidas. Dessa 

forma, parece não haver influência da moagem na produção de açúcares quando se realiza a 

hidrólise enzimática de bagaço pré-tratado lavado com água.       

A Tabela 4.4 mostra as massas de glicose e celobiose obtidas no experimento 

conduzido sem a enzima β-glicosidase (Experimento 11) e a comparação da massa de glicose 

total em relação à massa desse monossacarídeo obtida no Experimento 10. 
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Figura 4. 4: Evoluções mássicas de glicose (a), celobiose (b) e xilose (c) obtidos nos experimentos 
conduzidos com bagaço pré-tratado lavado com água/ moído. Massa total de bagaço: 6,25g (base seca), 

Temperatura: 50ºC, agitação: 200 rpm. 
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Tabela 4. 4: Massas de glicose e celobiose obtidas no Experimento 11 e comparação 

da massa total de glicose com as massas de glicose do Experimento 10. 

Tempo (h) Glicose 

monomérica  

(g) 

Celobiose 

(g) 

Glicose 

correspondente 

(g) 

Glicose total 

Experimento 

11 (g) 

Glicose do 

Experimento 10 

(g) 

4 0,56 0,026 0,027 0,59 0,68 

8 0,69 0,042 0,044 0,73 0,85 

12 0,74 0,043 0,045 0,79 0,89 

24 1,00 0,060 0,063 1,06 1,09 

48 1,06 0,043 0,045 1,11 1,22 

72 1,08 0,039   0,041 1,12 1,00 

 

     Verifica-se que a massa de glicose obtida no Experimento 11 é, no geral, menor do 

que aquela obtida no Experimento 10. Dessa forma, observa-se, como nos experimentos 

anteriores uma possível inibição da ação das celobiohidrolases e endoglicanases pela 

celobiose. Por outro lado, a redução granulométrica do bagaço pode ter influenciado 

negativamente a ação da β-glicosidase, permitindo um aumento razoável da quantidade de 

celobiose nos Experimentos 10 e 12. Estes últimos foram conduzidos com β-glicosidase, 

comparados com os experimentos 7 e 9, conduzidos com bagaço não moído, os quais 

forneceram quantidades desprezíveis de celobiose. 

    

4.1.1.5- Hidrólise enzimática de bagaço pré-tratado lavado com solução de NaOH a 

1% /não moído 

 A Figura 4.5 mostra um comparativo das evoluções mássicas dos açúcares glicose, 

xilose e celobiose nos experimentos conduzidos com bagaço pré-tratado lavado com solução 

de NaOH a 1% e não moído (Experimentos 13, 14 e 15). 

 A Tabela 4.5 novamente compara a quantidade de glicose obtida nos experimentos 

conduzidos com a mesma quantidade de Celluclast 1.5L, mas em presença e na ausência da 

enzima β-glicosidase (Experimentos 13 e 14). 



 

 

 

43

-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

4 8 12 24 48 72

Tempo (h)

M
as

sa
 g

lic
os

e 
(g

)

Experimento 13
Cel:Nov (1,45:0,33)

Experimento 14
Cel:Nov (1,45:0)

Experimento 15
Cel:Nov (0,73:0,33)

 
(a) 

-

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

4 8 12 24 48 72

Tempo (h)

M
as

sa
 c

el
ob

io
se

 (g
)

Experimento 13
Cel:Nov (1,45:0,33)

Experimento 14
Cel:Nov (1,45:0)

Experimento 15
Cel:Nov (0,73:0,33)

 
(b) 

-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

4 8 12 24 48 72

Tempo (h)

M
as

sa
 x

ilo
se

 (g
)

Experimento 13
Cel:Nov (1,45:0,33)

Experimento 14
Cel:Nov (1,45:0) 

Experimento 15
Cel:Nov (0,73:0,33)

 
(c)  

 

Figura 4. 5: Evoluções mássicas de glicose (a), celobiose (b) e xilose (c) obtidos nos experimentos 
conduzidos com bagaço pré-tratado lavado com NaOH 1%/  não moído. Massa total de bagaço: 6,25g (base 

seca) , Temperatura: 50ºC, agitação: 200 rpm. 
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Tabela 4. 5: Massas de glicose e celobiose obtidas no Experimento 14 e comparação 

da massa total de glicose com as massas de glicose do Experimento 13. 

Tempo (h) Glicose 

monomérica  

(g) 

Celobiose 

(g) 

Glicose 

correspondente 

(g) 

Glicose total 

Experimento 

14 (g) 

Glicose do 

Experimento 13 

(g) 

4 0,55 0,012 0,013 0,56 0,71 

8 0,88 0,011 0,012 0,89 0,99 

12 1,13 0,032 0,034 1,16 1,30 

24 1,67 0,123 0,129 1,80 1,73 

48 2,11 0,122 0,128 2,24 1,84 

72 2,29 0,112   0,118 2,41 2,25 

   

 Observam-se evoluções mássicas de crescimento para os açúcares glicose e xilose, se 

evidenciando da mesma forma que nos experimentos anteriores. Desta vez, o maior teor 

desses açúcares não foi produzido no experimento com a maior quantidade de enzimas 

(Experimento 13), e sim, quando se utilizou quantidade reduzida de Celluclast 1.5L. A 

seletividade xilose/glicose demonstrou-se mais reduzida (≅ 0,08) em relação ao bagaço pré-

tratado não lavado e lavado com água. Comparando essa série de experimentos com a dos 

Experimentos 1, 2 e 3 (com mesma granulometria e sem lavagem), percebe-se uma produção 

bem superior em glicose para essa série. No entanto, a lavagem com NaOH 1% parece 

prejudicar a formação de xilose em relação ao bagaço pré-tratado não lavado, visto que se 

obteve quantidades muito inferiores de xilose em comparação aos Experimentos 1, 2 e 3.   

Na Tabela 4.5 pode-se verificar uma predominância da massa de glicose no 

Experimento 14, especialmente nos intervalos de 24 a 72 horas de hidrólise, em relação ao 

experimento 13 (na qual foi utilizada a enzima β-glicosidase). Dessa forma, havendo um 

efeito inibidor da Celluclast 1.5L pala celobiose, parece que esta só prevalece nas primeiras 

horas de hidrólise.  A lavagem do bagaço pré-tratado com soda e a não-moagem parecem 

também favorecer a diminuição do efeito supostamente inibitório da celobiose, fazendo com 

que as enzimas produzam mais glicose na forma monomérica, mesmo sem detrimento da 

quantidade de celobiose.  
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4.1.1.6- Hidrólise enzimática de bagaço pré-tratado lavado com solução de NaOH a 

1% /moído 

 A Figura 4.6 mostra um comparativo das evoluções de massa dos açúcares (glicose, 

xilose e celobiose) dos hidrolisados obtidos após os experimentos hidrolíticos conduzidos 

com bagaço pré-tratado lavado com solução de NaOH a 1% e moído (Experimentos 16, 17 e 

18). 

Pela Figura 4.6, observam-se quantidades de açúcares (glicose e xilose) produzidas em 

maior quantidade para o experimento em que se utilizou maior proporção de enzimas 

(Experimento 16). A produção de celobiose para o experimento conduzido sem a β-

glicosidase (Experimento 17) também é apresentada. No entanto, comparando essa serie de 

experimentos com a conduzida sem moagem (13, 14 e 15) as quantidades de glicose obtidas 

são bem inferiores, sendo comparáveis, inclusive, com as obtidas nos experimentos 

conduzidos sem lavagem e mesma moagem (4, 5 e 6). 

A Tabela 4.6 mostra as quantidades de glicose e celobiose obtidas para o Experimento 

17 comparando a quantidade de glicose total com as quantidades obtidas no experimento 16. 
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Figura 4. 6: Evoluções mássicas de glicose (a), celobiose (b) e xilose (c) obtidos nos experimentos 

conduzidos com bagaço pré-tratado lavado com NaOH 1%/ moído. Condições: Massa total de bagaço: 6,25g 

(base seca) , Temperatura: 50ºC, agitação: 200 rpm. 
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Tabela 4. 6: Quantidade de glicose e celobiose obtida no Experimento 17 e 

comparação da massa total de glicose com as massas de glicose do Experimento 16 

Tempo (h) Glicose 

monomérica  

(g) 

Celobiose 

(g) 

Glicose 

correspondente 

(g) 

Glicose total 

Experimento 

17 (g) 

Glicose do 

Experimento 16 

(g) 

4 0,58 ND - 0,58 0,78 

8 0,84 0,066 0,069 0,91 1,04 

12 0,86 0,088 0,092 0,95 1,22 

24 1,10 0,114 0,120 1,22 1,34 

48 1,24 0,091 0,096 1,34 1,52 

72 1,30 0,088   0,092 1,40 1,49 

 

Verifica-se novamente um sinal do efeito inibitório da celobiose nas enzimas 

constituintes na Celluclast 1.5L, para todos os intervalos de tempo considerados.  

Com exceção dos dados apresentados na tabela 4.5, referentes aos experimentos 

conduzidos com o bagaço não moído e lavado com soda a 1%, as tabelas 4.1 a 4.6 mostraram 

que os valores de massa de glicose obtidos nos experimentos conduzidos sem a enzima β-

Glicosidase foram inferiores aos de glicose obtidos nos experimentos utilizando a mesma 

massa de Celluclast 1.5, mas com o uso da enzima β-Glicosidase. Dessa forma, o efeito 

inibitório da celobiose sobre as celobiohidrolases e endoglicanases (constituintes da Celluclast 

1.5L) demonstrou-se efetivo nesses experimentos estudados. Tal efeito inibitório é também 

comprovado por Tengborg et al (2001) e Galbe e Zacchi (2002) (seção 2.2.2).     

Para uma melhor compreensão da influência dos parâmetros avaliados na seletividade 

das enzimas utilizadas na produção de glicose e xilose, a Tabela 4.7 mostra a razão da 

quantidade xilose/glicose para os valores máximos desses açúcares obtidos nos 18 

experimentos estudados. 
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 Tabela 4. 7: Razões xilose/glicose obtidos para os experimentos de hidrólise 

enzimática de bagaço Pré-tratado por explosão a vapor 

Experimento Bagaço Pré-Tratado Enzima Razão 

xilose/glicose 

 Lavagem         Moagem Celluclast(g) Novozym(g)  

1 Nenhuma Não 1,45 0,33 0,28 

2 Nenhuma Não 1,45 0 0,32 

3 Nenhuma Não 0,73 0,33 0,33 

4 Nenhuma Sim 1,45 0,33 0,34 

5 Nenhuma Sim 1,45 0 0,45 

6 Nenhuma Sim 0,73 0,33 0,34 

7 Água Não 1,45 0,33 0,11 

8 Água Não 1,45 0 0,11 

9 Água Não 0,73 0,33 0,11 

10 Água Sim 1,45 0,33 0,10 

11 Água Sim 1,45 0 0,09 

12 Água Sim 0,73 0,33 0,11 

13 NaOH 1% Não 1,45 0,33 0,07 

14 NaOH 1% Não 1,45 0 0,08 

15 NaOH 1% Não 0,73 0,33 0,08 

16 NaOH 1% Sim 1,45 0,33 0,13 

17 NaOH 1% Sim 1,45 0 0,13 

18 NaOH 1% Sim 0,73 0,33 0,13 

 

Da Tabela pode-se observar também que os experimentos conduzidos à mesma 

lavagem, independentemente da granulometria, possuem praticamente a mesma razão 

xilose/glicose, com exceção dos experimentos conduzidos com bagaço pré-tratado lavado 

com NaOH a 1%. Nesse caso, a moagem parece favorecer a produção de xilose, de modo que 

a relação xilose/glicose se tornou comparável aos experimentos com bagaço lavado com água 

com ou sem moagem. Dessa forma, se o foco é uma eficiente produção de glicose a partir do 

bagaço, deve-se trabalhar com polpas lavadas, seja com água ou soda. 
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 4.1.2-Polpa final (resíduo sólido)  

  

Os resultados, em termos das massas de açúcares obtidas na polpa final após a 

filtração do material obtido depois da hidrólise enzimática, bem como o rendimento da 

hidrólise, serão apresentados e discutidos.  

 

             4.1.2.1- Resultado das massas de carboidratos obtidos na polpa final 

A Tabela 4.8 relaciona as massas de polpa obtidas em conseqüência da filtração (Mo) 

e as obtidas após a lavagem a 50ºC com água destilada e secagem das mesmas em estufa 

(Msi). Os valores mostrados se referem às massas das polpas e seus hidrolisados com maiores 

conteúdos de glicose. Estes servem para avaliação dos rendimentos da hidrólise enzimática.  

A massa de carboidratos perdida durante a lavagem (Mss), foi contabilizada mediante a 

seguinte expressão.  

 

Mo = Msi + Mss                        (4.1)  

 

 Dessa forma, a massa de polpa restante após filtração (Mo) é constituída pela massa 

dos carboidratos restantes na polpa (Msi) adicionados da massa de carboidratos não 

estruturais ou “soltos” na superfície da polpa úmida que foram removidos durante a lavagem 

com água (Mss). Essa última massa também é computada na Tabela 4.8, através do uso da 

equação (4.1) para cada um dos experimentos. 

 

Tabela 4.8: Massas de polpa por filtração do material produzido após hidrólise 

enzimática de bagaço pré-tratado por explosão a vapor 

Experimento Bagaço Pré-Tratado Polpa final 

 Lavagem Moagem Mo(g) Msi(g)          Mss(g) 

1-48h Nenhuma Não 11,50 2,40 9,10 

2-48h Nenhuma Não 12,34 2,76 9,58 

3-48h Nenhuma Não 14,07 3,53 10,54 

4-24h Nenhuma Sim 14,87 3,58 11,29 

5-72h Nenhuma Sim 13,95 3,67 10,28 

6-72h Nenhuma Sim 14,35 3,64 10,71 



 

 

 

50

Experimento Bagaço Pré-Tratado Polpa final 

 Lavagem Moagem Mo(g) Msi(g)          Mss(g) 

7-48h Água Não 22,38 3,94 18,44 

8-48h Água Não 20,75 4,21 16,54 

9-48h Água Não 18,04 4,26 13,78 

10-48h Água Sim 14,50 3,15 11,35 

11-72h Água Sim 14,86 4,13 10,73 

12-72h Água Sim 16,38 3,80 12,58 

13-72h NaOH 1% Não 15,82 3,00 12,82 

14-72h NaOH 1% Não 10,85 2,87 7,98 

15-72h NaOH 1% Não 14,63 2,95 11,68 

16-72h NaOH 1% Sim 14,00 3,44 10,56 

17-72h NaOH 1% Sim 14,44 3,78 10,66 

18-72h NaOH 1% Sim 14,87 3,82 11,05 

Mo: Massa das polpas obtidas logo após filtração após hidrólise (solúveis e insolúveis); Msi: Massa dos 

carboidratos restantes da polpa (sólidos insolúveis); Mss: Massa de carboidratos perdida durante a lavagem 

(sólidos solúveis)  

4.1.2.2- Rendimento da Hidrólise Enzimática   

Para o cálculo do rendimento da hidrólise, se faz necessário conhecer as massas de 

açúcares disponíveis para a hidrólise. Para tanto, a Tabela 4.9 mostra a composição do bagaço 

pré-tratado, em percentuais de celulose, hemicelulose e lignina, em conseqüência das 

lavagens a que o mesmo foi submetido. Os dados da tabela foram determinados através do 

método analítico LAP- Determination of Structural Carbohydrates and Lignin in Biomass, 

criado pelo Laboratório Americano NREL (National Renewable Energy Laboratory – 

Department of Energy, Colorado, EUA) e utilizado por alguns laboratórios e universidades 

que executam pesquisas sobre biomassas vegetais lignocelulósicas (Lund University-Suécia, 

Universidad de Concepción-Chile, IUT Lyon-França).  

 

Tabela 4. 9: Composição mássica  do bagaço pré-tratado por explosão a vapor. 

Bagaço Pré-Tratado Celulose (%) Hemicelulose (%) Lignina(%) 

Não Lavado 49,0 20,0 29,0 

Lavado com Água 56,0 7,0 35,0 

Lavado com NaOH 79,5 8,0 11,5 
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Observa-se pelos dados da Tabela 4.9 que, durante a lavagem com água, praticamente 

apenas as hemiceluloses são eliminadas, visto que essas hemiceluloses constituem 

carboidratos não estruturais remanescentes na superfície da polpa logo após o pré-tratamento. 

Por outro lado, durante a lavagem com solução de NaOH, além do arraste das hemiceluloses 

há também a perda de lignina provocada pela ação deslignificante do forte álcali a que o 

bagaço foi submetido. Isso faz aumentar bastante o percentual em massa da celulose (de 49 a 

79,5%) no bagaço pré-tratado. Esse fato explica o motivo pelo qual a seletividade 

xilose/glicose varia com o tipo de lavagem. Assim, o bagaço pré-tratado lavado com água ou 

soda possuem as mais baixas seletividades xilose/glicose devido à pouca disponibilidade de 

hemiceluloses e maiores quantidades de celulose.   

 

Com o intuito de exemplificar o cálculo de rendimento de hidrólise enzimática em 

glicose avaliado nos experimentos, são mostrados abaixo os dados referentes obtidos no 

experimento 18 a 72 horas (última linha da tabela 4.8). 

Massa de bagaço pré-tratado (BPT) utilizada (base seca): 6,25g 

Massa de celulose contida no BPT (lavado com NaOH): 0,795 x 6,25g = 4,97g 

Conversão celulose-glicose: Mglic = Mcel
0,9

 (SLUITER et al;2006) 

Massa de glicose disponível: 4,97
0,9

g
= 5,52g 

Concentração de glicose total (HPLC): 11,97g/L 

Volume da solução de hidrolisado: 0,135L 

Massa de glicose total obtida no hidrolisado: 11,97g/L x 0,135L = 1,62g 

Massa de solução de carboidratos perdida durante a lavagem da polpa úmida (Mss):  

11,05g 

As densidades obtidas para os hidrolisados enzimáticos variaram entre 1,002 e 

1,007g/mL. Dessa forma, aproximando essa densidade para 1g/mL, pode-se considerar que 
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essa massa de carboidratos fazia parte de uma solução cujo volume era 11,05mL = 0,011L . 

Assim, a massa de glicose perdida durante a lavagem (MgpL) é: 

MgpL = 11,97 g/L x 0,011L = 0,132g  

Assim, o rendimento da hidrólise (Recovery) obtido para esse experimento é: 

5,52g -1,62g - 0,132gR = (1- )x100 =
5,52g

31,74%  

  Dessa forma, o rendimento da hidrólise enzimática leva em consideração a massa de 

carboidratos não estruturais que permaneceram na superfície da polpa, visto que eles fazem 

parte da produção enzimática.   

 A Tabela 4.10 mostra os rendimentos em glicose para os restantes dos experimentos, 

obtidos conforme cálculos análogos ao exemplificado acima.  

 Tabela 4. 10: Rendimentos de hidrólise enzimática obtidos em amostras de 

bagaço pré-tratado por explosão a vapor 

Experimento Bagaço Pré-Tratado Enzima Rendimento  

gGlicose/gGlico

se total (%) 

 Lavagem         Moagem Celluclast(g) Novozym(g)  

1 Nenhuma Não 1,45 0,33 47,44 

2 Nenhuma Não 1,45 0 49,64 

3 Nenhuma Não 0,73 0,33 33,87 

4 Nenhuma Sim 1,45 0,33 48,69 

5 Nenhuma Sim 1,45 0 38,72 

6 Nenhuma Sim 0,73 0,33 46,11 

7 Água Não 1,45 0,33 45,87 

8 Água Não 1,45 0 42,12 

9 Água Não 0,73 0,33 39,42 

10 Água Sim 1,45 0,33 37,41 

11 Água Sim 1,45 0 38,00 

12 Água Sim 0,73 0,33 34,52 

13 NaOH 1% Não 1,45 0,33 42,30 

14 NaOH 1% Não 1,45 0 49,57 

15 NaOH 1% Não 0,73 0,33 49,03 

16 NaOH 1% Sim 1,45 0,33 34,41 

17 NaOH 1% Sim 1,45 0 32,24 

18 NaOH 1% Sim 0,73 0,33 31,74 
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     Os rendimentos apresentados na Tabela 4.10 fornecem uma idéia sobre a 

viabilidade do processo global. Esses cálculos levam em consideração a massa disponível de 

glicose contida no bagaço pré-tratado, sem levar em consideração as etapas precedentes. 

Outra forma conveniente de se avaliar o rendimento da hidrólise enzimática concilia as etapas 

de lavagem a que o bagaço pré-tratado foi submetido. Dessa forma, se considera a quantidade 

de glicose obtida em relação ao bagaço natural (virgem), a quantidade de glicose obtida por 

massa de celulose disponível e a quantidade desse açúcar em relação à quantidade de 

celulases utilizadas. Esta última grandeza incide diretamente numa avaliação econômica do 

processo, já que as enzimas geralmente se encontram no mercado a um preço oneroso.     

       A Tabela 4.11 fornece tais informações, levando em consideração as lavagens e os dois 

tipos de granulometria estudados em relação à quantidade fixa de enzimas 1,45g de Celluclast 

1.5L e 0,33g da Novozym 188 (Experimentos 1,4,7,10,13 e 16). 

 

           Tabela 4. 11: Rendimentos de hidrólise enzimática de bagaço pré-tratado por 

explosão a vapor com relação á quantidade fixa de enzimas 1,45g de Celluclast 1.5L /  0,33g 

da Novozym 188 

Bagaço pré-tratado Rendimento Glicosídico da 

Hidrólise Enzimática 

Rendimento glicose 

g/g celulose 

Lavado Moído gGlicose/g 

BPT* 

gGlicose 

/gBagaço 

gGlicose/ 

gceluclast 

Hidrólise 

Enzimática 

Processo 

Global 

Não Não 0,27 0,20 1,16 0,5621 0,5621 

Não Sim 0,25 0,19 1,08 0,5106 0,5106 

Água Não 0,26 0,20 1,12 0,4714 0,4520 

Água Sim 0,21 0,16 0,91 0,3771 0,3616 

NaOH Não 0,35 0,26 1,51 0,4527 0,4473 

NaOH Sim 0,28 0,21 1,21 0,3541 0,3499 

     *BPT = Bagaço Pré-Tratado 

 

 Pelos dados da tabela pode-se verificar um melhor rendimento para a o bagaço Pré-

tratado lavado com NaOH, em termos de rendimento glicosídico, embora o rendimento por 
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quantidade de celulose seja mais alto para o bagaço Pré-tratado não lavado. A princípio, um 

bagaço pré-tratado lavado com NaOH seria mais conveniente para se obter bons rendimentos 

mediante hidrólise, porém, deve-se levar em conta os custos adicionais em relação ao bagaço 

não lavado, tais como, o próprio uso do NaOH e custo de separação do mesmo, bem como 

questões ambientais, já que existe a produção de material potencialmente tóxico proveniente 

da deslignificação pela lavagem do bagaço com NaOH (compostos fenólicos existentes na 

composição da lignina) (SALES et al; 2007).  

Nota-se que o rendimento no processo global para o bagaço pré-tratado não lavado é o 

mesmo para o rendimento apenas na etapa de hidrólise enzimática. Isso porque, o rendimento 

global é calculado por massa de celulose correspondente ao bagaço pré-tratado não lavado. 

No caso do bagaço pré-tratado lavado com água ou com NaOH, a massa correspondente ao 

bagaço pré-tratado não lavado são maiores, fazendo com que o rendimento global do processo 

seja menor que seus respectivos rendimentos obtidos apenas na etapa de hidrólise enzimática. 

Em suma, os 6,25g de bagaço pré-tratado lavado (seja com água ou soda) são gerados por 

uma quantidade maior de bagaço pré-tratado não lavado (7,44g no caso da lavagem com água 

e 10,25g no caso da lavagem com soda). Esses cálculos estão detalhadamente explicados em 

anexo (Anexo 3). 

 A tabela 4.12 apresenta os rendimentos análogos á tabela 4.11, com relação á 

quantidade fixa de enzimas 1,45g de Celluclast 1.5L e 0g de Novozym 188 (Experimentos 

2,5,8,11,14 e 17) 

 

           Tabela 4. 12: Rendimentos de hidrólise enzimática de bagaço pré-tratado por 

explosão a vapor com relação á quantidade fixa de enzimas 1,45g de Celluclast 1.5L /  0g da 

Novozym 188 

 

Bagaço pré-tratado Rendimento Glicosídico da 

Hidrólise Enzimática 

Rendimento glicose 

g/g celulose 

Lavado Moído gGlicose/g 

BPT* 

gGlicose 

/gbagaço 

Gglicose/ 

gceluclast 

Hidrólise 

Enzimática 

Processo 

Global 

Não Não 0,26 0,19 1,12 0,5294 0,5294 

Não Sim 0,20 0,15 0,86 0,4085 0,4085 
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Bagaço pré-tratado Rendimento Glicosídico da 

Hidrólise Enzimática 

Rendimento glicose 

g/g celulose 

Lavado Moído gGlicose/g 

BPT* 

gGlicose 

/gbagaço 

Gglicose/ 

gceluclast 

Hidrólise 

Enzimática 

Processo 

Global 

Água Não 0,24 0,18 1,05 0,4343 0,4164 

Água Sim 0,21 0,16 0,92 0,3829 0,3671 

NaOH Não 0,42 0,32 1,82 0,5312 0,5248 

NaOH Sim 0,26 0,20 1,14 0,3320 0,3280 

     *BPT = Bagaço Pré-Tratado 

 

 Dos dados da tabela 4.12 pode-se verificar que a o bagaço pré-tratado e lavado com 

solução de NaOH e não moído forneceram para essa proporção de enzimas, os melhores 

rendimentos em todas as categorias, embora os experimentos raelizados sem lavagem e não 

moído, muito pouco diferiram em termos de rendimento por massa de celulose. A tabela 4.13 

mostra os mesmos rendimentos para a quantidade fixa de enzimas 0,73g de Celluclast 1.5L e 

0,33g de Novozym (Experimentos 3,6,9,12,15 e 18) 

 

Tabela 4. 13: Rendimentos de hidrólise enzimática de bagaço pré-tratado por explosão 

a vapor com relação á quantidade fixa de enzimas 0,73g de Celluclast 1.5L /  0,33g da 

Novozym 188 

Bagaço pré-tratado Rendimento Glicosídico da 

Hidrólise Enzimática 

Rendimento glicose 

g/g celulose 

Lavado Moído gGlicose/g 

BPT* 

gGlicose 

/100gbagaço

Gglicose/ 

Gceluclast 

Hidrólise 

Enzimática 

Processo 

Global 

Não Não 0,18 0,13 1,51 0,3595 0,3595 

Não Sim 0,24 0,18 2,04 0,4869 0,4869 

Água Não 0,23 0,17 1,99 0,4143 0,3973 

Água Sim 0,19 0,15 1,66 0,3457 0,3315 

NaOH Não 0,41 0,31 3,52 0,5171 0,5109 

NaOH Sim 0,26 0,19 2,22 0,3260 0,3221 

     *BPT = Bagaço Pré-Tratado 
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 Os rendimentos obtidos com bagaço pré-tratado lavado com NaOH e não moído 

forneceram novamente os melhores resultados, embora o rendimento de glicose por massa de 

celulose seja comparável ao obtido com bagaço não lavado e moído. Para explicar o que foi 

observado nas tabelas 4.11, 4.12 e 4.13 algumas hipóteses podem ser apresentadas. 

 

- A deslignificação do bagaço pré-tratado provocada pela lavagem com soda (NaOH) 

produz uma polpa rica em celulose, aumentando o rendimento glicosídco através do ataque 

enzimático. Isso também se deve ao fato de que a lignina e as hemiceluloses formam uma 

barreira física contra o ataque enzimático que não conseguem ser totalmente removidos com 

esse pré-tratamento (ÖHGREN et al;2007). CARA et al (2007) observaram, de fato, que uma 

deslignificação pode aumentar a concentração de glicose depois da hidrólise enzimática, mas 

que esse rendimento hidrolítico decresce com o aumento da carga de sólidos. Além disso, 

SENDELIUS (2005) demonstrou que, um aumento do rendimento glicosídico é verificado 

quando se procede a remoção de hemiceluloses e da lignina. 

 

- A não moagem favorece o ataque enzimático em relação à estrutura moída, devido ao fato 

de as partículas estarem maiores e se moverem mais lentamente, em relação à agitação do 

sistema. Isso pode ser percebido, mesmo entre os experimentos não lavados e lavados com 

água. Neles, observam-se que uma granulometria maior favorece o rendimento glicosídico 

(com exceção apenas ao notado para o experimento não lavado e moído da tabela 4.13, que 

teve rendimento glicosídico maior que no experimento não-moído correspondente).  

- A lavagem com soda elimina possíveis agentes inibidores das enzimas que permaneciam na 

superfície do bagaço pré-tratado não lavado, e mesmo lavado com água. Esses inibidores 

podem ser provenientes da etapa de pré-tratamento (explosão a vapor) do bagaço. 

Entretanto, questões ambientais e custos de processo precisam ser avaliados para a 

escolha do tipo de lavagem a que deve ser submetido o bagaço pré-tratado antes da hidrólise 

enzimática, afim de se obter bons rendimentos. Um tratamento do bagaço pré-tratado com 

soda gera custos, tais como o próprio uso do NaOH e custos de sua recuperação no processo 

(ÖHGREN et al;2007). Além disso, a deslignificação gera resíduos potencialmente tóxicos ao 

meio ambiente devido à produção de licor negro proveniente de compostos fenólicos da 

lignina (embora esse resíduo possa ser convertido a ácido acético, via oxidação úmida com 

peróxidos - BAUDEL et al; 2005), de forma que é necessário um estudo mais detalhado sobre 
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as vantagens e desvantagens do uso da soda como uma ferramenta útil para aumentar a 

produção de glicose via hidrólise enzimática. 

 

 

4.2 Modelagem da Cinética de Hidrólise Enzimática da Celulose 

 

Para a modelagem da cinética da hidrólise enzimática da celulose, adotou-se o modelo 

desenvolvido por Philippidis et al (1993), utilizado também por Venkatesh (1997) para 

hidrólise da celulose, baseando-se no seguinte mecanismo reacional.  

 

C C*   Endoglicanases                      (4.2)

C* B    Exoglicanases (Celobiohidrolases)  (4.3)

B G      -Glicosidase                  (4.4)β

→

→

→
 

As equações (4.2), (4.3) e (4.4), representam as etapas da Hidrólise enzimática da 

celulose, tais como descritas na seção 2.2.2. A celulose (C) é decomposta inicialmente pelas 

endoglicanases em moléculas de açúcares de cadeias mais curtas (C*). Essas, por sua vez, são 

quebradas nas ligações 1,4 pelas exoglicanases para formar a celobiose (B), a qual é 

finalmente decomposta pelas beta-glicosidases para produzir a glicose (G). Ghosh e Das 

(1971) demonstraram que tanto a glicose quanto a celobiose, quando produzidas, inibem o 

coquetel de celulases, sendo essa inibição competitiva para ambas as espécies, fenômeno 

levado em consideração no modelo elaborado por Philippidis e seus colaboradores (1993). O 

modelo cinético enzimático proposto é representado pelas seguintes equações.  
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Sendo: 

v1 e v2 = Taxa enzimática máxima (g/L.h) (referentes a r1 e r2, respectivamente) 

r1 = Taxa da conversão da celulose em celobiose (reações 4.2  e 4.3) (g/L.h) 

r2 = Taxa da conversão de celobiose a glicose (reação 4.4) (g/L.h) 

k1B = Constante de inibição pela celobiose (g/L) 

k1G = Constante de inibição pela glicose (conversão da celulose em celobiose) (g/L) 

k2G = Constante de inibição pela glicose (conversão da celobiose em glicose) (g/L) 

K2 = Constante de saturação de glicose (g/L) 

 

Os fatores inseridos nas taxas de produção da celobiose (1,056) e glicose (1,053) se 

referem à relação estequiométrica mássica entre celulose e celobiose e celobiose e glicose, 

respectivamente. Como foram obtidas quantidades muito pequenas de celobiose em todos os 

experimentos, assumiu-se que toda a celobiose produzida é rapidamente convertida em 

glicose. Dessa forma, a equação (4.8) se torna igual a zero, e as taxas de reação serão então:  

 

2 1

1
1

1

1 1
2

1 1

1,056

1

1,053 1,053 x 1,056 1,112
1 1

G

G G

r r
CdC r Gdt

k
C CdG r G Gdt
k k

ν

ν ν

=
−

= − =
+

= = =
+ +

 

Fazendo    e   C G
Co Co
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Sendo Co a concentração inicial de celulose disponível no bagaço de partida (que pode 

ser calculada através da Tabela 4.9) e k1G*= k1G/Co. O valor de k1G para um pH igual a 5 (pH 

mais próximo dos experimentos conduzidos neste trabalho) obtido por VENKATESH (1997) 

foi de 50g/L. Ω e Ψ são, respectivamente, as concentrações de celulose e glicose 

adimensionalizadas. 

Dessa forma, a modelagem cinética se reduz à determinação de apenas da constante 

(ν1). O software utilizado para tratamento dos dados e modelagem cinética da hidrólise 

enzimática da celulose foi o MATLAB 7.0. O método utilizado para resolução foi a rotina 

utilizada para resolver equações diferenciais pelo algoritmo Levenberg-Marquardt, 

geralmente utilizado para resolução de problemas em Engenharia Química 

(CONSTATINIDES E MOSTOUFI, 1999).  

Para tanto, foram escolhidos os experimentos que forneceram os melhores valores em 

rendimento de glicose (Experimentos 13, 14 e 15).  

As Figuras 4.7, 4.8 e 4.9 mostram o perfil decrescente da concentração adimensional 

de celulose e crescente da concentração adimensional de glicose, obtidos nos experimentos 

13, 14 e 15 e comparando-se com o modelo adotado neste trabalho de pesquisa.  

 
 

 Figura 4. 7: Comparação do perfil decrescente da concentração de celulose e crescente da 
concentração de glicose, obtidos  no experimento 13, com aqueles previstos pelo modelo. Modelo (―); 

Experimento (■). 
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Figura 4. 8: Comparação do perfil decrescente da concentração de celulose e crescente da concentração 
de glicose, obtidos  no experimento 14, com aqueles previstos pelo modelo. Modelo (―); Experimento (■). 

 

 

 

Figura 4. 9: Comparação do perfil decrescente da concentração de celulose e crescente da concentração 
de glicose, obtidos  no experimento 15, com aqueles previstos pelo modelo. Modelo (―); Experimento (■). 

 

As figuras acima evidenciam que os perfis da concentração de celulose e glicose 

obtidos nos Experimentos 13, 14 e 15 possuem certa aproximação com o modelo. Visto que a 
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parte sólida de cada experimento (polpa final) não foi caracterizada, foi admitido então que a 

parte sólida final é composta apenas de celulose não convertida pela hidrolise enzimática e a 

lignina, considerando que, geralmente, há muito pouca hemicelulose na polpa final. A adoção 

dessa suposição pode explicar a falta de um ajuste mais satisfatório dos experimentos. 

O valor obtido para a constante ν1 foi de -21,3 0,2 x 10  g/L.h± . O valor encontrado por 

VENKATESH (1997) no pH igual a 5 foi de 2,8 x 10-2 g/L.h., valores da mesma ordem de 

grandeza. 

 

4.3 Estabilidade dos hidrolisados enzimáticos  

 

Com o objetivo de se verificar a susceptibilidade dos hidrolisados a ataques 

microbiológicos por longo período de tempo, estes foram armazenados a baixas temperaturas 

com o uso de geladeira ou freezer por um período de 8 meses. Antes do armazenamento, os 

hidrolisados obtidos com bagaço lavado (água ou soda) apresentaram aspecto mais claro que 

os obtidos do bagaço não-lavado e possuíam um odor aparentemente idêntico. No fim desse 

período as amostras que haviam sido obtidas em cada período de tempo de hidrolise 

enzimática (4, 8, 12, 24, 48 e 72 horas) foram misturadas para cada experimento e analisadas 

em aspecto para verificação de possível formação de colônias de microrganismos, geralmente 

observadas em soluções açucaradas. 

 

4.3.1 Aspecto dos hidrolisados obtidos para o bagaço pré-tratado não lavado. 

 

A Figura 4.10 mostra a fotografia de cada um dos hidrolisados provenientes da 

hidrólise enzimática de bagaço pré-tratado não lavado (experimentos 1 a 6). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

62

       
                      (a)                                                   (b)                                                   (c) 

       
        (d)                                              (e)                                                     (f) 
         Figura 4. 10: Aspecto dos hidrolisados enzimáticos obtidos para o bagaço pré-tratado não lavado. 

(a), (b), (c), (d), (e) e (f) são os hidrolisados provenientes dos experimentos 1, 2 ,3 ,4 ,5 e 6, respectivamente. 

 

Observa-se pela Figura 4.10 que os hidrolisados provenientes da hidrólise enzimática 

do bagaço pré-tratado não lavado possuem, praticamente, mesmo aspecto externo 

apresentando uma cor castanha escura. Esses hidrolisados não apresentaram nenhuma 

suspensão sólida característica de formação de colônias de fungos, além de um forte odor 

açucarado.      

 

4.3.2 Aspecto dos hidrolisados obtidos para o bagaço pré-tratado lavado com água. 

 

A Figura 4.11 mostra a fotografia de cada um dos hidrolisados provenientes de 

hidrolise enzimática de bagaço pré-tratado lavado com água (experimentos 7 a 12). 
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                     (g)                                               (h)                                                      (i) 

      
                     (j)                                                 (l)                                                       (m) 

 Figura 4. 11: Aspecto dos hidrolisados enzimáticos obtidos para o bagaço pré-tratado lavado 

com água. (g), (h), (i), (j), (l) e (m) são os hidrolisados provenientes dos experimentos 7, 8, 9, 10, 11 e 12, 

respectivamente. 

 

 Observando a Figura 4.11, pode-se notar que, diferentemente daqueles obtidos com o 

bagaço pré-tratado não lavado, esses hidrolisados apresentaram uma cor amarelada e que nem 

todas apresentaram o mesmo aspecto externo. Os hidrolisados obtidos dos experimentos 8, 9 e 

11 apresentaram um aspecto transparente, enquanto que os demais se caracterizam pela 

turbidez, devido à presença de suspensão de microrganismos. Todos apresentaram um odor 

aparente diferente dos hidrolisados dos 6 primeiros experimentos.  

 

4.3.3 Aspecto dos hidrolisados obtidos para o bagaço pré-tratado lavado com soda 1%. 

 

     A Figura 4.12 mostra fotografias para cada um dos hidrolisados obtidos provenientes de 

hidrolise enzimática de bagaço pré-tratado lavado com soda (experimentos 13 a 18). 



 

 

 

64

     
                    (n)                                                    (o)                                                  (p) 

     
                     (q)                                                    (r)                                            (s)  

Figura 4. 12: Aspecto dos hidrolisados enzimáticos obtidos para o bagaço pré-tratado lavado com soda . 

(n), (o), (p), (q), (r) e (s) são os hidrolisados provenientes dos experimentos 13, 14, 15, 16, 17 e 18, 

respectivamente. 

 

 Observando a Figura 4.12, nota-se que os hidrolisados possuem o mesmo aspecto daqueles 

obtidos para a hidrólise do bagaço lavado com água. Igualmente, nem todos os deste grupo 

possuíram o mesmo aspecto de turbidez e apresentaram também manchas de coloração branca 

(provavelmente colônias) mais freqüentes em relação aos hidrolisados obtidos de bagaço 

lavado com água. 

 

4.4 Estudo de oxidação catalítica de carboidratos  

 

4.4.1 Caracterização do Catalisador 

 

Como mencionado na seção 3.2, amostras do catalisador de composição nominal 

2%Pd/Al2O3 logo após impregnação do precursor no suporte e após redução do catalisador 

foram analisadas para realização das caracterizações, adotando-se as seguintes técnicas de 

investigação analítica: Análise de área superficial (BET), difração de raios-X (DRX) e 

fluorescência de Raios-X (FRX).  
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4.4.1.1 Área superficial (BET)  

A Tabela 4.14 mostra os valores das áreas superficiais da alumina in natura, do sal 

precursor impregnado (PdCl2) sobre a alumina e do catalisador depois da etapa de redução. 

Estes foram determinados pelo método Brunauer-Emmet-Teller (BET), cujo princípio se 

encontra descrito em anexo (Anexo 4), exemplificando a determinação feita para o valor da 

área superficial do precursor impregnado no suporte.  

 

Tabela 4. 14: Áreas superficiais para cada uma das etapas de preparação do catalisador 

Amostra Área superficial (m2/g) 

Alumina in natura 173 

PdCl2/Al2O3 (impregnado) 161 

Pd/Al2O3 (reduzido) 153 

 

Pelos dados da Tabela 4.14 pode-se observar que, com a impregnação do precursor na 

alumina, houve uma redução na área superficial devido possivelmente ao preenchimento dos 

poros da alumina pelo precursor. Com a redução do catalisador, envolvendo a reação global 

(SHEKAR et al 2005) 2 2 2PdCl H Pd HCl+ → + , a diminuição da área 

superficial tende a se acentuar.    

Cunha et al (2002), no entanto, mencionaram que, durante estudos realizados na 

redução do catalisador de PdCl2 impregnado o paládio pode não ser totalmente reduzido 

devido a formação de espécies Pd-Cl. Nesses casos o envenenamento é considerado de 

natureza eletrônica. 

O valor da área superficial do catalisador reduzido se aproxima com o obtido por 

Shekar et  al (2005) a 2% de Pd impregnado em Al2O3 (165 m2/g) e com THEVENIN et al 

(2002) (144 m2/g). No entanto, esses valores podem variar bastante, dependendo da área 

superficial do suporte original.  

 

4.4.1.2 Difração de Raios-X 

Para identificação das espécies presentes durante as etapas de preparação do 

catalisador, uma amostra de alumina pura, uma amostra com o sal precursor impregnado e 

outra amostra após a redução foram analisadas por difração de raios-X (DRX). 
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  Observa-se que praticamente não houve alteração na estrutura da alumina (amorfa) em 

cada uma das etapas, tal como mostra a Figura 4.13. Isso se deve ao fato de se ter impregnado 

uma quantidade pequena de sal precursor que não pôde ser detectada pelo equipamento, ou 

que não alterou significativamente a estrutura do suporte original. 

 

Figura 4. 13: Difratogramas comparativos referentes às etapas de preparação do catalisador 2% 

Pd/Al2O3

 Sublinha-se que o difratograma do catalisador impregnado (em vermelho) foi lido 

apenas até o valor de 2θ igual a 65, devido a um problema de leitura do equipamento. No 

entanto, em todos os pontos para valores de 2θ inferiores a 65 eles são muito semelhantes. 

Segundo SOUZA (2007), esses valores de 2θ característicos da gama-alumina, são: 19,4; 

31,9; 37,6; 39,5; 45,9; 60,9 e 67,0.  THEVENIN et al (2002) realizaram calcinação a 500ºC 

de catalisador de Pd sobre Al2O3, sobre La-Al2O3 e Ba-Al2O3. Os difratogramas estão 

mostrados na Figura 4.14. 
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Figura 4. 14: Difratogramas comparativos para catalisadores de Pd/Al2O3 (a); Pd/La-Al2O3 (b) e Pd/Ba-
Al2O3 (c) após calcinação a 500ºC (THEVENIN et al (2002)) 

 

 Observando os difratogramas pode-se notar que a adição dos átomos de La e Ba no 

suporte são praticamente imperceptíveis no difratograma, assim como se sucedeu na adição de 

Pd ao catalisador preparado neste trabalho. Percebe-se também uma grande semelhança do 

difratograma de Pd/Al2O3 (difratograma (a) da Figura 4.14) com os difratogramas obtidos 

para o catalisador reduzido (difratograma azul da figura 4.13). Os picos mais altos obtidos 

para o catalisador preparado neste trabalho se encontram nos mesmos valores de 2θ do obtido 

por THEVENIN e colaboradores (31,9; 45,9 e 67).   

 

4.4.1.3 Fluorescência de raios-X (FRX) 

 Para determinação do teor de Pd no catalisador, amostras do catalisador impregnado e 

reduzido foram analisados pelo método de espectrofotometria de fluorescência de raios-X 

(FRX). As amostras foram analisadas de forma qualitativa e semiquantitativa. Para a análise 

foi utilizada um espectrômetro de fluorescência de raios-X Rigaku modelo RIX 3000, 

equipado com tubo de Ródio. A Tabela 4.15 mostra os resultados para as amostras analisadas. 
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Tabela 4. 15: Resultados das análises das amostras do catalisador impregnado e 

reduzido analisadas por Espectrometria de Fluorescência de Raios-X (% em peso) 

Elemento Catalisador impregnado Catalisador reduzido 

Al2O3 62,43 73,36 

Pd 11,92 13,40 

Ca 0,37 0,51 

Ni 0,04 0,23 

Zn 0,02 0,06 

Cu 0,02 0,05 

 

    Outros metais, tais como Ga, P, Ti K, Fe, entre outros foram detectados, embora em 

menor quantidade. Perda por evaporação e orgânicos também complementam a análise.  

  Referente à Tabela 4.15 pode-se verificar que alumina e paládio são os principais 

componentes das amostras de catalisador e que o percentual de paládio aumenta depois da 

redução do catalisador. A diminuição da quantidade de cloreto e de outros elementos durante 

a redução do catalisador deve explicar o fato de os elementos apresentarem percentuais 

maiores na amostra de catalisador reduzido.  

     

4.4.2 Estudo de Oxidação Catalítica de Carboidratos 

 

4.4.2.1 Oxidação de solução pura de glicose 

A Figura 4.15 mostra o perfil de conversão de glicose obtido durante a oxidação 

catalítica da solução pura da glicose de concentração inicial 50 g/L. A Figura 4.16 mostra a 

variação do pH com o tempo de reação. A Figura 4.17 mostra o perfil de ácido glicônico 

obtido e, finalmente a Figura 4.18 mostra a seletividade em gliconato de sódio para cada 

intervalo de tempo. 
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Figura 4. 15: Perfil de conversão da glicose para oxidação de solução pura com catalisador de Pd/Al2O3  
(T =50ºC; C0 = 50g/L 
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Figura 4. 16: Variação do pH durante a oxidação de solução de glicose com catalisador de Pd/Al2O3. 

( C0 = 50g/L ; T = 50ºC) 
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Figura 4. 17: Perfil de concentração de gliconato de sódio obtido durante reação de oxidação de glicose 
pura (C0 = 50g/L; T = 50ºC) com catalisador de 2% Pd/Al2O3 
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Figura 4. 18: Seletividade em gliconato de sódio em relação à conversão da glicose obtida através da 
oxidação de solução pura de glicose com catalisador de Pd/Al2O3(C0 = 50g/L; T = 50ºC). 
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Observando a Figura 4.15, evidencia-se que a conversão da glicose com o catalisador 

2% Pd/Al2O3 não é satisfatória nos 120 minutos de reação. Somente um valor máximo de 

cerca de 40% é alcançado. Conversões totais da glicose, no mesmo intervalo de tempo, foram 

obtidas por Nikov e Paev (1995) e Besson e Gallezot (2003) usando catalisadores de paládio. 

Os valores altos de pH mantidos por adição de NaOH ao sistema (Figura 4.16) indicam que o 

meio estava adequado para a reação de oxidação que acontece a pH alcalino. No entanto, a 

produção de gliconato (Figura 4.17) e, conseqüentemente, sua seletividade (Figura 4.18) 

foram muito baixos. Os possíveis motivos para explicar os valores de conversão da glicose 

talvez possam se encontrar na insuficiente redução do catalisador com favorecimento da 

desativação dele devido aos possíveis átomos de cloro recalcitrantes no sistema catalítico 

(CUNHA et al; 2002), ou na insuficiente velocidade de agitação do sistema reacional 

provocando limitações da transferência de massa gás/líquido e líquido/sólido. Ainda com 

relação à seletividade em gliconato, esta também pode ter sido afetada pelo alto valor de pH 

no sistema, permitindo a formação de glucarato (uma espécie mais oxidada) em vez de 

gliconato (HERMANS E DEVILLERS, 2002) e diminuindo dessa forma sua seletividade.    

 

4.4.2.2 Oxidação de hidrolisado enzimático 

Durante a tentativa de oxidação da solução de hidrolisado enzimático, ao se injetar 

oxigênio no sistema, houve a formação de uma grande quantidade de espuma no reator, 

devido a grande tensão superficial apresentada pelo hidrolisado. Essa espuma se acumulou no 

reator de forma a obstruir a entrada e saída do mesmo. Como conseqüência, uma boa parte do 

catalisador foi arrastado para fora do sistema. Dessa forma a reação não pode ser executada 

no reator à pressão atmosférica. A Figura 4.19 mostra o aspecto do reator logo após a 

tentativa de oxidação da solução do hidrolisado. Para proceder a oxidação, seria necessário 

um reator batelada pressurizado para conter a formação de espuma devido a injeção de 

oxigênio. Outra alternativa poderia ser o uso de anti-espumante ao se proceder a reação no 

reator batelada de vidro. Alguns anti-espumantes à base de silicone estão sendo muito 

utilizados por serem um dos produtos de menor tensão superficial existentes. Infelizmente, 

alguns deles não são solúveis em solução aquosa (SILAEX-WEB SITE).  
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Figura 4. 19: Reator batelada de vidro acumulado com espuma, logo após tentativa de oxidação de 
solução de hidrolisado enzimático de bagaço pré-tratado por explosão a vapor. 
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5 –CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 
5.1 Conclusões  

 

De acordo com os resultados obtidos e discutidos, pode-se inferir as seguintes 

conclusões: 

 

- Para a etapa de hidrólise enzimática de bagaço pré-tratado por explosão a vapor, os 

experimentos conduzidos com a maior quantidade de enzimas (1,45g de Celluclast 1.5L / 

0,33g de Novozym 188), independentemente da lavagem e da granulometria, forneceram, em 

geral,  quantidades de açúcares superiores às outras duas proporções de enzimas utilizadas 

(1,45g Celluclast 1.5L / 0g Novozym 188 e 0,73g Celluclast 1.5L / 0,33g Novozym 188). 

- Em todos os experimentos conduzidos sem a enzima β-Glicosidase (Novozym 188) a 

quantidade de celobiose produzida foi superior, e em geral, nesses experimentos identificou-

se inibição das celulases (celluclast 1.5L) provocada pelo aumento da quantidade de celobiose 

(inibição pelo produto) (tabelas 4.1 a 4.6), onde estudos cinéticos enzimáticos poderiam 

confirmar essa hipótese.  

- As enzimas utilizadas neste trabalho possuem também a capacidade de produzir 

xilose pela degradação das hemiceluloses restantes na estrutura do bagaço pré-tratado.  

- Para um bagaço pré-tratado submetido à mesma lavagem, a moagem pareceu 

diminuir a produção de glicose. 

- O tipo de lavagem a que foi submetido o bagaço pré-tratado por explosão a vapor 

influenciou na seletividade das enzimas, independentemente da granulometria utilizada, sendo 

observado um maior valor em glicose (menor em xilose) para os experimentos conduzidos 

com bagaço pré-tratado lavado com NaOH e não moído.  

- Foi observado que a razão xilose/glicose diminui (ou glicose/xilose aumenta) afetada 

pela lavagem com água ou com soda. Essas lavagens provocam remoção das hemiceluloses 

(com água e com soda) e lignina (com soda) no bagaço pré-tratado (Tabela 4.9), aumentando 

a seletividade em relação à produção de glicose. 

- Os melhores rendimentos em hidrólise enzimática foram alcançados nos 

experimentos conduzidos com bagaço pré-tratado lavado com NaOH e não moído, embora 
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com rendimentos comparáveis aos experimentos conduzidos com o bagaço sem lavagem. 

Dessa forma, questões ambientais para a escolha do tipo de lavagem devem ser consideradas.   

- O dados experimentais para os Experimentos 13,14 e 15 (que forneceram maiores 

rendimentos em glicose) se ajustam razoavelmente ao modelo cinético adotado para a 

modelagem. Uma caracterização detalhada no resíduo sólido final obtido após separação dos 

hidrolisados poderia levar a um melhor ajuste dos dados por uma complementação para o 

balanço de massa.  

-Os hidrolisados obtidos após lavagem (água ou soda) apresentaram maior 

susceptibilidade a ataques microbiológicos, mesmo armazenados a baixas temperaturas em 

geladeira ou freezer.  

- Para a etapa de oxidação de solução de glicose pura, foi atingida uma conversão da 

ordem de 40% deste açúcar com o uso de catalisador de Pd/Al2O3 a 50ºC. A quantidade de 

gliconato produzida em forma de gliconato de sódio alcançou valores da ordem de até 2g/L, 

enquanto que a seletividade a gliconato atingiu valores menores que 50%.  

-Para a etapa de oxidação de hidrolisado enzimático de bagaço pré-tratado, a injeção 

de oxigênio constitui-se uma problemática para o andamento da reação no reator batelada de 

vidro (pressão atmosférica), devido à grande tensão superficial apresentada pelo hidrolisado 

enzimático. Houve a formação de uma grande quantidade de espuma no reator, inviabilizando 

a reação pela obstrução na entrada e saída do reator.  

 

5.2 Sugestões para trabalhos futuros 

 

Com relação à etapa de hidrólise enzimática do bagaço de cana-de-açúcar, outros tipos 

de pré-tratamento poderiam ser sugeridos como etapa anterior à hidrolise enzimática: alcalina 

(WAO), com água quente (Hot Water) ou ácida. Segundo SENDELIUS (2005), um pré-

tratamento mais severo (maiores temperaturas, maiores tempos de processo ou agentes 

químicos mais fortes) fornece bagaços pré-tratados mais escuros e mais fragmentados. CARA 

et al (2008) mencionaram que o aumento da temperatura ou da concentração de ácido no pré-

tratamento possuem um efeito positivo na sacarificação por hidrólise enzimática de oliveira 

pré-tratada.  Dessa forma, o rendimento da hidrólise é dependente da etapa de pré-tratamento, 

sendo uma variável interessante a ser estudada para verificar rendimentos durante a hidrólise.  

Em seguida, os mesmos estudos de efeito de lavagem e moagem do bagaço pré-tratado 
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poderiam ser conduzidos. Outras alternativas de estudo seriam avaliar outros parâmetros, tais 

como agitação e temperatura de hidrólise.  

Com relação à oxidação catalítica de carboidratos, sugere-se o uso de sistemas 

catalíticos mais eficientes, ou o uso de reatores com melhor sistema de agitação. Para a 

oxidação dos carboidratos provenientes da hidrólise enzimática do bagaço, sugere-se além do 

mencionado, um reator pressurizado para conter a formação de espuma ou o uso de anti-

espumantes. Além disso, pode-se usar uma bureta automática para melhor controle do pH 

durante a oxidação (NIKOV E PAEV, 1995; BESSON E GALLEZOT, 2003; COMOTTI et 

al; 2006).  
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Cálculos relativos à preparação do catalisador de 2%Pd/Al2O3 

 

 Massa de catalisador desejada: 45g 

 

            1 mol de paládio (Pd): 106,42g  

 1 mol de cloreto de paládio (PdCl2): 177,42g (sal precursor) 

 

Como se deseja 2% do metal no suporte, temos: massa de paládio = 2 x 45g 0,9g de Pd
100

=   

Logo, a massa de sal precursor necessária é: 

 

 2
2

177,42g de PdCl0,9g Pd x 1,5005g de PdCl  
106,42g de Pd

=  

Adicionando 10% para compensar as perdas temos: 1,1 x 1,5005g PdCl2 = 1,6506g PdCl2 

E a massa da alumina (suporte) é: 98 x 45g
100

= 44,10g de Al2O3 

Essa massa de sal precursor foi convenientemente impregnada nesta massa de alumina, 

utilizando rotaevaporador, conforme explicado na seção 3.2.1. 
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Anexo 2: Método do Ácido Dinitrosalicilico (DNS) para determinação do teor de glicose 
 

O Ácido 3,5 Dinitrossalicílico (DNS) é um composto aromático de coloração 

amarelada que reage com açúcares redutores e outras moléculas redutoras em meio alcalino 

para formar o ácido 3-amino-5 nitrossalicílico, um complexo castanho avermelhado que 

absorve luz a um comprimento de onda de 540 nm. Dessa forma, quanto mais concentrada for 

a amostra de açúcares redutores, maior será a absorbância da amostra, quando a mesma reage 

com o DNS, segundo a lei de Beer-Lambert. A Figura A.1 mostra um esquema da formação 

do complexo do ácido 3-amino-5 nitrossalicílico pela reação do DNS com um açúcar redutor. 

Figura A 1 Esquema da reação do ácido 3,5 dinitrossalicílico (DNS) com um açúcar redutor para formação do 

ácido 3-amino-5-nitrossalicílico. 

 

  A metodologia consiste em tomar 3mL da amostra, cuja concentração de açúcar se 

deseja determinar, colocar num tubo de ensaio e adicionar 3mL de solução alcalina de DNS. 

Em seguida, promove-se a reação pelo aquecimento em banho-maria com água fervente por 5 

minutos. Logo em seguida, resfria-se bruscamente colocando-se o tubo em contato com água 

gelada (ou gelo). Depois, 10mL de água são adicionados ao tubo e a amostra é então lida num 

Espectrofotômetro a 540 nm, afim de se determinar a concentração de açúcares redutores 

(MILLER, 1959).   

         É um método largamente utilizado para determinar níveis de glicose no sangue, podendo 

também ser utilizado para análise de soluções de glicose (VENKATESH, 1997). 
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Anexo 3: Cálculos para obtenção das massas de Bagaço Pré-tratado não lavado 

correspondente para as massas de Bagaço Pré-tratado lavadas com água e com soda 

 

Lavagem com água 

 

De 6,25g de Polpa não lavada, temos: 

  

 Celulose(g) Hemicelulose(g) Lignina(g) 

Antes 3,06 1,25 1,81 

Depois 

                (Lavagem água) 

3,06 H 1,81 

 

   Essas massas de celulose, hemicelulose e lignina foram obtidas com o uso da Tabela 

4.9. Como durante a lavagem com água se perde apenas hemicelulose, as massas de celulose e 

lignina originais ficam constantes, acarretando um aumento percentual desses 2 componentes. 

Como o percentual de hemicelulose na polpa lavada é de 7% (Tabela 4.9), vem: 

 

     0,07
3,06 1,81

H
H g g

= →
+ +

H = 0,37g  

 

Dessa forma, a massa total da polpa depois da lavagem é: 3,06g + 1,81g + 0,37g = 

5,24g. 

 

Então, o percentual de massa restante depois da lavagem, é: 5, 24 84%
6,25

g
g
= , o que dá 

uma perda de 16% na lavagem. 

 

    Assim, para cada 6,25 g de massa de polpa lavada com água, o correspondente de 

massa não lavada, é: 6, 25 7,44
0,84

g g= de polpa. Como existe 49% de celulose na polpa não-

lavada, teremos que a massa de celulose correspondente é: 7,44 x 0,49 = 3,65g de celulose  

 



 

 

 

88

 

     Lavagem com soda 

 

    De 6,25g de Polpa não lavada, temos: 

 

 Celulose(g) Hemicelulose(g) Lignina(g) 

Antes 3,06 1,25 1,81 

Depois    

   (Lavagem soda) 

3,06 H L 

 

     Como na deslignificação (lavagem com soda) perdem-se lignina e hemicelulose, a 

massa de celulose (pois o teor dela aumenta) fica constante e há alteração nas massas de 

lignina e hemicelulose. Como o teor de hemiceluloses e lignina na polpa lavada com soda, são 

de 8 e 11,5% respetivamente, temos: 

 

0,08
3,06

0,115
3,06

H
g H L

L
g H L

=
+ +

=
+ +

 

 

 Cuja solução é: H = 0,31g e L = 0,44g 

 

 Dessa forma, a massa total da polpa depois da lavagem é: 3,06g + 0,44g + 0,31g = 

3,81g 

    Então, o percentual de massa restante depois da lavagem, é: 3,81 61%
6,25

g
g
= , o que dá 

uma perda de 39% na lavagem. 

 

    Assim, para cada 6,25 g de massa de polpa lavada com soda, o correspondente de 

massa não lavada, é: 6, 25 10,25
0,61

g g= de polpa. Como existe 49% de celulose na polpa não-

lavada, teremos que a massa de celulose correspondente é: 10,25 x 0,49 = 5,03g de celulose.  
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      Resumindo: 

             6,25g de BPT* lavado com água = 7,44g de BPT correspondente não lavado 

 

             6.25g de BPT lavado com soda = 10,25g de BPT correspondente não lavado 

 

Cálculos dos rendimentos para a etapa de hidrolise enzimática e para o processo 

global. 

   O rendimento da etapa de hidrólise enzimática é a razão entre a massa de glicose 

obtida na etapa de hidrólise enzimática e a massa de celulose disponível no BPT. O 

rendimento do processo global é a razão entre a massa de glicose obtida na etapa de hidrólise 

enzimática e a massa de celulose disponível no BPT não lavado correspondente (cálculos 

acima). 

 

Experimento 1 (BPT não lavado/não moído) 

 

     Massa de glicose obtida: 1,72g 

     Massa de celulose disponível no BPT: 6,25 x 0,49 = 3,06g 

     Massa de celulose disponível no BPT não lavado correspondente: 6,25 x 0,49 = 

3,06 

       Assim:  

              Rendimento hidrólise enzimática: 1,72g/3,06g = 0,5621 

 

              Rendimento processo global: 1,72/3,06g = 0,5621  

 

Experimento 7 (BPT lavado com água/não moído) 

 

  Massa de glicose obtida: 1,65g 

  Massa de celulose disponível no BPT: 6,25g x 0,56 = 3,50g 

  Massa de celulose disponível no BPT não lavado correspondente: 7,44g x 0,49 = 

3,65g 

 
* BPT = Bagaço Pré-Tratado 
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    Assim: 

 

           Rendimento hidrólise enzimática: 1,65g/3,50g = 0,4714 

 

           Rendimento processo global: 1,65g/3,65g = 0,4520  

 

 

  Experimento 13 (BPT lavado com soda/não moído) 

 

Massa de glicose obtida: 2,25g 

Massa de celulose disponível no BPT: 6,25g x 0,795 = 4,97g 

Massa de celulose disponível no BPT não lavado correspondente: 10,25g x 0,49 = 

5,03g 

 

    Assim: 

 

           Rendimento hidrólise enzimática: 2,25g/4,97g = 0,4527 

 

           Rendimento processo global: 2,25g/5,03g = 0,4473  
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Anexo 4: Determinação da Área Superficial do Catalisador impregnado (BET) (SMITH, 

1981) 

O método padrão de medição da área superficial de um catalisador é baseado na 

adsorção física de um gás (usualmente nitrogênio) na superfície do sólido. Geralmente, a 

quantidade de nitrogênio adsorvida no equilíbrio ao ponto de ebulição normal é medida sobre 

uma faixa de pressões abaixo de 1 atm. Sob essas condições, muitas camadas de moléculas 

devem ser adsorvidas umas sobre as outras na superfície. A quantidade adsorvida quando uma 

camada de moléculas é atingida deve ser identificada para determinar a área. Esse método é 

conhecido como Método Brunauer-Emmet-Teller (ou BET). Nesse método clássico, um 

aparato é utilizado para medir o volume do gás adsorvido numa amostra sólida do material. O 

aparato opera a baixas pressões, variando de um valor próximo a zero até um valor 

aproximado de 1 atm. Os valores dos volumes são normalmente corrigidos para centímetros 

cúbicos (cm3 ou cc) a 0ºC e 1 atm (condições padrão de temperatura e pressão). A 

temperatura de operação se encontra na faixa do ponto de ebulição normal do N2 (-195,80ºC 

ou 77,35 K).  

Brunauer, Emmet e Teller desenvolveram uma equação baseada na Isoterma de 

adsorção de Langhmuir (equação (1)) que avalia parâmetros que podem ser determinados a 

partir de um gráfico linear que plota valores de volumes determinados pelo equipamento 

contra valores de pressão.     

 

PoCv
PC

CvPPov
P

mm

)1(1
)(

−
+=

−                                          (1) 

 

Onde, vm é o volume de uma monomolecular camada de gás, C é uma constante para 

uma particular temperatura e sistema gás-sólido, P é a pressão do gás e Po é a pressão de 

saturação do gás. v é o volume da camada de gás quando todos os sítios estão ocupados. 

Dividindo o primeiro membro da equação (1) por P, teremos   

 

PoCv
PC

Cv
P
Pov mm

)1(1

1

1 −
+=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

                                      (2) 
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Dessa forma, plotando 1/v[(P/Po)-1)] contra P/Po vamos ter uma reta com coeficiente 

angular 
mCv

CS 1−
=  e coeficiente linear 

Cv
I

m

1
=  a partir de (2). Com S e I (determinados pelo 

gráfico), encontra-se vm e utiliza-se a seguinte equação (3): 

 

α⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

V
NvS m

g
0                                           (3) 

 

Onde Sg é finalmente a área superficial do catalisador, No é o número de Avogadro 

(6,02 x 1023 moléculas/mol), V é o volume por mol padrão (22,4L/mol) e α é um parâmetro 

relacionado com a área projetada de uma molécula na superfície quando as moléculas são 

arranjadas em pacotes bidimensionais e próximas umas das outras, cuja equação foi proposta 

por Emmett e Brunauer, sendo dada pela equação (4).  

 

                              

3/2

0

09,1 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

ρ
α

N
M

                                      (4) 

 

Onde M e ρ são o peso molecular e densidade das moléculas adsorvidas, 

respectivamente.  

Para a determinação da área superficial do catalisador Pd/Al2O3 impregnado, utilizou-

se um medidor (NOVA 1000e Quantachrome Instruments) utilizando N2 como gás a ser 

adsorvido (Massa molecular: 28,013g/mol; Densidade: 0,808g/cm3). A tabela A mostra os 

valores da razão P/Po (ou pressão relativa) e de 1/v[(P/Po)-1)] obtidos durante a analise no 

equipamento. A temperatura usada pelo equipamento foi de 77,35K. 
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Tabela A 1: Valores de P/Po e de 1/v[(P/Po)-1)] obtidos durante a análise no 

equipamento para a determinação de área superficial do catalisador de Pd/Al2O3 impregnado 

Pressão relativa (P/Po) x 10-2 1/v[(P/Po)-1)] 

6,1835 1,6011 

8,7516 2,1721 

12,8586 3,0557 

17,0606 3,9416 

21,2842 4,8283 

25,4240 5,7051 

29,5352 6,5935 

 

O gráfico obtido para esta correlação é mostrado na Figura A. O valor de R2 

(coeficiente de correlação linear) foi de 0,99998. 

 
 

Figura A 2: Correlação entre os valores de P/Po e 1/v[(P/Po)-1] para determinação da Área superficial 

do catalisador durante a etapa de impregnação do precursor no suporte. 
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Os dados já calculados pelo equipamento, são:  

S = 21,291 

I = 0,3021 

C = 71,5 

E, finalmente o valor da área superficial do catalisador é: Sg = 161,28 m2/g 

 

 

 

 

 


