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RESUMO 

ALVARELI, L. G. Avaliação de um tratamento enzimático para a produção de 
celulose nanocristalina e recuperação dos açúcares solubilizados em alta 
concentração. 2017. 102p. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de 
Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, 2017. 

 

As celuloses nanocristalinas (CNC) são partículas de, pelo menos, uma 
dimensão nanométrica, possuem baixa densidade, alta resistência e área de 
superfície para realizar modificações químicas, podendo melhorar as 
propriedades de materiais compósitos. O método mais tradicional para isolar 
CNC é por hidrólise ácida com ácido sulfúrico, porém este procedimento 
apresenta desvantagens. Além disso, a ação não seletiva do ácido também 
ataca as regiões cristalinas levando a um baixo rendimento de produção, e a 
obtenção de uma suspensão muito diluída de açúcares solubilizados e outros 
compostos indesejáveis, o que inviabiliza a recuperação dos açúcares. Outra 
possibilidade para o isolamento de CNC envolve a utilização de preparos 
enzimáticos de celulases, uma alternativa promissora. Porém, a utilização de 
baixa carga de polpa celulósica e alta quantidade de enzima tipicamente 
utilizadas na rota enzimática para obter nanocristais são fatores limitantes. A 
fim de tentar superar estes problemas, este trabalho teve como objetivo avaliar 
um sistema de tratamento enzimático em duas etapas para possibilitar a 
condução do tratamento enzimático em alta concentração de polpa celulósica e 
baixa dose de enzimas e permitir a produção de CNC e recuperar os açúcares 
solubilizados em alta concentração. Os resultados mostraram que ao realizar 
uma hidrólise com baixa carga de sólidos e com suplementação de β-
glicosidade foi possível obter uma conversão de celulose 30% maior, mas uma 
significativa redução da eficiência enzimática foi observada quando a carga de 
sólidos foi aumentada, mesmo utilizando a suplementação.Por meio do sistema 
de duas etapas, foi possível obter uma conversão de celulose e uma 
concentração de açúcares relativamente alta, além de obter CNC com 
propriedades comparáveis as obtidas em situações tradicionais de hidrólises. 
No entanto, o diferencial da hidrólise aplicando o sistema de duas etapas se 
caracterizou pela utilização de, aproximadamente, metade da quantidade de 
enzimas utilizadas nas hidrólise tradicionais. Alem disso, o sistema em duas 
etapas possibilitou a reciclagem das enzimas não adsorvidas para reações de 
hidrólises subsequentes, se mostrando mais um fator de destaque para a área 
de conversão enzimática. Conclui-se, portanto, que este sistema se mostrou 
muito eficiente e promissor o que é interessante do ponto e vista econômico 
para processos subsequentes à hidrólise. 

 

Palavras–chave: Hidrólise enzimática. Celulose nanocristalina. Adsorção 
enzimática. Reciclagem enzimática. 



 

ABSTRACT 
 

ALVARELI, L. G. Evaluation of an enzymatic treatment for the 
productionofnanocrystallinecelluloseandrecoveryofsolubilizedsugars in 
high concentration. 2017. 102p. Dissertation (Master of Science) - Escola de 
Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, 2017. 

 

Nanocrystalline celluloses (CNC) are particles of at least one nanometric 
dimension, have low density, high strength and surface area to perform 
chemical modifications, and can improve the properties of composite materials. 
The most traditional method for isolating CNC is by hydrolysis with sulfuric acid, 
however this procedure has drawbacks. In addition, the non-selective action of 
the acid also attacks the crystalline regions leading to a low yield of production, 
and obtaining a very diluted suspension of solubilized sugars and other 
undesirable compounds, which impairs prevents the recovery of sugars. 
Another possibility for the isolation of CNC involves the use of enzymatic 
preparations of cellulases, a promising alternative. However, the use of low 
cellulosic pulp load and high amount of enzyme typically used in the enzymatic 
route to obtain nanocrystals are limiting factors. In order to overcome these 
problems, this work had as objective to evaluate a system of enzymatic 
treatment in two stages to enable the conduction of the enzymatic treatment in 
high concentration of cellulose pulp and low dose of enzymes and to allow the 
production of CNC and to recover the solubilized sugars in high concentration. 
The results showed that when hydrolysis was carried out with low solids loading 
and with β-glycoside supplementation, 30% higher cellulose conversion was 
achieved, but a significant reduction of the enzymatic efficiency was observed 
when solids loading was increased, even using by means of the two-stage 
system, it was possible to obtain relatively high cellulose conversion and sugar 
concentration, in addition to obtaining CNCs with properties comparable to 
those obtained in traditional hydrolysis situations. However, the differential of 
the hydrolysis applying the two-stage system was characterized by the use of 
approximately half the amount of enzymes used in traditional hydrolysis. In 
addition, the two-step system allowed the recycling of the non-adsorbed 
enzymes to subsequent hydrolysis reactions, showing another important factor 
for the enzymatic conversion area. It is concluded, therefore, that this system 
proved very efficient and promising what is interesting from the economic point 
of view of processes subsequent to the hydrolysis. 

Keywords: Enzymatic hydrolysis. Cellulose nanocrystals. Enzymatic 
adsorption. Enzymatic recycling.  
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente a busca por materiais renováveis que possam substituir 

aqueles derivados do petróleo vem aumentando de forma considerável. 

Materiais provenientes da biomassa vegetal são fontes renováveis, 

sustentáveis e abundantes.  

A celulose é o polímero renovável mais abundante na Terra e é quase 

inesgotável. A celulose e seus derivados são amplamente utilizados em uma 

variedade de aplicações, tais como, fibras, filmes, plásticos, revestimentos, 

agente de suspensão compósitose produtos de papel (GILBERT; KADLA, 

1998).  

Uma nova geração de materiais celulósicos está chamando a atenção 

da comunidade científica devido as suas propriedades como, funcionalidade, 

durabilidade, uniformidade, referido por alguns autores como blocos de 

construção emergentes, chamado de nanocelulose, que possuem pelo menos 

uma de suas dimensões menores que 100 nm (HABIBI; LUCIA, 2012; MOON 

et al., 2011). A partir de biomassa (ligno)celulósica é possível obter dois tipos 

de nanocelulose: as nanopartículas em forma de hastes sem defeitos, 

chamadas de celulose nanocristalina (CNC), e os feixes de fibrilas elementares 

da celulose, conhecidos como celulose nanofibrilada (CNF) (HABIB; LUCIA, 

2012).  

 Uma das formas de isolar acelulose nanocristalina é por hidrólise ácida. 

O ácido sulfúrico concentrado é o mais utilizado. Esse tipo de hidrólise é o 

método mais tradicional para remover preferencialmente as regiões amorfas de 

polpas celulósicas e isolar a celulose nanocristalina em virtude do seu 

empacotamento que exibe uma resistência ao ataque ácido (DONG; REVOL; 

GRAY, 1998; HABIBI; LUCIA, 2012; BRINCHI et al., 2013). No entanto, embora 

algumas plantas piloto e pré-comerciais da hidrólise ácida já estejam em 

operação, existem várias desvantagens no processo de hidrólise ácida para a 

produção de celulose nanocristalina. 
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Diante das desvantagens da hidrólise ácida, uma outra forma de 

extração da celulose nanocristalina pode ser realizada por meio de uma 

hidrólise enzimática controlada, um procedimento biotecnológico que utiliza 

preparos enzimáticos de celulases.  

Filson et al., (2009) exploraram, pela primeira vez, a preferencial 

seletividade de um preparo comercial de celulases (Celluclast, Novozymes®) 

para hidrolisar regiões amorfas liberando as regiões cristalinas que 

posteriormente foram fragmentadas em celulose nanocristalina por sonicação.  

A rota enzimática em comparação com a hidrólise ácida apresenta 

características favoráveis. Primeiramente, não é utilizado nenhum tipo de ácido 

mineral o que não demanda por quantidades elevadas de água, não exige 

equipamento resistente à ação corrosiva e não produz resíduos 

ambientalmente incompatíveis (FILSON et al., 2009; ZHU et al., 2011; BRINCH 

et al., 2013). Essas características a tornam uma alternativa promissora no 

contexto ambiental e sustentável. Outro fator relevante é a possibilidade de 

recuperação dos açúcares solubilizados resultantes da hidrólise, visto que a 

recuperação destes açúcares solubilizados, principalmente em alta 

concentração, é desejável pois estes podem ser empregados na produção de 

bioprodutos e biocombustíveis, o que poderia levar a uma maior viabilidade 

econômica do processo de produção de nanocelulose (DURAN et al., 2011; 

ZHU et al., 2011; LEE et al., 2014). 

A desvantagem encontrada nos trabalhos de hidrólise enzimática para a 

produção de celulose nanocristalina é a utilização da celulose em baixas 

concentrações, devido ao decaimento da eficiência catalítica das celulases em 

alta concentração de celulose, possivelmente em decorrência da baixa 

adsorção das enzimas à celulose à medida que a concentração de celulose no 

reator aumenta (KRISTENSEN; FELBY; JØRGENSEN, 2009). Um outro fator 

desfavorável é a elevada carga enzimática que vem sendo utilizada, uma vez 

que as enzimas comerciais possuem preço elevado (MERINO; CHERRY, 2007; 

ARANTES; SADDLER, 2011; YU et al., 2013). Com isso, embora a produção 

de celulose nanocristalina por uma rota enzimática ofereça várias vantagens 
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em relação à rota de hidrólise com ácido mineral, a viabilidade técnica 

eeconômica do processo enzimático ainda precisa ser melhorada.  

Especificamente, é imprescindível a incorporação de processos que 

atendam às exigências de: não causar impactos ao ambiente, ser sustentável, 

minimizar perdas de açúcares solubilizados, baixar o custo e manter um bom 

rendimento de produção de celulose nanocristalina. Neste contexto, este 

trabalho teve como proposta avaliar um tratamento enzimático para a produção 

de celulose nanocristalina e recuperação dos açúcares solubilizados em alta 

concentração. Com base em evidências experimentais que mostram que as 

enzimas que inicialmente adsorvem à celulose são as principais enzimas 

envolvidas na hidrólise da celulose (ARANTES; SADDLER, 2011; PHILLIPS; 

JAMEEL; CHANG, 2012; YU et. al, 2013; PRIBOWO; ARANTES; SADDLER, 

2012), um processo de hidrólise enzimática em duas etapas foi avaliado, no 

qual as enzimas foram inicialmente adicionadas a uma solução diluída de 

polpa, para facilitar a adsorção à celulose, (primeira etapa – adsorção), seguida 

pela remoção da fração líquida (após o estabelecimento do equilíbrio de 

adsorção das enzimas), contento as enzimas não adsorvidas, assim, 

concentrando a polpa celulósica já com as enzimas adsorvidas que então 

promovem a hidrólise enzimática (segunda etapa – hidrólise). Dessa forma, a 

concentração de sólidos foi aumentada no biorreator, ou seja, a hidrólise 

enzimática foi conduzida em maior concentração de sólidos (segundo estágio), 

o que possibilitou a recuperação dos açúcares solubilizados em maior 

concentração e produção de CNC. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1. Celulose 

A celulose é o polímero renovável mais abundante e disponível na 

natureza, sendo considerada uma matéria prima praticamente inesgotável com 

uma biossíntese de mais de 7.5x1010 tons/ano. Está amplamente distribuída 

entre alguns seres vivos como, animais, bactérias, fungos e algas. Mas é nos 

vegetais, como o principal constituinte estrutural, que a celulose predomina, por 

exemplo, na madeira e no algodão correspondendo a 40-50% e 90% do peso 

seco, respectivamente (GILBERT; KADLA, 1998; KLEMM et al., 2005; HABIBI; 

LUCIA, 2012).  

Este polímero é formado de unidades β-D-glicopiranose que estão 

unidas por ligações glicosídicas β(14), constituindo uma cadeia molecular 

linear e uniforme. Apresenta uma rotação de 180° entre uma unidade de 

glicose e a sua subsequente, por essa razão, diz-se que a unidade repetitiva da 

celulose é a celobiose, um dímero de glicose. Além disso, a cadeia de celulose 

possui em cada extremidade um terminal redutor e um não redutor. O tamanho 

das cadeias é identificado como grau de polimerização da cadeia e varia de 

7000 a 15000 dependendo da origem vegetal (FENGEL; WENEGER, 1989; 

KLEMM et al., 2005), conforme Figura 1.  

 

Figura 1 — Estrutura molecular da celulose (n = GP, grau de polimerização). 

 

Fonte: Adaptada de Klemm et al. (2005, p.3361). 
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A molécula de celulose possui ligações de hidrogênio intra e 

intermolecular, em decorrência da sua estrutura linear e orientação equatorial 

dos grupos OH. Cada unidade de glicose apresenta 3 grupos OH capazes de 

realizar ligações de hidrogênio. As ligações estabelecidas entre grupos OH de 

unidades de glicose da mesma molécula, denominadas ligações intracelulares, 

são responsáveis por conferir rigidez e também a conformação das 

extremidades da cadeia individual. As ligações entre grupos OH de unidades 

de glicose de cadeias diferentes são chamadas de ligações intermoleculares e 

são responsáveis pela formação de estruturas supramoleculares. (FENGEL; 

WENEGER, 1989; GILBERT; KADLA, 1998). As ligações de hidrogênio 

auxiliam no direcionamento do empacotamento cristalino e também nas 

propriedades físicas e químicas da celulose, formando estruturas 

microcristalinas com regiões mais ordenadas, chamadas de cristalinas e menos 

ordenadas, chamadas de regiões amorfas (JOHN; THOMAS, 2000). 

A celulose e seus derivados são amplamente utilizados em uma 

variedade de aplicações, tais como, fibras, filmes, plásticos, revestimentos, 

agente de suspensão compósitos, madeira e produtos de papel (GILBERT; 

KADLA, 1998). Porém a acessibilidade à celulose é o fator limitante, já que ela 

se encontra intimamente associada a outros componentes da parede celular 

como hemiceluloses e lignina, sendo necessário removê-los para isolar a 

celulose (FENGEL; WENEGER, 1989). 

 

2.2. Polpa celulósica 

A madeira, tanto coníferas como folhosas, é a principal fonte para 

produção da polpa de celulose, através de tratamentos chamados de polpação 

e branqueamento. Existem as polpações mecânica, química e a semi química, 

união da mecânica com a química. Com exceção da polpação mecânica, a 

polpação usando agentes químicos tem como principal objetivo degradar e 

dissolver a lignina. No entanto, essa deslignificação não é seletiva, podendo 

degradar parte significativa das hemiceluloses e uma pequena porção de 

celulose. O cozimento contínuo (polpação) além de uma determinada extensão 

de deslignificação inevitavelmente resulta em uma grande perda de rendimento 
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devido a degradação de carboidrato. Portanto, a reação deve ser interrompida 

no ponto em que o teor de lignina é baixo o suficiente para ocorrer a separação 

das fibras (SIXTA, 2006; KRAMER et al., 2009).  

Os principais processos de polpação química comerciais são sulfito, 

soda e Kraft (sulfato), e cada método resulta em um dado teor de lignina 

residual que reflete no rendimento e na composição da polpa. A polpação Kraft 

é o principal processo empregado no mundo atualmente, correspondendo a 

89% da polpa química produzida, enquanto a produção mundial de polpa pelo 

processo sulfito é de apenas 5,3% (FENGEL; WENEGER, 1989; SIXTA, 2006). 

Na polpação sulfito, a celulose é mais preservada, ao passo que, na polpação 

Kraft, a xilana é mais estável, o que colabora para o maior rendimento na polpa 

proveniente do processo Kraft comparado com a polpa do processo sulfito, no 

caso de folhosa. Outra vantagem da polpa Kraft é que suas fibras possuem 

propriedades superiores à polpa proveniente da polpação soda.  

No processo de polpação Kraft, utiliza-se uma solução de hidróxido de 

soda cáustica e sulfeto de sódio, denominada licor branco. Esse licor contém 

íon hidrossulfeto, agente químico responsável por acelerar a deslignificação e 

tornar o cozimento da soda não seletivo em um processo de deslignificação 

seletivo. O licor branco e os cavacos de madeira são pressurizados e cozidos a 

160ºC - 170°C por 4 a 6 horas em digestor. Após o cozimento, a polpa e o licor 

negro, contendo componentes degradados da madeira e resíduos químicos, 

são descarregados em um tanque sob baixa pressão. Em seguida, o material é 

lavado, separando a polpa do licor negro. Este licor negro é recuperado e 

utilizado como combustível nas caldeiras, sendo ainda possível regenerar 

deste o licor branco. A polpa é levada à unidade de branqueamento, onde o 

principal objetivo é aumentar a alvura da polpa, por meio da remoção da lignina 

remanescente da etapa de polpação do material. A lignina na madeira natural 

não possui coloração, ao passo que, após o cozimento, em especial do 

processo kraft, a lignina residual da polpa apresenta uma forte coloração 

(FENGEL; WENEGER, 1989; SIXTA, 2006; KRAMER et al., 2009). 
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2.3. Nanocelulose 

Uma nova geração de materiais celulósicos vem despertando a atenção 

da comunidade científica e industrial devido às suas propriedades como, 

funcionalidade, durabilidade, uniformidade. Estes materiais são descritos por 

alguns autores como “blocos de construção emergentes” que possuem, pelo 

menos, uma de suas dimensões menor que 100 nm. A esses materiais dá-se o 

nome de nanocelulose (HABIBI; LUCIA, 2012; MOON et al., 2011). 

Esse nanomaterial pode ser extraído a partir de praticamente qualquer 

fonte celulósica (vegetal, animal (tunicados), bactéria e alga). As mais 

comumente estudadas incluem plantas, madeiras e alguns tipos de celulose 

relativamente pura como a CMC (celulose microcristalina) ou polpa Kraft 

branqueada (BRINCHI et al., 2013). 

De acordo com Habibi e Lucia (2012), as fibras de celulose podem ser 

desassociadas nas regiões amorfas presentes nas suas extremidades para 

produzir nanopartículas na forma de hastes que não possuem defeitos, 

chamadas de celulose nanocristalina (CNC), ou lateralmente produzindo 

filamentos de suas fibrilas elementares conhecidas como celulose nanofibrilada 

(CNF) (Figura 2). 

 

Figura 2: Hierarquia estrutural dos tipos de nanopartículas de celulose (CNF e CNC). 

 

Fonte: Adaptado de Butchosa e Robles (2014). 
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2.3.1. Celulose nanofibrilada 

 

Celulose nanofibriladas (CNFs) são partículas longas presentes nas 

fibrilas elementares, possuem tanto regiões amorfas como cristalinas (Figura 

2). Seu diâmetro varia de 4 a 20 nm e seu comprimento entre 500 a 2000 nm, 

apresentando, assim, uma alta relação de aspecto (MOON et al., 2011).  Para 

isolar as CNFs é necessário desintegrar as fibras de celulose presentes no 

material celulósico.  O principal método empregado é o mecânico, que pode 

estar associado ou não, com pré-tratamentos químicos ou enzimáticos 

(HABIBI; LUCIA, 2012). Turbak et al. (1983) foram os primeiros a obter CNF 

por meio de homogeneização sob alta pressão a partir das fibras contidas na 

polpa celulósica. No entanto, para tratamentos mecânicos é requerido repetir a 

operação diversas vezes para alcançar a desintegração total das fibras 

(NAKAGAITO; YANO, 2004), o que implica, então, em um alto consumo de 

energia. 

Por esta razão, têm-se combinado o pré-tratamento mecânico com o uso 

de agente químicos para aumentar a eficiência na redução do tamanho das 

fibras antes da homogeneização o que auxilia na diminuição do consumo de 

energia (LEE; HAMID; ZAIN, 2014). Saito et al. (2006) realizaram tratamento 

químico, através da oxidação da celulose mediada por TEMPO (N-oxil-2,2,6,6-

tetrametilpiperidina) antes do tratamento mecânico, modificando a superfície 

das fibras, fazendo com que as CNFs permanecessem individualizadas 

formando, uma suspensão aquosa de CNF mais estável, o que facilitou a 

desintegração. Além disso, o material foi obtido com alta cristalinidade. Outro 

pré-tratamento comumente estudado é a aplicação de enzimas. Henriksson et 

al. (2007) constataram que a utilização do tratamento com baixa concentração 

enzimática facilitou a desintegração mecânica devido ao inchamento das fibras, 

resultando em CNF com uma alta relação de aspecto, comprovando a 

eficiência desse método eficiente e ecologicamente correto. Zhu et al. (2011) 

avaliaram aviabilidade da integração da produção de CNF e açúcares 

fermentescíveis pela hidrólise enzimática de polpa celulósica e posteriormente 

fermentação do hidrolisado e homogeneização mecânica do restante que não 
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foi hidrolisado. Foi obtido alto fluxo de glicose com uma alta eficiência de 

fermentação e um filme de CNF com ótimas propriedades ópticas e mecânicas. 

O estudo demonstrou uma abordagem viável para mesclar dois campos 

separados da ciência e tecnologia para desenvolver uma indústria integrada 

para uma futura economia de produtos de base biológica. 

 

2.3.2. Celulose nanocristalina 

 

As celulose nanocristalinas (CNC) são partículas de regiões cristalinas 

(Figura 2) das fibrilas elementaresdo processo de biossíntese de celulose, 

apresentando, então, alta cristalinidade (54-88%), possuem alta relação de 

aspecto (3-5 nm de diâmetro e 50-500 nm de comprimento) (MOON et al. 2011; 

DUFRESNE, 2012; NG et al., 2015). 

 

2.3.2.1. Hidrólise ácida – Método tradicional  

 

O método mais tradicionalmente utilizado para isolaras CNCs é a 

hidrólise ácida, na qual é empregado um ácido forte, geralmente ácido sulfúrico 

sob condições estritamente controladas. São hidrolisadas, preferencialmente, 

as regiões amorfas, uma vez que as regiões cristalinas apresentam um 

empacotamento mais resistente ao ataque ácido (HABIB; LUCIA, 2012). 

Inicialmente, ocorre o processo heterogêneo da hidrólise ácida do material 

celulósico, ou seja, a difusão do ácido dentro das fibras de celulose e 

subsequentemente a clivagem das ligações de hidrogênio. A concentração do 

ácido deve ser suave o suficiente para evitar a hidrólise completa do material à 

glicose (DONG; REVOL; GRAY, 1998), esta concentração varia entre 60% a 

65% (w/w) (BRINCHI et al., 2013). O tempo e a temperatura juntos com a 

concentração do ácido são fatores muito importantes que têm efeito direto na 

esterificação dos grupos OH pela inserção do íons sulfato; essa esterificação 
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define a estabilidade da suspensão de CNC (BONDESON et al., 2006). No 

trabalho de otimização das condições de processo da hidrólise ácida, 

Bondeson et al. (2006) observaram um aumento gradual da quantidade de 

grupos sulfato conforme aumentava o tempo, temperatura e concentração do 

ácido. 

Ao final do processo de hidrólise ácida, a reação é interrompida pela 

diluição da suspensão com água e lavagens por meio de diversas 

centrifugações, retirando-se o excesso de ácido; em seguida ocorre um longo 

período de diálise em água destilada para remover quaisquer moléculas 

residuais ácidas, sais e açúcares que ainda permanecem. O tratamento 

mecânico, em geral por sonicação, é utilizado para dispersar as celulose 

nanocristalinas formando uma suspensão estável e uniforme. Finalmente o 

material é concentrado e seco para obter nanocristais sólidos (BRINCHI et al., 

2013). 

Existem várias desvantagens no processo de hidrólise ácida para a 

produção de celulose nanocristalina. O ácido forte concentrado, principalmente 

ácido sulfúrico, utilizado no processo é um agente químico perigoso e 

corrosivo, demandando equipamentos que sejam resistentes à corrosão, o que 

encarece o custo do processo (BRINCHI et al., 2013). Outra preocupação é 

quanto ao tratamento do grande fluxo de licor residual ao final do processo de 

produção de CNC. Este licor contém açúcares monoméricos, oligômeros e 

resíduos ácidos que poderiam ser valorizados. No entanto, devido às intensas 

lavagens e longo período de diálise, estes açúcares encontram-se muito 

diluídos o que inviabiliza a sua recuperação (BRINCHI et al., 2013).  

Embora algumas plantas piloto e pré-comerciais já estejam em 

operação, a disponibilidade comercial de CNC por via ácida possivelmente é 

muito limitada, principalmente, devido ao processo de produção demorada e ao 

baixo rendimento (BRINCHI et al., 2013). Segundo Bondeson et al. (2006), 

esse baixo rendimento (30%) pode ser explicado pela hidrólise das regiões 

amorfas e degradação de parte das regiões cristalinas de CNC. Além disso, a 

CNC produzida por hidrólise ácida fica carregada de grupos sulfato, o que 

diminui a estabilidade térmica de seus cristais (ROMAN; WINTER, 2004).  
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Diante das desvantagens apontadas, existe uma demanda pela 

implementação de novos processos de produção de CNC, visando à obtenção 

de rendimento mai elevado, e que utilizem condições de reação mais seguras 

(BRINCHI et al., 2013). De acordo com Filson et al. (2009), a hidrólise 

enzimática para a produção de celulose nanocristalina é uma alternativa para 

conduzir um processo desprovido de resíduos ambientalmente nocivos, ao 

contrário do tratamento ácido para a hidrólise de materiais celulósicos a fim de 

produzir celulose nanocristalina. 

 

2.3.2.2. Hidrólise enzimática 

 

O processo de hidrólise enzimático envolve multi-etapas de reações 

catalíticas pela ação sinergística das endoglucanases, celobiohidrolases e β-

glicosidase (LEE; HAMID; ZAIN, 2014), os três principais tipos de atividades 

encontrados nos preparos enzimáticos de celulases. As endoglucanases (EC 

3.2.1.4) clivam aleatoriamente as cadeias de celulose em regiões amorfas 

internas e consequentemente criam novas extremidades na cadeia e liberam 

principalmente celobiose. As celobiohidrolases (CBH) (EC 3.2.1.91) agem de 

forma progressiva nas extremidades da cadeia de celulose, as CBHI atuam nas 

extremidades redutoras e as CBHII nas extremidades não redutoras da cadeia 

liberando principalmente celobiose. Por fim, β-glicosidases (EC 3.2.1.21) 

hidrolisam celobiose em unidades de glicose (LYND et al., 2002). 

A hidrólise enzimática é comumente utilizada como um pré-tratamento 

eficiente antes do tratamento mecânica para a obtenção de celulose 

nanofibrilada (HENRIKSSON et al., 2007; PAAKKO et al., 2007, ZHU et al., 

2011). Uma nova abordagem foi realizada por Filson et al. (2009) que 

exploraram, pela primeira vez, aseletividadepreferencial de um preparo 

comercial de celulases (Celluclast, Novozymes®) para hidrolisar 

preferencialmente regiões amorfas, liberando as regiões cristalinas que 

posteriormente foram fragmentadas em celulose nanocristalina por 

ultrasonicação.  
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A rota enzimática em comparação com a hidrólise ácida apresenta 

características favoráveis. Primeiramente, não é utilizado nenhum tipo de ácido 

mineral o que não demanda por quantidades elevadas de água, não exige 

equipamento resistente à ação corrosiva e não produz resíduos 

ambientalmente incompatíveis. Essas características a tornam uma alternativa 

promissora no contexto ambiental e sustentável (FILSON et al., 2009; ZHU et 

al., 2011; BRINCHI et al., 2013; ANDERSON et al., 2014; BELTRAMINO et 

al.,2015; TEIXEIRA et al., 2015; SIQUEIRA; ARANTES, 2016). Outro fator 

relevante é a possibilidade de recuperação dos açúcares solubilizados 

resultantes da hidrólise enzimática, visto que a recuperação, principalmente em 

alta concentração, é desejável pois estes podem ser empregados na produção 

de bioprodutos e biocombustíveis, o que poderia levar a uma maior viabilidade 

econômica do processo de produção de nanocelulose (DURAN et al., 2011; 

ZHU et al., 2011).  

A hidrólise enzimática é um método promissor, com potencial para alto 

rendimento, alta seletividade, baixo custo de energia e condições suaves de 

operações se sobrepondo à rota química (LEE; HAMID; ZAIN, 2014). No 

entanto, também apresenta desvantagens, como por exemplo, a necessidade 

de utilizar baixas concentrações de material celulósico como é demonstrado na 

literatura (Tabela 1).  

Tabela 1 — Carga de sólidos utilizadas em tratamentos enzimáticos para produção de 
celulose nanocristalina. 
 

MATÉRIA-PRIMA CARGA DE SÓLIDOS (%) AUTORES 

Polpa reciclada 0,4 Filson et al. (2009) 

Fibra de Algodão 3,33 Chen et al. (2012) 

Fibra de Algodão 0,5; 1,0; 1,5 Meyabadi & Dadashian (2012) 

Fibra de Algodão 0,5 Meyabadi et al. (2014) 

Fibras Vegetais 0,3 Xu et al. (2013) 

Polpa Celulósica 1,0 Teixeira et al. (2015) 

Celulose Micro Cristalina 3,0 Cui et al. (2016) 

 
Fonte: Arquivo Pessoal. 
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A baixa carga de sólidos utilizada parece ser devido ao decaimento da 

eficiência catalítica das celulases quando são utilizadas altas cargas de sólidos 

(KRISTENSEN; FELBY; JØRGENSEN, 2009). 

Um outro fator desfavorável está associado é a elevada carga 

enzimática utilizada (Tabela 2), pois as enzimas possuem um alto custo de 

mercado. Estas altas cargas de enzima são requeridas com o propósito de 

superar fatores que limitam a hidrólise, como as características relacionadas 

tanto ao substrato celulósico quanto às enzimas, uma vez que estes fatores 

governam a eficiência de hidrólise (MERINO; CHERRY, 2007; ARANTES; 

SADDLER, 2011; YU et al., 2013; ARANTES; GOURLAY; SADDLER, 2014; 

DIAS, 2017).  

 

Tabela 2 —  Cargas de enzimas utilizadas em tratamentos enzimáticos para produção 
de celulose nanocristalina. 
 

MATÉRIA-PRIMA CARGA DE ENZIMA (UEG/g) AUTORES 

Polpa reciclada 210-420 Filson et al. (2009) 

Fibra de Algodão 10, 13, 16, 19 (*) Chen et al. (2012) 

Fibra de Algodão 94; 281; 468 Meyabadi & Dadashian (2012) 

Fibra de Algodão 431 Meyabadi et al. (2014) 

Fibras Vegetais 193,3 Xu et al. (2013) 

Polpa Celulósica 345 Teixeira et al. (2015) 

Celulose Micro Cristalina 350 Cui et al. (2016) 

(*) FPU/g de celulase. 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Com isso, embora a produção de celulose nanocristalina por uma rota 

enzimática ofereça várias vantagens em relação à rota de hidrólise com ácido, 

a viabilidade técnica e econômica do processo enzimático ainda precisa ser 

melhorada (LEE; HAMID; ZAIN, 2014). 
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2.3.3. Preparos enzimáticos comerciais 
 

Os preparos enzimáticos comerciais são amplamente utilizados em 

diversas setores industriais, como por exemplo, indústria de alimentos e 

industria de etanol celulósico (BIOTECH, 2011). A Cellubrix é um preparo 

enzimático comercial desenvolvido para ser utilizado na indústria de sucos de 

frutas (NOVOZYMES S/A, 2005). Segundo Ongaratto e Viotto (2015), esta 

enzima é utilizada durante o processamento de suco de frutas para reduzir sua 

viscosidade e/ou auxiliar na etapa de clarificação. Este preparo enzimático 

também vem sendo utilizado para hidrólise enzimática de material 

lignocelulósicos pré-tratados, como palha de milho (VARGA et al. 2003), palha 

de trigo (DRISSEN et al., 2007) e bagaço de cana-de-açúcar (SIQUEIRA et al., 

2013), para a produção de açúcares fermentescíveis. Cellic CTec2 é um outro 

preparo que tem se mostrado efetivo em uma ampla variedade de materiais 

lignocelulósicos pré-tratados para a conversão em açúcares para a indústria de 

etanol celulósico (NOVOZYMES, 2010). Recentemente, Siqueira; Nardi e 

Arantes (2015) compararam a ação de três preparos enzimáticos comerciais, 

Cellubrix, Celluclast e Cellic CTec2, para a produção de celulose nanocristalina 

a partir de polpa kraft de Eucalipto. O preparo comercial Cellubrix se mostrou o 

mais adequado para se isolar celulose nanocristalina, pois foi a que resultou 

em aumento da cristalinidade com o mínimo de hidrólise da celulose. 

 

2.4. Hidrólise em alta carga de sólidos 

  

 Hidrólise enzimática conduzida em altas cargas de sólidos são 

necessárias por render um processo de hidrólise mais economicamente viável 

(MODENBACH; NOKES, 2013). Para a maioria das aplicação biotecnológicas, 

uma alta concentração de açúcares fermentescíveis é preferível para o 

processo de fermentação, pois resulta no aumento da concentração de 

produto, facilitando tanto o processo de downstream, como a recuperação do 

produto (JØRGENSEN et al., 2007b). Por exemplo, para que a etapa de 



29 
 

destilação de etanol após a fermentação seja viável, é necessário uma 

concentração de ≥ 4% (m/m), para obter esse rendimento de etanol, a 

concentração de glicose deve ser de pelo menos 8% (m/m), ou seja, a carga 

inicial mínima de material celulósico deve ser de 20% (m/m) para a hidrólise 

enzimática (LARSEN et al., 2008). Uma Hidrólise enzimática com alta carga de 

sólidos é definida como um processo que inicia-se com um alto nível de 

material celulósico, ou seja, ≥15% de sólidos (m/m) e um nível de água livre 

muito pequeno ou inexistente, de tal modo que a separação entre as fases 

líquida e sólida não seja evidente (HODGE et al., 2009). 

 Utilizar um processo com alta carga de sólidos é vantajoso do ponto de 

vista econômico, pois diminui o consumo de energia em etapas como, 

aquecimento, resfriamento e agitação. Outra vantagem também é a alta 

concentração de açúcares obtida e consequentemente a alta concentração 

final de etanol que reflete positivamente no custo do processo, ja que possibilita 

a redução do tamanho do equipamento e redução de energia na etapa de 

destilação do etanol (JØRGENSEN et al., 2007a; HODGE et al., 2008; 

MODENBACH; NOKES, 2013). Outro fator relevante é o consumo reduzido de 

água na reação e consequentemente menor formação de líquido residual, 

resultando então na redução de capital e do custo operacional (WINGREN; 

GALBE; ZACCHI, 2003). Mesmo diante destas vantagens, infelizmente, realizar 

uma hidrólise em alta carga de sólidos apresenta inúmeros problemas técnicos. 

Inicialmente a viscosidade da mistura é muito alta o que dificulta a manipulação 

e aumenta o consumo de energia para uma agitação mais vigorosa do material. 

Isso resulta numa transferência de massa e num aquecimento menos eficiente, 

levando a uma baixo rendimento de açúcares (DU et al., 2014). 

 Kristensen, Felby & Jørgensen (2009), realizaram um compilado de 

resultados de hidrólises enzimáticas e sacarificação e fermentação simultâneas 

(SSF), nos quais foram observados que a porcentagem teórica de conversão 

decresceu linearmente com o aumento da concentração de sólidos, 

independente do tipo de biomassa celulósica utilizada (Figura 3). A esse 

fenômeno os autores deram o nome de efeito dos sólidos. Diversas hipóteses 

já foram sugeridas para tentar explicar a razão do efeito dos sólidos, dentre 

elas está a composição química do material celulósico, concentração de água, 
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inibição por produto e adsorção das celulases (KRISTENSEN; FELBY;  

JØRGENSEN, 2009). 

Figura 3 — Diminuição da taxa de hidrólise de celulose. Resultados coletados a partir 
de varias publicações indicando que a diminuição da conversão com o aumento da 
carga de sólidos é um efeito comum. Resultados são para diferentes tipos de 
biomassa e para ambos hidrólise enzimática e sacarificação e fermentação 
simultâneas (SSF). As linhas de tendências adicionadas mostram que para cada 
experimento existe uma relação linear entre a carga inicial de sólidos e rendimento de 
conversão (Traduzido de KRISTENSEN; FELBY; JØRGENSEN, 2009). 

 
 
Fonte: Adaptado de Kristensen, Felby & Jørgensen (2009). 

  

Há uma grande dificuldade para solucionar os vários obstáculos 

relacionados a alta carga de sólidos na hidrólise enzimática realizada em 

reatores convencionais (orientação vertical). Uma possibilidade para tentar 

superar estes problemas e aumentar a eficiência de hidrólise é mudar a direção 

da agitação do reator, utilizando o princípio da agitação por gravidade ou queda 

livre, ou seja, desenvolver reatores que operam com orientação horizontal 

(JØRGENSEN et al., 2007a; MODENBACH; NOKES, 2013; DU et al., 2014).  
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Este tipo de agitação facilita a mistura do material sólido com a fração 

líquida, garantindo uma melhor distribuição das enzimas e favorecendo seu 

contato com o substrato. Além disso, minimiza a sedimentação das partículas e 

evita a formação de areas de aglomeração de produtos que podem ser 

inibidores enzimáticos (MODENBACH; NOKES, 2013).  

Outro fator relevante é a baixa energia requerida para esse tipo de 

agitação, já que a agitação mecânica não se faz necessária. Jorgensen et al. 

(2007a), avaliaram várias velocidades de rotação em um o reator horizontal 

para hidrólise enzimática e fermentação. Os autores encontraram nenhum 

diferença significativa, entre as velocidades de rotação do reator para 

conversão da celulose, indicando que a energia requerida para a agitação foi 

muito menor comparada ao de reatores com orientação vertical. Os autores 

conseguiram ainda trabalhar a uma carga de sólidos de 40% e obter uma alta 

concentração de açúcares (86g/Kg).       

 

2.5.  Adsorção e Reciclagem Enzimática  

  

 A hidrólise enzimática é um sistema dinâmico, uma vez que as enzimas 

se ligam ao substrato insolúvel, solubilizando-o continuamente acarretando a 

liberação das enzimas adsorvidas. Esta mudança gradual leva ao equilíbrio de 

enzimas adsorvidas e livres em suspensão (LEE; SHIN; RYU, 1982, 

HATAKKA; VIIKARI, 2014). Existem duas fases na hidrólise: primeiro ocorre 

uma rápida adsorção e, em seguida, acontece uma lenta dessorção e re-

adsorção das enzimas (HATAKKA & ViIKARI, 2014).  

 A adsorção enzimática requer contato físico das enzimas com a 

superfÍcie da celulose, sendo esta uma etapa primordial para reações 

catalíticas subsequentes. A adsorção e a orientação correta das celulases na 

superficie da celulose são mediadas pelo módulo de ligação ao caboidrato 

(CBM, inglês carbohydrate binding module). A reação catalítica, de fato, é 
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realizada pelo domínio catalítico (DC). (HATAKKA; ViIKARI, 2014; 

JØRGENSEN; PINELO, 2017).  

 A adsorção das enzimas pode não ser produtiva, devido à 

heterogeneidade do material lignocelulósico, portanto, as propriedades 

estruturais do material celulósico tem grande influência na adsorção e na 

reação de hidrólise como um todo (LEE; SHIN; RYU, 1982; HATAKKA; 

VIIKARI, 2014; JØRGENSEN; PINELO, 2017). 

 A adsorção das celulases a celulose é geralmente reversível, porém 

algumas celulases têm uma afinidade pela lignina podendo ligar-se 

irreversivelmente. Essa afinidade é, certamente, o maior obstáculo encontrado 

nos trabalhos de adsorção, consequentemente, nos trabalhos de reciclagem 

enzimática (HATAKKA; VIIKARI, 2014; JØRGENSEN; PINELO, 2017).  

 As CBH e EG interagem fortemente com a celulose através da CBM e 

do seu sítio ativo, realizando, assim, uma lenta dessorção e uma ligação 

improdutiva ao atingir um obstáculo na superfície da celulose. Já a β-

glicosidase apresenta baixa adsorção a celulose, adsorvendo em substrado 

solúveis. No entanto, possui uma alta afinidade pela lignina (RODRIGUES; 

FELBY; GAMA, 2014; HAVEN et al., 2015; JØRGENSEN; PINELO, 2017).  

 O entendimento da adsorção, dessorção e re-adosorção das enzimas é 

importante para estudos de reciclagem enzimática (RODRIGUES; FELBY; 

GAMA, 2014) uma vez que a reciclagem enzimática é uma alternativa 

potencialmente interessante na conversão de biomassa para produção de 

bioprodutos, auxiliando na redução do consumo de enzima e do custo do 

processo de conversão como um todo (PRIBOWO; ARANTES; SADDLER, 

2012; OUYANG et al., 2013; RODRIGUES; FELBY; GAMA, 2014; HAVEN et 

al., 2015; JØRGENSEN; PINELO 2017). Para que a reciclagem enzimática seja 

eficiente é necessário que as enzimas se liguem reversivelmente ao material e 

que sejam estáveis contra efeitos químicos e físicos por longos períodos de 

reação (LINDEDAM et al., 2013). 

 Trabalhos de reciclagem apontam que é possível reutilizar enzimas a 

partir de tais condições: nos tempos iniciais de hidrólises (PRIBOWO; 
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ARANTES; SADDLER, 2012), após a hidrólise (LINDEDAM et al., 2013; 

OUYANG et al., 2013; RODRIGUES; FELBY; GAMA, 2014), após a 

fermentação (LINDEDAM et al., 2013; RODRIGUES; FELBY; GAMA 2014, 

HAVEN et al., 2015) e até após extração do etanol (SKOVGAARD et al., 2014). 

Ademais a reciclagem pode ser realizada a partir de enzimas que não 

adsorveram e permaneceram livre em suspensão ou que tenham sido 

desadsorvidas do substrato (PRIBOWO; ARANTES; SADDLER, 2012). No 

entanto, as enzimas recuperadas ao longo da hidrólise e da fermentação tem 

perdido atividade, devido ao efeito da temperatura de reação (RODRIGUES; 

FELBY; GAMA, 2014). Já a reutilização de enzimas nos tempos iniciais de 

hidrólise apresenta vantagens. A adsorção enzimática inicia-se de forma rápida 

(10-20 minutos para atingir o equilíbrio entre as enzimas livre e adsorvidas), 

portanto é possível que as enzimas sejam retiradas relativamente frescas, 

quase não sofrendo ação da temperatura, agitação, cisalhamento, contato com 

a interface liquido-ar. Portanto as enzimas têm sua estabilidade e atividade 

preservadas (PHILLIPS; JAMEEL; CHANG, 2012; PRIBOWO; ARANTES; 

SADDLER, 2012; HATAKKA; VIIKARI, 2014).     

 Diante desta duas linhas de pesquisa abordadas anteriomente, hidrólise 

com alta carga de sólidos e reciclagem enzimática, Phillips; Jameel e Chang 

(2012) desenvolveram um método de conversão de biomassa para produção 

de etanol, o qual compreende o contato das enzimas com o substrato 

lignocelulósico nos minutos iniciais de hidrólise e o engrossamento da mistura 

ao retirar parte da fração liquida da reação, resultando em uma maior 

concentração de açúcares solubilizados. Adicionalmente possibilitando ainda a 

reciclagem do filtrado que contem enzimas livres em uma reação subsequente.   

 Essa abordagem utilizada por Phillips; Jameel e Chang (2012) seria um 

potencial para integrar a produção de açúcares em alta concentração, CNC já 

que ao final da reação é obtido um resíduo celulósico possivelmente mais 

cristalino, em decorrência da acessibilidade e seletividade de hidrólise, ou seja, 

a ação preferencial das enzimas pelas regiões amorfas da celulose 

(DUFRESNE, 2012; BELTRAMINO et al., 2015). 

  



34 
 

Foi neste contexto que as atividades do presente projeto foram 

realizadas, isto é, foi avaliado um tratamento enzimático para a produção de 

celulose nanocristalina e recuperação dos açúcares solubilizados em alta 

concentração. Com base em evidências experimentais que mostram que as 

enzimas que inicialmente adsorvem à celulose são as principais enzimas 

envolvidas na hidrólise da celulose (ARANTES; SADDLER, 2011; PHILLIPS; 

JAMEEL; CHANG, 2012; YU et. al., 2013; PRIBOWO; ARANTES; SADDLER, 

2012), um processo de hidrólise enzimática em duas etapas foi  avalidado, no 

qual as enzimas foram inicialmente adicionadas a uma solução diluída de 

polpa, para facilitar a adsorção à celulose, (primeira etapa – adsorção), seguida 

pela remoção da fração líquida (após o estabelecimento do equilíbrio de 

adsorção das enzimas), contento as enzimas não adsorvidas, assim, 

concentrando a polpa celulósica já com as enzimas adsorvidas que então 

promoveram a hidrólise enzimática (segunda etapa – hidrólise). Dessa forma, a 

concentração de sólidos foi aumentada no biorreator, ou seja, a hidrólise 

enzimática foi conduzida em maior concentração de sólidos (segundo estágio), 

o que possibilitará a recuperação dos açúcares solubilizados em maior 

concentração e a produção de CNC.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1. Geral 

 

Availar um sistema de tratamento enzimático em duas etapas para 

possibilitar que o processo de hidrólise para a produção de celulose 

nanocristalina seja conduzido em alta concentração de sólidos e baixa dose de 

enzimas, além de possibilitar, também, a recuperação dos açúcares 

solubilizados em alta concentração. 

 

3.2. Específicos 

 

• Caracterizar a cinética de hidrólise enzimática do preparo de celulase na 

polpa Kraft branqueada; 

 

• Determinar a cinética de adsorção das enzimas à polpa celulósica e 

estabelecer o tempo necessário de equilíbrio de adsorção; 

 

• Caracterizar a cinética de hidrólise enzimática no sistema de condução 

da reação em duas etapas; 

 

• Avaliar a possibilidade de reciclar as enzimas (não adsorvidas) 

recuperadas na primeira etapa da reação; 

 

• Obtenção e caracterização da celulose nanocristalina. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. Materiais 

 

4.1.1. Polpa kraft branqueada 

 

A polpa Kraft branqueada de Eucaliptus sp. foi fornecida pela Fibria S/A, 

unidade Jacareí, SP. A polpa, nunca seca, foi armazenada a - 18°C em freezer. 

 

4.1.2. Enzimas comerciais 

 

As enzimas comerciais utilizadas foram Cellubrix (CCN03110) e Cellic 

CTec2 (VHN00003) fornecidas pela Novozymes (Araucária, PR), e β-

glicosidase (Cellobiase, 021M1799V) da Sigma-Aldrich.  

 

4.2. Métodos 

 

Este trabalho foi dividido em 3 partes (Figura 4). A primeira consistiu no 

estabelecimento das condições iniciais de hidrólise para produção de celulose 

nanocristalina. A segunda parte foi definida pelo desenvolvimento de um 

tratamento enzimático em duas etapas (adsorção e hidrólise). A terceira 

corresponde a viabilidade da reciclagem das enzimas não adsorvidas e 

recuperadas na etapa de adsorção, para uma nova reação de hidrólise. 
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Figura 4 — Fluxograma do tratamento enzimático em duas etapas e reciclagem das 
enzimas não adsorvidas. 
 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 
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4.2.1. Primeira parte: estabelecimento dos parâmetros iniciais 

 

 

4.2.1.1. Caracterização química 

 A composição da polpa celulósica foi realizada segundo o método 

descrito por Sluiter et al. (2011), no qual foram quantificados celulose, 

hemicelulose e lignina solúvel e insolúvel.  

 Resumidamente, a polpa foi secada em estufa à 105°C overnight, depois 

moída em moinho de facas (20 mesh) e seca novamente em estufa a 105°C 

overnight. Cerca de 300 mg do material moído foram colocados em tubo de 

ensaio em banho-maria à 30°C, submetidos à hidrólise ácida utilizando 3 ml de 

ácido sulfúrico 72% (m/v). A amostra foi manualmente agitada utilizando bastão 

de vidro a cada 10 minutos, sem ser retirado do banho, até completar 60 

minutos. Em seguida, adicionou-se 84 g água deionizada para diluir o ácido 

sulfúrico à concentração de 4% (m/v). Em seguida, a amostra diluída foi 

autoclavada a 121°C por 1 hora para garantir a hidrólise completa dos 

polissacarídeos. Logo após, realizou-se filtração a vácuo, utilizando cadinho de 

vidro com placa filtrante de vidro sinterizado nº. 3 (Schott Duran®) previamente 

secado e pesado. A quantidade de lignina insolúvel foi determinada pela 

diferença de massa após a pesagem do cadinho de vidro com o resíduo da 

hidrólise secado em estufa a 105°C overnight. 

O filtrado foi utilizado para a quantificação dos açúcares solubilizados 

em cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC, Waters®) com uma coluna 

HPX-87H (Bio-rad) a 45°C e utilizando como eluente ácido sulfúrico 5 mmol/L a 

um fluxo de 0,6 ml/minuto, e detector de índice de refração (Waters® 2414) 

com temperatura de 35°C. As áreas do cromatograma  foram  transformadas 

em concentração através da curva padrão que foi construída usando soluções 

de concentrações conhecidas de celobiose, glicose e xilose.Uma outra alíquota 

do sobrenadante foi submetida à espectrometria UV à 240nmem 

espectrofotômetro Epoch 2 (Biotek®), para determinar a quantidade de lignina 
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solúvel presente no material. Foi levado em consideração também a constante 

de absortividade igual a 25 L.g-1.cm-1 (DENCE, 1992). 

4.2.1.2. Determinação das atividades enzimáticas 

As atividades enzimáticas determinadas para os preparos enzimáticos 

Cellubrix e Cellic Ctec2 foram: celulases totais, endoglucanase, 

celobiohidrolase, β-glicosidase e endo-xilanase. Para a Cellobiase e a β-

glicosidase purificada, foi feita a atividade de β-glicosidase.  

4.2.1.2.1. Celulases totais 

A atividade de celulases em papel de filtro foi realizada segundo método 

adaptado de Ghose (1987), conduzido em tubo de ensaio de 25 ml contendo 1 

ml de tampão acetato de sódio 50 mM, pH 4,8, um pedaço de papel de filtro n° 

1 (WHATMAN®) de 1 cm x 6 cm (aproximadamente 50 mg) e 0,5 ml de 

Cellubrix em 3 diluições 50, 100 e 150. As amostras foram mantidas em banho-

maria a 50°C por 60 minutos. Decorrido este período de reação, foram 

adicionados 3 ml de solução de DNS e levados à fervura por 5 minutos. A 

solução de DNS foi preparada dissolvendo-se 10,6g de ácido 3,5-

dinitrosalicílico, 19,8 g de hidróxido de sódio, 306 g de tartarato de sódio e 

potássio e 8,3 g de bissulfito de sódio em 1L de água destilada. Após a 

agitação para total dissolução dos reagentes, foram adicionados 7,6 mL de 

fenol e o volume completado para 1,4 L com água destilada (MILLER, 1959). 

Após fervura, adicionou-se 20 ml de água destilada para diluir o 

conteúdo do tubo, que foi agitado por inversão. Em seguida, 2 ml da mistura 

foram coletados e centrifugados a 5000 rpm (1501,4 G) por 10 minutos. A 

absorbância da solução de cada tudo foi lida em espectrofotômetro Epoch 2 

(Biotek®) à 540 nm. Uma curva de calibração de glicose (Absorbância x log da 

concentração µmol/mg de glicose) foi utilizada para calcular a concentração de 

açúcar redutor liberado.Os valores de glicose foram utilizados para construir 

um gráfico que relaciona o inverso da diluição das enzimas (1/diluição) com a 
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quantidade de glicose liberada. A partir da equação da reta resultante 

determinou-se o valor do inverso da diluição da enzima (y) que resultou na 

liberação de 2 mg de glicose (correspondendo a 4% de conversão da celulose). 

Para calcular a atividade em FPU/ml (unidades de papel de filtro por ml 

de extrato), este valor foi dividido por 0,37. O fator 0,37 corresponde à 

conversão de 2 mg de glicose em 1 µmol de glicose por minuto, considerando o 

volume de amostra e o tempo de reação. 

4.2.1.2.2. Celobiohidrolase 

A atividade de celobiohidrolase foi determinada seguindo a metodologia 

descrita por Wood & Bhat (1988) com modificações. Utilizou-se tubos de ensaio 

contendo 0,9 ml de solução 1% (m/v) de Avicel (Sigma), 0,1 ml de enzima 

diluída (Cellubrix diluída 10.000 vezes e Cellic CTec2 diluída 20.000 vezes) em 

tampão acetado de sódio 50 mM, pH 4,8. O tubo contendo o substrato e a 

enzima foram incubados a 50°C por 15, 30 e 45 minutos. Após esse período, 

adicionou-se 1,5 ml de solução de DNS às amostras, fervendo-as por 5 

minutos e resfriando em banho de gelo. Por fim, as amostras foram 

centrifugadas a 8000 rpm (143731,8 g)por 10 minutos e a absorbância do 

sobrenadante foi lida em espectrofotômetro Epoch 2 (Biotek®)à 540 nm. Os 

valores obtidos foram convertidos em concentração de glicose, utilizando a 

curva de calibração (1-10µmol de glicose/ml). 

4.2.1.2.3. Endoglucanase 

A atividade de endoglucanase foi determinada através da adaptação do 

método descrito por Tanaka et al., (1981), no qual um volume de 0,9 ml CMC 

(0,44% m/v carboximetilcelulose Sigma - média viscosidade – preparado em 

tampão acetato de sódio 50 mM, pH 4,8) e 0,1 ml de enzima diluída (Cellubrix 

diluída 10.000 vezes e Cellic CTec2 diluída 20.000 vezes) foi colocado em 

tubos de ensaios e incubados a 50°C por 5, 10 e 15 minutos. A reação foi 

interrompida pela adição de 1,5 ml de solução de DNS e fervida por 5 minutos. 
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As amostras foram levadas ao banho de gelo e depois foi realizada a leitura 

das absorbâncias em espectrofotômetroEpoch 2 (Biotek®) a 540 nm. As 

absorbâncias encontradas foram convertidas em concentração de glicose, 

utilizando a curva padrão de calibração (1-10 µmol de glicose/ml). 

4.2.1.2.4. β-glicosidase 

A atividade de β-glicosidase foi determinada empregando a metodologia 

descrita por Tan; Mayers; Saddler (1987). Em tubos de ensaio foi acrescentado 

0,4 ml de uma solução 0,1% (m/v) de pNPG (p-nitrofenil-β-D-glicopiranosídeo, 

Sigma, preparado em tampão acetato de sódio 50 mM, pH 4,8) e 0,1 ml de 

enzima diluída (Cellubrix, Cellobiase e β-glicosidase purificada diluídas 10.000 

vezes e Cellic CTec2 diluída 20.000 vezes). A reação foi conduzida a 50°C por 

10, 20, 30 e 40 minutos. Em seguida, adicionou-se 1 ml de solução de 

bicarbonato de sódio 10% (m/v) a fim de interromper a reação. A absorbância 

foi lida em espectrofotômetro Epoch 2 (Biotek®) à 410 nm. Os valores obtidos 

foram convertidos em concentração de pNP liberado utilizando a curva de 

calibração (0-0,5 µmol de pNP/ml).  

4.2.1.2.5. Endoxilanase 

A atividade de endoxilanase foi determinada pelo do método Bailey, et 

al. (1992). Um volume de 0,9 ml de xilana de birchwood (Sigma, 1% m/v 

preparado em tampão acetato de sódio 50 mM pH 4,8) e 0,1 ml de enzima 

diluída (Cellubrix diluída 10.000 vezes e Cellic CTec2 diluída 20.000 vezes) foi 

colocado em tubos de ensaios, incubados em banho-maria a 50ºC por 5, 10 e 

15 minutos. Depois acrescentou-se 1,5 ml de solução de DNS para interromper 

a reação seguido de fervura por 5 minutos. As amostras foram, então, 

transferidas para um banho de gelo e a absorbância foi lida em 

espectrofotômetro Epoch 2 (Biotek®) a 540 nm. A curva de calibração foi 

construída utilizando concentrações de xilose (Sigma, 4-20 µmol/ml). Uma 

unidade de atividade endoxilanase foi definida como a quantidade de enzima 
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capaz de catalisar a liberação de 1 µmol de açúcar por minuto por ml 

(µmol/min/ml) expresso em xilose. 

4.2.1.3. Efeito da carga de enzima na eficiência de hidrólise 

Para avaliar o efeito da carga de enzima no tratamento enzimático, a 

polpa celulósica foi hidrolisada com diferentes cargas de Cellubrix e Cellic 

CTec2. Em erlenmeyer de 500 ml foi realizada hidrólise enzimática com volume 

reacional de 400 mL, contendo 8g de polpa kraft branqueada (2% m/v, massa 

seca), tampão acetato de sódio 50mM, pH 4,8, azida de sódio 0,01% (m/v) 

para prevenir possíveis contaminações na amostra. As cargas de Cellubrix 

foram 100, 200, 350 e 500 unidades de endoglucanase (UEG) de Cellubrix/g de 

polpa.  

Os ensaios foram realizados em shaker orbital a 200 rpm e 50°C. 

Alíquotas de aproximadamente 10 ml foram retiradas nos tempos: 30 minutos, 

1, 2, 5, 8, 24, 48 e 72 horas de reação. Imediatamente após a retirada das 

amostras, elas foram fervidas a 100°C por 7 minutos para inativar as enzimas e 

centrifugadas a 3.000 rpm (20.212,29 g) por 10 minutos. Os sobrenadantes 

foram utilizados para quantificar a concentração dos açúcares liberados em 

HPLC (item 4.2.5.1). 

A partir da quantificação da concentração dos açúcares solubilizados 

(Item 4.2.5.1), determinou-se a porcentagem de celulose residual, Equação 

(01) (valor teórico). 

 

(01) 

 

 Na qual, %C.R. é a porcentagem de celulose residual, mCt. é a massa 

de celulose total, mG. é a massa de glicose, mCb. é a massa de celobiose. O 

número 1,11 é o fator de hidratação da glicose e 1,05 fator de hidratação da 

celobiose utilizados na conversão para glicose equivalente. Glicose equivalente 

%C.R. = (mCt. × 1,11) – (mG. + [mCb. × 1,05])×100    
   (mCt ×1,11) 
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é a quantidade de glicose quantificada por HPLC somada a  glicose calculada a 

partir da quantidade de celobiose também quantificada por HPLC. 

4.2.1.4. Efeito da suplementação de β-glicosidase na hidrólise enzimática 

Com o propósito de verificar a presença do efeito inibitório da celobiose 

nas enzimas celulolíticas, experimentos foram realizados suplementando 

Cellubrix (cellobiase), que converte celobiose em glicose. Para este trabalho a 

adição de β-glicosidase foi baseada na proporção de 1FPU de celulase 

(Cellubrix) para 2U de β-glicosidase, conforme Siqueira et al. (2013). Neste 

conjunto de experimentos, foi utilizado erlenmeyer de 500 ml para realizar 

ensaios de 400 ml de volume reacional contendo 8 g polpa kraft branqueada 

(2% m/v, massa seca), tampão acetato de sódio 50mM pH 4,8, azida de sódio 

0,01% (m/v) para prevenir possíveis contaminações na amostra. A dosagem 

enzimática de 200 UEG de Cellubrix/g de polpa, equivalente a 7,69 FPU/g de 

polpa,foi suplementada com 15,38 U de β-glicosidase/g de polpa. 

Em shaker orbital, as amostras foram incubadas a 200 rpm a 50°C. 

Alíquotas de aproximadamente 10 ml foram retiradas nos tempos: 30 minutos, 

1, 2, 5, 8, 24, 48 e 72 horas de reação. Imediatamente após a retirada das 

amostras, elas foram fervidas a 100°C por 7 minutos para inativar as enzimas 

e, em seguida, centrifugadas a 3.000 rpm (20.212,29 g) por 10 minutos. O 

sobrenadante foi utilizado para quantificar os açúcares liberados em HPLC 

(item 4.2.5.1). 

A concentração de glicose total (g/L) foi calculada como a soma da 

concentração de glicose (g/L) e concentração de celobiose (g/L) convertida em 

glicose equivalente, equação (2). 

(2) 

Na qual, [Gt] é a concentração de glicose total (valor teórico), [G] é a 

concentração de glicose solubilizada durante o tratamento enzimático, [Cb] é a 

[Gt] = [G] + ([Cb] × 1,05)  
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concentração de celobiose e 1,05 é o fator de hidratação de celobiose utilizado 

na conversão para glicose equivalente. 

4.2.1.5. Efeito da carga de sólidos na eficiência da hidrólise enzimática 

A fim de avaliar o efeito da concentração de polpa durante a hidrólise 

enzimática, experimentos foram realizados utilizando cargas de sólidos de 2%, 

5%, 10% e 15% (m/m, massa seca). Para cada carga, utilizou-se 7,69 FPU de 

Cellubrix/g de polpa suplementada com 15,38 U de β-glicosidase/g de polpa. Já 

para Cellic CTec2 foi utilizado 6,18 FPU/g de polpa suplementada com 12,36 U 

de β-glicosidase/g de polpa.  

Os ensaios foram conduzidos em erlenmeyers de 500 ml, contendo 400 

mL de volume reacional, de acordo com procedimento descrito no item 

(4.2.1.4). Alíquotas de aproximadamente 10 ml retiradas nos tempos: 24, 48 e 

72 horas de reação foram fervidas a 100°C por 7 minutos para inativar as 

enzimas e em seguida centrifugadas a 3.000 rpm (20.212,29 g) por 10 minutos. 

Os sobrenadantes foram utilizados para quantificar os açúcares liberados em 

HPLC (item 4.2.5.1). Os resultados foram expressos em porcentagem de 

conversão de celulose em glicose total, equação (3). 

(3)  

 

 Na qual, %C.C. é porcentagem de conversão de celulose, mG. é a 

massa de glicose, mCb. é a massa de celobios e mC.t. é a massa total de 

celulose. O número 1,11 é o fator de hidratação para conversão de celulose em 

glicose e 1,05 é o fator de hidratação de celobiose utilizados na conversão para 

glicose equivalente. 

Para verificar a presença de oligômeros liberados após os tratamentos 

enzimáticos, foi realizada uma hidrólise ácida para converter oligômeros e 

dímeros a monômeros. Foram colocados 2 ml do sobrenadante juntamente 

.%C.C. = (mG. + [mCb. × 1,05])× 100 
     (mC.t. × 1,11) 
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com 70 µl de acido sulfúrico 72% (v/v) em tubos de ensaio com rosca. Em 

seguida, os tubos, contendo as amostras, foram autoclavados a 121ºC por 1 

hora. Após o esfriamento, as amostras foram filtradas em filtro de seringa 0,45 

µm e foram quantificados os açúcares monoméricos em HPLC (item 4.2.5.1). 

4.2.1.6. Hidrólise enzimática em duas etapas com ressuspensão e 

suplementação com β-glicosidase 

Com o propósito de investigar a possibilidade de realizar a hidrólise 

enzimática apenas com enzimas adsorvidas na polpa celulósica, foi realizado 

um sistema de hidrólise, chamado hidrólise em duas etapas com 

ressuspensão. 

Os experimentos foram conduzidos em erlenmeyers de 125 mL, 

contendo um volume total de reação de 100 ml e usando 2 g de polpa (2% m/v, 

massa seca). Foram usadas duas dosagens de enzimas, a primeira 200 UEG 

de Cellubrix/g de polpa e a segunda a mesma dosagem de Cellubrix, 

equivalente a 7,69 FPU de Cellubrix/g de polpa, porém suplementada com 

15,38 U de β-glicosidase/g de polpa. Para Cellic CTec2 foram utilizados 100 

UEG de Cellic CTec2/g de polpa e a mesma dosagem, equivalente a 6,18 

FPU/g de polpa, suplementada com 12,36 U de β-glicosidase/g de polpa.  

No sistema de hidrólise em duas etapas com ressuspensão, o primeiro 

estágio iniciou com a incubação da mistura reacional (2% m/v), descrita 

anteriormente, em shaker orbital a 200 rpm a 50ºC. Após 1 hora de reação os 

frascos foram retirados do shaker e filtrados à vácuo em cadinho de vidro com 

placa filtrante de vidro sinterizado nº. 3 (Schott Duran®). A fração liquida 

retirada foi pesada, fervida a 100°C por 7 minutos e utilizada para quantificar os 

açúcares liberados em HPLC (item 4.2.5.1). Já a fração sólida que permaneceu 

no cadinho foi quantitativamente transferida novamente para o erlenmeyer de 

125 ml juntamente com tampão fresco (acetato de sódio 50 mM pH 4,8), ou 

seja, adicionou-se a mesma quantidade de líquido que foi removido após a 

filtração, retomando assim a consistência inicial de 2% (m/v). A nova reação, 

então, foi conduzida por 71 horas em shaker orbital a 200 rpm a 50°C. 
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Decorrido este período, houve a fervura das amostras a 100°C por 7 minutos e 

a centrifugação a 3.000 rpm (20.212,29 G) por 10 minutos. O sobrenadante foi 

utilizado para quantificação dos açúcares liberados em HPLC (item 4.2.5.1). 

No sistema de hidrólise em duas etapas sem a ressuspensão, o primeiro 

estágio foi similar ao sistema descrito acima, porém após a filtração não houve 

adição de tampão, ou seja, a fração sólida foi quantitativamente transferida 

novamente ao erlenmeyer e conduzida por 69 horas em shaker orbital a 200 

rpm a 50°C. A nova reação, então, possui um consistência de sólidos maior 

que 2% (m/v).Após esse período, a amostra foi fervida a 100°C por 7 minutos e 

a centrifugação realizada a 3.000 rpm (20.219,29 G) por 10 minutos. O 

sobrenadante foi utilizado na quantificaçãodos açúcares liberados em HPLC 

(item 4.2.5.1) para calcular a porcentagem de conversão de celulose a glicose 

total (equação 3). A fração sólida, foi utilizada para analisar o índice de 

cristalinidade por difração de raio X (item 4.2.5.3). 

Foram realizadas hidrólises denominadas controles, a fim de compará-

las com as hidrólises em 2 estágios para verificar a eficiência deste novo 

sistema proposto. Esses controles utilizaram condições de hidrólise descritas 

anteriormente, mesmas cargas enzimáticas e mesma carga de sólidos, porém 

incubadas por 70 horas de reação ininterruptas. A porcentagem de conversão 

de celulose a glicose total também foi calculada (equação 3). 

4.2.2. Segunda parte: hidrólise em duas etapas (adsorção e hidrólise) 

4.2.2.1. Tempo de adsorção enzimática 

Com o propósito de determinar o tempo necessário para atingir o 

equilíbrio de adsorção das enzimas, ou seja, momento em que a quantidade de 

enzimas adsorvidas à polpa celulósica e a quantidade de enzimas livres em 

suspensão atinge um equilíbrio. Realizou-se um outro conjunto de 

experimentos utilizando um volume total de reação de 200 ml, contendo 4g de 

polpa (2% m/v), tampão acetato sódio 50mM pH 4,8, azida de sódio 0,01% 
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(m/v). A dosagem de enzima para Cellubrix foi 200 UEG/g de polpa e para 

Cellic CTec2 foi 100 UEG/g de polpa. 

Os ensaios foram conduzidos em shaker orbital a 200 rpm a 50°C. 

Retirou-se alíquotas de aproximadamente 10 ml nos tempos: 5, 15, 30, 45, 60, 

90 e 120 minutos de reação. Imediatamente, as amostras retiradas foram 

filtradas à vácuo em cadinho de vidro com placa filtrante de vidro sinterizado nº. 

3 (Schott Duran®). Logo após a fração líquida foi separada, parte foi fervida a 

100°C por 7 minutos para inativar as enzimas e, em seguida, centrifugadas a 

3000 rpm (20212,29 G) por 10 minutos para quantificar os açúcares liberados 

em HPLC (item 4.2.5.1). A outra parte foi, prontamente, armazenada em 

freezer e posteriormente utilizada para quantificar proteínas pelo método de 

ninidrina (item 4.2.5.2). Para conhecer a quantidade de enzima (proteína) 

adsorvida a polpa foi necessário quantificar as enzimas presentes na fração na 

fração líquida filtrada, equação (4). Já o equilíbrio de adsorção entre enzima 

adsorvida e não adsorvidas foi determinado no momento em que porcentagem 

de proteínas não adsorvida totais passou a ser relativamente constante, 

equação (5). 

 

(4) 

 

Na qual, %Prot.ad é a porcentagem de proteína adsorvida ao substrato, 

[Prot.]t é concentração de proteina total presente na reação e [Prot.]nad é a 

concentração de proteina não adsorvida e que permaneceu em suspensão na 

fração líquida.  

 

(5) 

 

%Prot.ad = ([Prot.]t - [Prot.]nad)×100 
     [Prot.]t 

%Prot.nad = [Prot.]nad × 100 
     [Prot.]t 
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Na qual, %Prot.nad é a porcentagem de proteína não adsorvida, [Prot.]t é 

concentração de proteina total presente na reação e [Prot.]nad é a concentração 

de proteina não adsorvida e que permaneceu em suspensão na fração líquida. 

 

4.2.2.2. Hidrólise enzimática em duas etapas sem ressuspensão 

  

Após determinar o equilíbrio de adsorção das enzimas, foi realizada uma 

hidrólise em duas etapas. No final da primeira etapa, ou seja, momento em que 

foi atingido o equilíbrio de adsorção, a reação foi interrompida e as enzimas 

livres em suspensão foram retiradas. 

Em erlenmeyer de 125 ml, contendo 100 ml de volume reacional, foi 

adicionado 2 g de polpa (2% m/v), tampão acetato de sódio 50mM pH 4,8, 

azida de sódio 0,01% m/v. A dosagem de enzima para Cellic CTec2 foi 100 

UEG/g de polpa. 

Os frascos foram mantidos em shaker orbital a 200 rpm e 50°C. No 

tempo de equilíbrio de adsorção determinado, ou seja, 45 minutos, a mistura 

reacional foi filtrada à vácuo em cadinho de vidro com placa filtrante de vidro 

sinterizado nº. 3 (Schott Duran®). A fração líquida filtrada foi mantido em 

freezer. A fração sólida, contendo apenas as enzimas adsorvidas à polpa, foi 

quantitativamente transferida para tubo falcon de 50 ml e colocado em 

incubadoras de hibridação HB-3D (Techne®) por mais 71 horas e 15 minutos, 

para totalizar 72 horas de reação. Logo após, a amostra foi fervida a 100°C por 

7 minutos para inativar as enzimas e em seguida centrifugadas a 3.000 rpm 

(20.219,29 G) por 10 minutos. Os sobrenadantes obtidos foram utilizados para 

quantificar os açúcares liberados em HPLC (item 4.2.5.1) e as frações sólidas 

foram utilizadas para analisar o índice de cristalinidade por difração de raio X 

(item 4.2.5.3). 
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4.2.3. Terceira parte: Viabilidade de reciclagem das enzimas não 

adsorvidas 

Após determinar o equilíbrio de adsorção das enzimas e a realizar o 

tratamento enzimático em duas etapas (4.2.2.2), a fração liquida filtrada, após 

45 minutos de reação, foi utilizada em uma nova hidrólise. A fim de avaliar a 

reciclagem das enzimas não adsorvidas e recuperadas no primeiro estágio da 

hidrólise (Figura 5).  

Figura 5: Detalhamento da 3ª parte presente na figura 3. Viabilidade da reciclagem 
das enzimas não adsorvidas contidas na fração liquida filtrada na primeira etapa do 
tratamento enzimático em duas etapas, aplicadas em duas situação de hidrólise, uma 
com orientação vertical de agitação e outra com orientação horizontal de agitação. 
 

 

Fonte: Arquivo Pessoal.  
 

 Em erlenmeyers de 125 mL foram adicionados 2g de polpa e 100 ml da 

fração líquida filtrada (mantendo a carga de sólidos de 2% m/v) que foi 

incubada em shaker orbital a 200 rpm a 50°C. Como mostrado a figura 4, no 
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erlenmeyer (número 1), para iniciar a sequência de hidrólise foi acrescentado 

100 UEG de Cellic CTec2/g de polpa e, ao atingir 45 minutos (tempo de 

equilíbrio de adsorção), a reação foi interrompida por filtração à vácuo em 

cadinho de vidro com placa filtrante de vidro sinterizado nº. 3 (Schott Duran®). 

A fração sólida foi transferida para o tubo tipo falcon (número 2) de 50 ml e 

colocado na incubadora de hibridação HB-3D (Techne®), a 50 ºC e por mais 71 

horas e 15 minutos totalizando 72 horas de reação. 

 Já a fração líquida foi dividida e utilizada em duas situações de hidrólise. 

Cerca de 50 ml do líquido foram, imediatamente, adicionados ao erlenmeyer 

(número 3), que previamente possuia 1g de polpa seca (mantendo a carga de 

solidos a 2% m/v) e então a reação foi conduzida por 72 horas em shaker 

orbital a 200 rpm a 50°C. Concomitantemente, cerca de 30 ml do líquido foram, 

prontamente, adicionados a um tubo tipo falcon de 50 ml (número 4) que 

continha 0,6 g de polpa seca (mantendo a carga de solidos a 2% m/v) e então 

a reação foi conduzida por 72 horas em incubadora de hibridização a 50°C.  

 Ao final do tempo de hidrólise, as amostras foram fervidas a 100°C por 7 

minutos para inativar as enzimas e em seguida centrifugadas a 3.000 rpm 

(20.219,29 G) por 10 minutos. Os sobrenadantes obtidos foram utilizados para 

quantificar os açúcares liberados em HPLC (item 4.2.5.1).  

4.2.4. Tratamento para a obtenção de celulose nanocristalina 

 

4.2.4.1. Remoção de açúcares solubilizados 

 O sólido residual (fração não hidrolisada), foi lavado por centrifugação a 

15.000 G (8.297,357 rpm) por 10 minutos em tubos tipo falcon de 50 mL, 

utilizando 45 ml de água destilada para retirar quaisquer resquício de açúcares 

que permaneceram junto a fração sólida. Posterior a primeira lavagem, a fração 

líquida foi descartada, em seguida, foi adicionado 45 ml de água destilada e 

centrifugou-se novamente a 15.000 G (8.297,357 rpm) por 10 minutos, 

dispensando a fração líquida. 
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4.2.4.2. Liberação de CNC 

 

 Para realizar a liberação dos nanocristais de celulose, foi adicionado 45 

ml água destilada a fração sólida lavada no item 4.2.4.1 que foi agitada 

manualmente e centrifugado a 500 rpm (544,69 G) por 10 minutos. Quando a 

fração líquida ficou turva, foi um indicativo da liberaçãodos cristais de celulose 

nanocristalina, portanto foram realizadas várias centrifugações e as frações 

foram recolhidas até o momento em que a turbidez começou a diminuir 

visivelmente. 

 

4.2.4.3. Dispersão de CNC  

 

 Após a obtenção da suspensão de celulose nanocristalina (item 4.2.4.2) 

foi realizada uma ultrasonicação (Ultrasonicador 750 Watt Ultrasonic 

Processors – VCX) da suspensão de CNC por 10 minutos, com pulsos de 5 

segundos on e 5 segundos offe 40% de amplitude para dispersão do material. 

Para sonicar, parte do material foi colocado em um béquer que, por sua vez, foi 

colocado em banho de gelo para evitar superaquecimento. Logo após a 

sonicação, o material sonicado foi mantido em repouso por 30 minutos para 

decantar, assim foi possível garantir que apenas as menores partículas 

estariam dispersas. Após a sonicação foi relizado a análise de turbidez em 

espectrofotomêtro (Epoch 2, Biotek®) utilizando absorbância em 600 nm para 

estimar a formação de partículas de celulose nanocristalina em suspensão. 

 

4.2.5. Métodos analíticos 

Após a realização de cada conjunto de hidrólise descritos no item 4.2, 

foram feitas as quantificações dos açúcares solubilizados, tais como celobiose, 

glicose e xilose nas frações líquidas coletadas. Os conjuntos de hidrólise do 

item 4.2.2.1, além da quantificação dos açúcares solubilizados, foi determinado 

também o teor de proteínas totais das enzimas em suspensão. 
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Os resíduos sólidos, obtidos após os períodos de hidrólise (4.2.2.2), 

foram tratados a fim de obter nanocristais de celulose (item 4.2.4), e assim, foi 

determinado o índice de cristalinidade e tamanho e distribuição das 

nanopartículas. 

4.2.5.1. Quantificação de açúcares 

O teor de celobiose, glicose e xilose foram determinados utilizando 

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC, Waters®), com uma coluna 

HPX-87H (Bio-rad) a 45°C e utilizando como eluente uma solução de ácido 

sulfúrico 5 mmol/L a um fluxo de 0,6mL/min. Determinou-se a concentração 

dos açúcares utilizando um detector de índice de refração (Waters® 2414) com 

temperatura de 35°C. As áreas obtidas no cromatograma foram transformadas 

em concentração utilizando curvas de calibração previamente construídas 

utilizando soluções padrão de glicose, xilose e celobiose (SIQUEIRA, 2015).  

 

 

4.2.5.2. Quantificação de proteínas totais 

Para determinar a quantidade de proteína contida na fração líquida 

retirada nas hidrólises de duas etapas, foi utilizado o método de Ninidrina de 

acordo com a metodologia modificada por Mok et al., (2015). 

Foram utilizados 100µl de amostra, misturadascom 300 µl de HCl 9 M 

(concentração final de 6 M) e colocada em microtubo de centrífuga de 0,5ml de 

tampa de rosco com O-ring (FisherBrand™, Thermo Fisher Scientific). Em 

seguida, a mistura foi agitada em agitador tipo Vortex (Phoenix AP-59)  e 

aquecida a 100°C por 24 horas. Decorrido este período, a amostra foi esfriada 

à temperatura ambiente, e 100 µl dessa mistura foi adicionada em microtubo de 

centrífuga de 2 mL (tipo eppendorff) e neutralizada com 100 µl de NaOH 5 M, 

seguida pela adição de 200 µl do reagente solução de ninidrina 2% (Sigma). 

Antes de aquecer a 100ºC por 10 minutos, a amostra foi agitada em agitador 

tipo vortex. Logo após, a amostra foi esfriada à temperatura ambiente, e 

adicionou-se 500 µl de etanol 50% v/v e agitou em agitador tipo vortex. Por fim, 
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300 µl desta mistura foi colocada em microplacas de 96 poços e as 

absorbânciasforam lidas a 560 nm em espectrofotômetro de microplacas Epoch 

2 (Biotek®). Albumina sérica bovina – BSA (Sigma) nas concentrações de 

proteína entre 0 a 800µg/g foi utilizada como padrão de proteína. 

 

4.2.5.3. Índice de Cristalinidade e tamanho de cristal 

Após a obtenção da celulose nanocristalina, foi realizado a determinação 

do índice de cristalinidade por difração de raio-X em espectomêtro Shimadzu 

XRD 6000, como descrito em Dias (2017). Resumidamente,o material turvo foi 

levemente centrifugado a 200 rpm (87,15 G) por 5 minutos para precipitar 

partículas maiores que ainda estavam presente no material. Em seguida, foi 

realizado a precipitação da celulose nanocristalina a 15.000 G (8297,357 rpm) 

por 5 minutos e retirou-se o máximo de líquido possível sem retirar CNC. Logo 

após, o material foi colocado em ultrafreezer a - 80°C overnight e liofizado 

(Edwards, modelo SuperModulyo) por aproximadamente 4 horas. 

As amostras foram colocadas em um suporte de vidro e realizou-se uma 

medida nas condições 10 < 2θ < 40; 2θ por etapa: 0,02°, 30 segundos por 

etapa.Estas medidas foram feitas em triplicata.Os difratogramas foram 

coletados usando um difratômetro em temperatura ambiente, como radiação de 

CuKα e um monocromador grafite (modo de analise de reflexão). Os picos do 

XRD foram separados por deconvulação de picos (curve fitting) usando uma 

função Gaussiana no Origin sotfware (versão 9.0 64 bit, OriginLab). O índice de 

cristalinidade (CrI) da suspensão de CNC foi determinada de acordo com o 

método de Segal et al., (1959), porém foi usado o método da altura do pico 

deconvulado, o dado bruto foi usado para calcular o CrI (Equação 6), na qual o 

I002 representa a altura máxima do pico que está em torno de 2θ = 22.5 e Iam é 

altura mínima que está em torno 2θ = 18. 

  (6) CrI = (I002 - Iam) x100 
I002 
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Foi calculado também o tamanho do cristal (nm) da estrutura de celulose 

I em relação ao plano (L200) (equação 7), no qual K é o fator de correlação 

(0,91), λ é o radioano do cumprimento de onda (1,54060), θ é o angulo de 

difração e β/2 é a largura algular em radianos com metada da intensidade 

máxima do pico (200) (KUMAR et al., 2014).   

(7) 

 

4.2.5.4. Análise de tamanho de partícula  

Para analisar o tamanho das partículas e a distribuição de tamanho das 

partículas foi utilizado o analisador de tamanho de partícula de difração de 

raios laser Mastersizer 3000 (Malvern Instruments) como descrito em Dias 

(2017). Resumidamente, o Mastersizer utilizado possui 2 fontes de luz, 

vermelha (632,8 nm) e azul (470 nm), o que permitiu medir tamanhos em uma 

faixa de 10 nm a 3500 µm. O analisador é acoplado a uma unidade de 

dispersão automática de medio volume de amostra (Hidro MV) e com uma 

centrífuga embutida para que haja a circulação da amostra suspendida dentro 

da célula de análise. Esta unidade contém também uma sonda de 

ultrasonicação e um agitador para evitar a sedimentação e agregamento das 

partículas contidas na amostra.  

A análise foi conduzida em uma baixa obscuração (0,5% - 4%, isto é, 

medida de concentração da suspensão durante a análise) com o rotação de 

3500 rpm.A teoria de Mie foi utilizada nosoftwaredo Mastersize 3000 para 

converter o dado de dispersão de luz para distribuição de tamanho de partícula. 

Portanto para partículas de nanocellulose, os parametros de entrada foram 

manualmente ajustadas para assumir que era um modelo de partícula não 

esférica e o índice de refração para 1,4683, o índice de refração para celulose. 

A distribuição final do tamanho da partícula foi reportado como densidade 

L200 =        K λ____   
           (β/2) cosθ 
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numérica do tamanho de partícula. Antes de cada análise a unidade de 

dispersão de amostra foi automaticamente lavada 3 vezes com agua ultrapura.  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

5.1. Caracterização química da polpa celulósica 

 

 Ao se trabalhar com materiais lignocelulósicos, é importante realizar sua 

caracterização para conhecer a porcentagem de cada um de seus elementos 

constituintes, pois isso contribui para a determinação da eficiência de hidrólise 

enzimática. Conhecer a caracterização química da polpa celulósica auxilia 

tanto na interpretação dos resultados como na comparação dos resultados 

obtidos com dados existentes na literatura. 

O principal objetivo do processo de polpação Kraft é a deslignificação do 

material de partida. Nesta pesquisa, a composição da polpa celulósica, 

realizada segundo o método descrito por Sluiter et al. (2011), no qual foram 

quantificados celulose, hemicelulose e lignina solúvel e insolúvel, atingiu os 

seguintes resultados: 78,6% de glucana, 14,6% de xilana e 2,7% lignina solúvel 

(ASL). A lignina insolúvel apresentou um valor percentual muito baixo (<0,5%). 

Esses resultados estão de acordo com a literatura. Sixta (2006) afirma que o 

processo kraft remove cerca de 90% da lignina e parte significativa da xilana 

também é removida. No entanto a fração que permanece é mais estável e 

colabora para maior rendimento de polpa kraft. 
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5.2. Determinação das atividades enzimáticas 

  

A determinação das atividades enzimáticas dos preparos enzimáticos 

Cellubrix, Celobiase, e Cellic CTec2 foram realizada para conhecer o perfil 

destas enzimas. Os valores de atividades estão indicados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 — Atividades enzimáticas das enzimas comerciais cellubrix, cellic ctec2 

ecellobiase. 

ATIVIDADES ENZIMÁTICAS 
(UI/g de extrato enzimático) 

 
Endoglucanase 

(CMC) 
Celobiohidrolase 

(Avicel) 
β-Glicosidase 

(pNPG) 

Celulases 
Totais(*) 

(Papel de Filtro) 

Endo-xilanase 
(Xilana de 

Birchwood) 

Cellubrix(1) 1400 80(2) 84 53 538 

Celic Ctec2(2) 2185(1) 180 10500 135(1) 2630 

β-Glicosidase 
Purificado (1) ND ND 751 ND ND 

ND - Não determinado. (*) FPU/g de extrato enzimático.  

Fonte: Arquivo Pessoal(1) e Siqueira et al. (2015)(2). 
 

A Cellubrix é um preparo enzimático comercial desenvolvido para ser 

utilizado na indústria de sucos de frutas (NOVOZYMES S/A, 2005). Segundo 

Ongaratto e Viotto (2015), esta enzima é utilizada durante o processamento de 

suco de frutas para reduzir sua viscosidade e/ou auxiliar na etapa de 

clarificação. Este preparo enzimático também vem sendo utilizado para 

hidrólise enzimática de materiais lignocelulósicos pré-tratados, como palha de 

milho (VARGA et al. 2003), palha de trigo (DRISSEN et al., 2007) e bagaço de 

cana-de-açúcar (SIQUEIRA et al., 2013), para a produção de açúcares 

fermentescíveis. No presente trabalho, este preparo de celulases foi utilizado 

para hidrolisar polpa celulósica da indústria de papel e celulose. Este preparo 
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enzimático foi escolhido já que em uma análise comparativa de vários preparos 

enzimáticos comerciais de celulases, Cellubrix mostrou-se mais eficiente em 

não alterar a índice de cristalinidade da polpa celulósica, mesmo atingindo mais 

de dois terços de hidrolise da celulose (SIQUEIRA; NARDI; ARANTES, 2015). 

Similarmente à atividade encontrada por Drissen et al. (2007), a 

atividade de celulases totais da Cellubrix encontrada foi 53 FPU.g-1 de extrato 

enzimático. A atividade de β-glicosidase foi 125 vezes e 8 vezes menor do que 

a de Cellic CTec2 e Cellobiase, respectivamente. As atividades de β-

glicosidase da Cellubrix reportadas na literatura (VARGA et al., 2003; 

SIQUEIRA et al., 2013) são relativamente baixas. Varga et al. (2003) e Siqueira 

et al. (2013) relataram que mesmo a Cellubrix apresentando β-glicosidase em 

sua composição, foi necessário suplementar com uma carga extra de 

Novozym188 (β-glicosidase comercial), para aumentar a conversão da celulose 

em glicose (Tabela 3). 

Como é uma mistura de celulases, a Cellubrix também apresentou 

atividades de endoglucanase, celobiohidrolase, e também de endo-xilanase 

(Tabela 3).  

Cellic CTec2 é um preparo enzimático de celulases desenvolvido 

especificamente para a hidrólise de materiais lignocelulósicospré-tratados e 

otimizado para o processo de produção de etanol celulósico. Este é um preparo 

constituído de celulases com alto nível de atividade de β-glicosidase e 

hemicelulases (NOVOZYMES, 2010). Como esperado, Cellic CTec2 

apresentou altas atividades em todos os substratos utilizados neste trabalho. 

Com o propósito de estabelecer a mesma unidade utilizada na literatura 

de tratamentos enzimáticos para a produção de nanoceluloses (Tabela 1), para 

o presente trabalho as cargas de enzima dos preparos de celulase comerciais 

Cellubrix e Cellic CTec2 foram utilizadas em unidades de endoglucanase 

(UEG)/g polpa. 
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5.3. Efeito da carga de enzima na eficiência de hidrólise 

 

A fim de caracterizar a cinética de hidrólise enzimática do preparo 

enzimático Cellubrix na polpa kraft branqueada de eucalipto, realizou-se a 

hidrólise enzimática para obtenção da porcentagem de celulose residual, 

utilizando-se quatro cargas de enzimas Cellubrix (100 UEG/g, 200 UEG/g, 350 

UEG/g e 500 UEG/g polpa) (Figura 6). 

 

Figura 6 — Porcentagem de celulose residual utilizando diferentes dosagens de 
enzima e  carga de sólidos fixa de 2%. 
 

 
 
Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

A porcentagem de celulose residual (Figura 6) foi calculada com base na 

solubilização de glicose, celobiose e oligômeros, equação (1). Para este 

experimento em particular, assumiu-se que a quantidade de oligômeros era 

zero. Posteriormente, ao realizar a pós-hidrólise (item 5.5) das amostras 

obtidas após hidrólise, foi confirmado que o preparo enzimático Cellubrix 

resulta na formação final apenas de glicose e celobiose. Estes resultados estão 

em acordo com os reportados por Drissen et al. (2007) que concluiu que a 
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Cellubrix libera apenas celobiose como intermediário entre a celulose e a 

glicose no hidrolisado. 

De acordo com a Figura 6, as doses de enzimas escolhidas 

possibilitaram obter uma ampla faixa de conversão, atingindo quase uma 

hidrólise completa da celulose como indicado pela baixa porcentagem de 

residual de celulose após hidrólise com 500UEG/g por 48 e 72 horas. Como 

esperado, quanto maior é a carga de enzima utilizada, menor é a quantidade 

de resíduo de celulose recuperado devido à maior taxa de hidrólise da celulose. 

Quanto ao comportamento das curvas na cinética de hidrólise, é 

possível verificar uma rápida queda na porcentagem de celulose residual nas 

primeiras 8 horas de reação, desacelerando até 24 horas. A partir deste tempo, 

a porcentagem de celulose hidrolisada apresentou uma leve queda que se 

tornou constante até o final da hidrólise (72 horas). O comportamento cinético 

se mostrou semelhante independente da carga de enzima utilizada e mesmo 

utilizando uma alta carga não foi possível hidrolisar completamente a celulose.   

Estas observações estão de acordo com as observações de que a 

hidrólise enzimática da celulose é caracterizada por uma curva de 3 fases: a 

primeira fase apresentando uma rápida conversão de celulose, explicada pela 

rápida adsorção das enzimas à celulose mais acessível inicialmente; uma fase 

intermediária, quando cerca de 50 a 70% do material inicial foi hidrolisado; e 

uma terceira fase a qual é caracterizada por uma fase mais lenta e 

dependendo do substrato utilizado não é possível alcançar 100% de conversão 

(ARANTES; SADDLER 2011; PRIBOWO; ARANTES; SADDLER 2012). 

Vale ressaltar que a polpa celulósica, embora tenha predominância de 

celulose (78,6%), possui 14,6% de xilana (item 5.1). A porcentagem de 

conversão de xilana foi calculada com base na equação 2. Deste modo, como 

era esperado, houve uma ampla variação na conversão de xilana, utilizando 

diferentes cargas de enzimas já que o preparo enzimático Cellubrix apresentou 

atividade significativa de endo-xilanase. Esta conversão foi quase completa nas 

últimas horas de hidrólise (48 e 72 horas), utilizando a carga de 500 UEG/g 

polpa, como pode ser visto pela porcentagem de xilana residual após hidrolise. 
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A Figura 7 mostra o comportamento cinético de hidrólise indicado pela 

porcentagem de resíduo, a partir da qual é possível notar que conversão de 

xilana foi muito rápida nas primeiras 8 horas de hidrólise, seguida de uma 

desaceleração até 24 horas de reação. A partir de então, houve uma lenta 

queda até 48 horas, tornando-se constante até o final da reação. 

Figura 7 — Porcentagem de xilana residual utilizando diferentes dosagens de enzima 
e  carga de sólidos fixa de 2%. 
 

 
 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

Um dos objetivos deste trabalho é produzir celulose nanocristalina a 

partir do resíduo de celulose remanescente após hidrólise. Para tal, foi 

necessário utilizar uma carga de enzima que não hidrolisasse uma parcela 

muito significativa de celulose. Analisando a Figura 5, é possível observar que 

a carga de 200 UEG de Cellubrix/g polpa resultou,ao final da hidrólise, em 

cerca de 70% dacelulose residual hidrolisada. Segundo Arantes e Saddler 

(2011), uma hidrólise satisfatória/efetiva é aquela que atinge pelo menos 70% 

de conversão da celulose original, pois esse é o ponto no qual a sacarificação 

da celulose pode ser realizada antes que a fase lenta da taxa de hidrólise seja 

alcançada. 
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Além disso, essa carga de enzima está dentre as mais utilizadas na 

literatura para produção de nanocelulose (Tabela 2). Por isso, a carga de 200 

UEG de Cellubrix/g polpa foi fixada para os próximos passos do trabalho. 

Outro objetivo deste trabalho é a recuperação de açúcares solubilizados 

em alta concentração. Em função disso, a fração líquida obtida após hidrólise 

também foi analisada para identificar a cinética de hidrólise através da 

determinação das concentrações (g/L) de glicose, xilose e celobiose obtida nas 

diferentes cargas de enzimas utilizadas, como apresentado nas Figuras 8, 9 e 

10.  

 

Figura 8 — Concentração (g/L) de glicose utilizando diferentes cargas de enzima e  
carga de sólidos fixa de 2%. 

 
 
Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

Na Figura 8 pode-se verificar que houve uma ampla faixa de 

concentração de glicose utilizando diferentes cargas de enzima. A 

concentração de glicose aumentou rapidamente nas primeiras 8 horas, seguida 

de uma elevação mais lenta até 48 horas, aumentando levemente até o final da 

reação. Como esperado, quanto maior é a carga de enzima (500 UEG/g), maior 
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é a concentração de glicose (14,5 g/L). Esses resultados corroboram os 

encontrados por Chen et al. (2012), em seu estudo da “enzimólise” controlada 

para produção de nanocelulose a partir de fibras de algodão pré-tratadas. Os 

autores afirmam que o teor de açúcares redutores aumenta com a elevação da 

dosagem de enzima. 

A Figura 9 mostra a cinética de hidrólise indicada pela concentração 

(g/L) de xilose obtidas com diferentes cargas de enzima.  

 

Figura 9 — Concentração (g/L) de xilose utilizando diferentes carga de enzima e carga 
de sólidos fixa de 2%. 
 

 
 
Fonte: Arquivo Pessoal. 

O comportamento cinético da concentração de xilose foi similar ao da 

glicose (Figura 8), isto é, um rápido aumento nas primeiras 8 horas de reação, 

seguido de uma fase mais lenta até 48 horas, que levemente aumentou até o 

final da hidrólise. Como já era esperado, mesmo apresentando um 

comportamento similar, a concentração de xilose foi bem menor do que a de 

glicose, uma vez que a polpa possui mais celulose do que xilana. 

Com relação à concentração de celobiose (Figura 10), a partir de 8 

horas de hidrólise, houve uma diminuição na sua liberação, seguida de uma 
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leve queda na concentração que não se altera ao final da hidrólise, para todas 

as cargas de enzimas utilizadas. Estas observações indicam a presença de 

uma quantidade de celobiose no meio.  

A celobiose é bem conhecida por inibir as celulases retardando 

significativamente as taxas de hidrólise de celulose, constituindo um obstáculo 

para a obtenção de uma degradação enzimática eficiente da celulose e 

rendimentos de glicose elevados, pois a celobiose é um produto intermediário 

da hidrólise de celulose que possui dimensões moleculares similares à glicose 

e tipicamente é retirado junto sem ser convertido em glicose (ANDRIĆ et al., 

2010). Portanto, é provavel que as concentrações de celobiose encontradas 

neste trabalho resultaram na inibição das enzimas, já em baixo teor de 

substrato (2% m/v). Possivelmente foi devido a atividade relativamente baixa 

de β-glicosidade no preparo Cellubrix (84UI/g de extrato enzimático, Tabela 3). 

Talvez este seja o motivo pelo qual uma carga relativamente alta de celulases 

vem sendo tipicamente utilizada em estudos de produção de celulose 

nanocristalina por via enzimática (Tabela 2).  

 

Figura 10 — Concentração g/L de celobiose utilizando diferentes cargas de enzimas e  
carga de sólidos fixa de 2%. 
 

 
 
Fonte: Arquivo Pessoal. 
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5.4. Efeito inibitório da celobiose 

 

Para avaliar a ação inibitória da celobiose que permanece no meio 

reacional, um novo conjunto de experimento foi realizado utilizando Cellubrix de 

200 UEG/g polpa, juntamente com uma suplementação de β-glicosidase 

(15,8U/g polpa), para clivar as moléculas de celobiose em glicose (Figura 11). 

 

Figura 11 — Concentração g/L de celobiose utilizando Cellubrix (200 UEG/g polpa) e 
Cellubrix suplementada com β-glicosidase (200 UEG/g polpa e 15,38 UI/g polpa) e 
carga de sólidos fixa de 2%. 
 

 

 Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

Como observado anteriormente, utilizando-se somente Cellubrix, ocorreu 

um acúmulo de celobiose (Figura 10). No entanto, quando Cellubix foi 

suplementada com β-glicosidase, ocorreu um decréscimo significativo na 

concentração de celobiose (Figura 11). 

A fim de verificar se a celobiose, além de estar acumulando, também 

estaria inibindo as enzimas, foram calculados os valores de glicose total 
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solubilizada (valor teórico), ou seja, de concentração de glicose somada à 

concentração de celobiose convertida a glicose equivalente (Equação 3) para a 

carga de 200 EGU/g polpa na ausência de β-glicosidase. Esses valores 

teóricos de glicose total foram comparados com os valores de glicose obtidos 

com Cellubrix suplementada com β-glicosidase (Figura 12). Foi possível notar 

que, com a suplementação de β-glicosidase, a concentração de glicose total 

solubilizada foi 30% maior que a concentração obtida sem a suplementação. 

Essa evidência mostra uma forte inibição nas enzimas causada pelo acúmulo 

de celobiose mesmo utilizando uma baixa carga de sólidos (2% m/v). 

 

Figura 12 — Concentração g/L teórica de glicose total utilizando Cellubrix (200 UEG/g 
polpa) e Cellubrix (200 UEG/g polpa) suplementada com β-glicosidase (15,38UI/g 
polpa) e carga de sólidos fixa de 2%. 
 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Levando em consideração que a inibição foi, pelo menos, em parte 

superada pela suplementação com β-glicosidase e, neste momento, a fim de 

obter açúcares em alta concentração, parece que aumentar a carga de 

substrato nas hidrólises subsequentes poderia ser uma alternativa viável. 
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5.5 Efeito da alta carga de sólidos 

 

Para obter açúcares em alta concentração, avaliou-se a possibilidade de 

aumentar a concentração de polpa na hidrólise enzimática e para isso, foram 

utilizadas cargas de sólidos de 2%, 5%, 10% e 15% (m/v). Para cada carga, 

usou-se 200 UEG de Cellubrix/g polpa e a mesma concentração de Cellubrix 

suplementada com 15,38UI de β-glicosidase/g polpa. A Figura 13 mostra como 

o aumento da carga de sólidos interfere na eficiência de hidrólise enzimática. A 

porcentagem de conversão de celulose à glicose é um valor experimental, já a 

porcentagem de conversão de celulose em glicose total é um valor teórico, 

obtido com base na soma da glicose com a celobiose, hipoteticamente, 

convertida à glicose, equação (4). 

Os dados contidos na Figura 13 representam a porcentagem de 

conversão de celulose em glicose obtida utilizando apenas Cellubrix (linha 

contínua com triângulos) e Cellubrix suplementada com β-glicosidase (linha 

contínua com círculos). Do mesmo modo, a porcentagem de conversão de 

celulose em glicose total foi obtida utilizando Cellubrix (linha tracejada com 

losangos) e Cellubrix suplementada com β-glicosidase (linha tracejada com 

quadrados). 
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Figura 13: Porcentagem de conversão de celulose em glicose e glicose total (valor 
teórico) em 70 horas de reação, com variação da carga de sólidos. As atividades 
utilizadas foram 200 UEG de Cellubrix/g de polpa seca; 200 UEG de Cellubrix/g de 
polpa seca suplementada com15,38 UI de β-glicosidase/g polpa seca. 

0

20

40

60

80

100

0% 5% 10% 15%

C
o

n
ve

rs
ão

 d
e 

ce
lu

lo
se

 (
%

)

Carga de Sólidos

Cellubrix (glicose total) Cellubrix (glicose)

Cellubrix + β-glicosidase (glicose total) Cellubrix + β-glicosidase (glicose)

2%

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

A partir da Figura 13, é possível perceber que com o aumento da carga 

de sólidos a porcentagem de conversão de celulose tanto em glicose 

(experimental) como em glicose total (valor teórico) diminuiu significativamente, 

independente da suplementação com β-glicosidase. Para as conversões de 

celulose à glicose (experimental) a queda foi de 46% (linha contínua com 

triângulos) e 42% (linha contínua com círculos), respectivamente, quando a 

concentração de sólidos aumentou de 2% para 15% m/v. Já nas conversões de 

celulose à glicose total (valor teórico), a diminuição foi de 45% (linha tracejada 

com losangos) e 34% (linha tracejada com quadrados), respectivamente, 

quando a concentração de sólidos aumentou de 2% para 15%. 

A diferença entre as linhas de conversão de celulose à glicose (linha 

contínua com triângulos) e à glicose total (linha tracejada com losangos), 

utilizando apenas Cellubrix, indica o teor de glicose hipoteticamente obtido a 

partir da celobiose, ou seja, esta diferença é um indicativo da quantidade de 

celobiose no meio. Assim, é possível notar um acúmulo de celobiose que 

permanece constante em todas as cargas de sólidos. Com base nestes 
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resultados, parece que este acúmulo de celobiose está inibindo a ação das 

enzimas, portanto a conversão de celulose à glicose está diminuindo conforme 

a carga de sólidos aumenta. 

Realizando a mesma comparação, agora, entre a conversão de celulose 

à glicose (linha contínua com círculos) e à glicose total (linha tracejada com 

quadrados) utilizando Cellubrix suplementadacom β-glicosidase, é possível 

perceber que em 2% de sólidos, a conversão de celulose à glicose é, 

praticamente a mesma encontrada para a conversão em glicose total (valor 

teórico), ou seja, a β-glicosidase clivou a celobiose à glicose, portanto a 

porcentagem de conversão de celulose foi alta (80%). Porém, quando a carga 

de sólidos é elevada a 5% m/v, há um pequeno acúmulo de celobiose, que 

aumenta conforme a carga de sólidos se eleva para 10% e 15% m/v.Isso 

mostra que a β-glicosidase não está clivando toda celobiose, ou seja, a 

eficiência desta enzima está sendo afetada pelo aumento da carga de sólidos. 

Consequentemente, essa celobiose acumulada pode estar inibindo as outras 

enzimas, resultando assim em uma diminuição da conversão de celulose à 

glicose.  

Kristensen; Felby e Jørgensen (2009) sugerem a existência de um 

fenômeno que parece ser um efeito genérico e intrínseco da hidrólise 

enzimática quando a carga de sólidos é aumentada. Após esses autores 

considerarem várias hipótesespara este fenômeno, como a composição do 

substrato, a inibição por produtos de hidrólise, a concentração de água e a 

adsorção das celulases, encontraram que o aumento da carga de sólidos 

resultou na diminuição da proporção de enzimas adsorvidas ao substrato. Do 

mesmo modo, houve uma correlação significativa entre esta inibição de 

adsorção das enzimas e a diminuição no rendimento de hidrólise conduzida em 

altas cargas de sólidos. No entanto, o exato grau e mecanismo de inibição de 

adsorção ainda é desconhecido. Assim como Kristensen et al. (2009), Wang et 

al. (2011) investigaram o decréscimo no rendimento de hidrólise em altas 

concentrações de sólidos. Esses autores observaram que a diminuição da 

conversão de celulose não se dá nem pela perda da atividade das enzimas, 

muito menos pela inibição de produtos finais. Para esses autores, o fator 

responsável está relacionado à mudança da capacidade de adsorção das 
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enzimas em altas cargas de sólidos. Um estudo recente mostrou que, 

possivelmente, o acúmulo de açúcares é o fator que interfere na capacidade de 

adsorção (ARANTES; GOURLAY; SADDLER, 2014). No entanto, são 

necessários estudos mais aprofundados para melhor entender os mecanismos 

envolvidos na adsorção de enzimas na celulose, conduzidas em alta carga de 

sólidos.       

Os resultados apresentados mostram que não é viável utilizar uma carga 

de sólidos mais elevada em hidrólises enzimáticas para obter açúcares 

solubilizados em alta concentração. É possível que o aumento do teor de 

sólidos cause a diminuição da eficiência catalítica da β-glicosidase, 

aumentando o acúmulo de celobiose no meio reacional. Talvez seja esse um 

dos fatores que contribui para a diminuição dos rendimentos de hidrólise em 

teores de sólidos mais elevados. 

Assim, utilizar uma concentração de 2% m/v de carga de sólidos leva a 

resultados de hidrólises mais eficientes, uma vez que nesta condição a inibição 

por celobiose foi superada pela β-glicosidase. No entanto a concentração dos 

açúcares solubilizados é baixa (Figuras 8, 9 e 10). Por isso uma alternativa de 

condução de hidrólise foi proposta para o próximo conjunto de experimentos.  

Do mesmo modo que ocorreu com a conversão de celulose, a eficiência 

de hidrólise para conversão de xilana à xilose decresceu com o aumento da 

carga de sólidos, sendo esta queda mais acentuada quando a carga foi de 2% 

para 15% m/v. É sabido que a celobiose é um inibidor da atividade de 

celobiohidrolases e endoglucanases (LYND et a., 2002). Talvez que esse 

acúmulo de celobiose está inibindo também a atividade de xilanases. 

 A fim de verificar a presença de oligômeros no hidrolisado, depois da 

hidrólise em alta carga de sólido, foi realizada uma hidrólise ácida branda, 

denominada pós-hidrólise, para todas as cargas de sólidos para converter 

todos os dímeros e supostos oligômeros a monômeros (glicose) (Figura 14).  

A concentração (g/L) de glicose total da hidrólise foi calculada com base 

na soma de glicose com celobiose, hipoteticamente, convertida à glicose 

(Equação 4) (barras escuras). Por outro lado, a concentração de glicose total 
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da pós-hidrólise foi representada apenas por monômeros (barras claras) 

(Figura 14). As concentrações (g/L) de glicose total da hidrólise foram 

comparadas com as concentrações (g/L) de glicose total obtidas na pós-

hidrólise. 
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Figura 14 — Comparação da concentração (g/L) de glicose total (valor teórico) e 
glicose total proveniente da pós-hidrólise utilizando 200 UEG de Cellubrix/g de polpa 
(A); 200 UEG de Cellubrix/g de polpa e 15,38UI de β-glicosidase/ g de polpa (B). 
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Fonte: Arquivo Pessoal 

 

A partir da análise da Figura 14 foi possível observar uma similaridade 

entre as duas concentrações de glicose total, tanto utilizando Cellubrix com ou 

sem suplementação com β-glicosidase (Figura 14 (A; B)), ou seja, não houve 

presença de oligômeros e o produto de hidrólise da celulose por Cellubrix é 
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apenas em glicose e celobiose. Essa observação também foi reportada por 

Drissen et al. (2007) que concluiu que a Cellubrix libera apenas celobiose como 

intermediário entre a celulose e a glicose no hidrolisado. Além do mais, a 

hipótese da inexistência de oligômeros, assumida para calcular a porcentagem 

de celulose residual (item 5.3) foi comprovada. 

 

 

5.6. Hidrólise enzimática em duas etapas com ressuspensão 

Com o propósito de investigar se as enzimas inicialmente adsorvidas ao 

substrato são responsáveis pela hidrólise enzimática, um sistema de hidrólise 

em duas etapas foi realizado utilizando Cellubrix (Figura 15 A) e Cellubrix 

suplementada com β-glicosidase (Figura 15 B). A fim de comparar a eficiência 

de conversão e a concentração de glicose total (g/L) do sistema em duas 

etapas, uma hidrólise convencional, denominada controle, foi conduzida sem 

interrupções até 72 horas de reação. Já a hidrólise em 2 etapas foi 

interrompida após 1 hora de reação, filtrando da fração líquida, que continha 

enzimas não adsorvidas e açúcares. Após esta separação, foi adicionado 

tampão a fração sólida, para retomar a consistência de 2% de carga de sólidos 

e a reação foi incubada novamente por mais 71 horas de reação. A 

porcentagem de conversão de celulose à glicose total foi obtida pela soma da 

massa de glicose com a massa de celobiose, hipoteticamente, convertida a 

glicose equivalente (Equação 5). A concentração de glicose total (g/L) foi obtida 

pela soma da concentração (g/L) de glicose e da concentração (g/L) de 

celobiose (convertida a glicose; Equação 2). Nos experimentos utilizando β-

glicosidase, mesmo que a celobiose tenha sido convertida a glicose, 

permaneceu a denominação glicose total, porém não foi necessário realizar o 

cálculo. 
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Figura 15 — Comparação da porcentagem de conversão de celulose à glicose total 
(valor teórico) e da concentração de glicose total (g/L).Utilizando 200 UEG de 
Cellubrix/g polpa (A); e utilizando 200 UEG de Cellubrix/g polpa e 15,38UI de β-
glicosidase/g polpa (B). A hidrólise controle foi conduzida a 72 horas, já a hidrólise em 
duas etapas foi interrompida com uma hora e posteriormente incubada por mais 71 
horas, somando 72 horas. 
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Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

 Esperava-se obter conversões semelhantes entre a hidrólise controle e a 

hidrólise em 2 etapas, comprovando, assim, que apenas as enzimas 

adsorvidas ao substrato que eram responsáveis pela hidrólise, no entanto, não 

foi o que ocorreu. Na verdade, analisando a Figura 15 A, foi possível observar 
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que a conversão de celulose da hidrólise em 2 etapas representou 

aproximadamente 68% da conversão de celulose da hidrólise controle, 

utilizando apenas Cellubrix. Comparando as hidrólises que utilizaram Cellubrix 

suplementação com β-glicosidase (Figura 15 B), a conversão de celulose da 

hidrólise em duas etapas corresponde a aproximadamente 78% da conversão 

de celulose da hidrólise controle. Mesma que as conversões, para situação 

com ou sem suplementação com β-glicosidase, não tenham sido similares aos 

seus respectivos controles, houve uma conversão de celulose expressiva 

utilizando apenas as enzimas inicialmente adsorvidas, ou seja foi utilizado 

menos enzima.  

 A concentração de glicose total (g/L) da hidrólise controle e da hidrólise 

em 2 etapas, utilizando Cellubrix e Cellubrix suplementada com β-glicosidase, 

foram baixas e bem próximas, já que os dois sistemas foram mantidos a uma 

carga de sólidos de 2% m/v.     

 Após a realização da hidrólise em 2 etapas, a utilização de Cellubrix, 

mesmo suplementada com β-glicosidase, foi questionável, uma vez que este 

coquetél não parece ser o complexo enzimático mais adequado para  o objetivo 

deste trabalho, produzir CNC e recuperar os açúcares solubilizados em alta 

concentração. Talvez a utilização de um complexo enzimático mais robusto 

fosse mais apropriado para demonstrar que as enzimas inicialmente adsorvidas 

ao substratosão as responsáveis pela hidrólise da celulose. Com isso, houve a 

mudança para o complexo enzimático Cellic CTec 2. 

 

5.7. Efeito da alta carga de sólidos - Cellic CTec 2 

 

 A Cellic CTec 2 é coquetel enzimático comercial constituído de celulases 

muito eficientes desenvolvido especificamente para hidrolisar materiais 

lignocelulósicos pré-tratados e otimizado para o processo de produção de 

etanol celulósico. Possui alto nível de atividade de β-glicosidase e 

hemicelulases (NOVOZYMES, 2010). Confirmando a literatura, a Cellic CTec 2 
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apresentou altas atividades em todos os substratos utilizados neste trabalho 

(Tabela 3). 

 A fim de verificar a possibilidade de obter açúcares em alta 

concentração, já que Cellic CTec 2 possui alta atividade de β-glicosidase que 

supostamente eliminaria a inibição por celobiose que é um dos fatores 

responsáveis pela queda na conversão de celulose, foram realizadas hidrólises 

com cargas de sólidos de 2%, 5%, 10% e 15% (m/v) e utilizando 100 UEG de 

Cellic CTec 2/g de polpa e 100 UEG de Cellic CTec 2/g de polpa, que 

equivalem a 6,18 FPU/g de polpa, suplementada com 12,36 de  β-glicosidase/g 

de polpa. A carga de 100 UEG de Cellic Ctec2 utilizada foi com base em 

estudo anterior (SIQUEIRA; NARDI; ARANTES, 2015). 

 Na Figura 16 foi demonstrado a porcentagem de conversão de celulose 

em glicose obtida utilizando apenas Cellic CTec 2 (linha contínua com círculos) 

e Cellic CTec 2 suplementada com β-glicosidase (linha contínua com 

quadrados). Do mesmo modo, a porcentagem de conversão de celulose em 

glicose total foi obtida utilizando Cellic CTec 2 (linha tracejada com triângulos) e 

Cellic CTec 2 suplementada com β-glicosidase (linha tracejada com losangos). 
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Figura 16 — Porcentagem de conversão de celulose em glicose e glicose total (valor 
teórico) em 72 horas de reação, com variação da carga de sólidos. As atividades 
utilizadas foram 100 UEG de Cellic CTec 2/g de polpa; 100 UEG de Cellic CTec 2/g de 
polpa suplementada com 12,36 UI de β-glicosidase/g polpa. 
 

 
 
Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

 Analisando a Figura 16, observou-se que com o aumento da carga de 

sólidos a porcentagem de conversão de celulose diminuiu independente da 

suplementação extra de β-glicosidase. Para as conversões de celulose à 

glicose (experimental), a queda foi de 28% (linha contínua com círculos) e 45% 

(linha contínua com quadrado), respectivamente, quando a concentração de 

sólidos aumentou de 2% para 15% m/v. Já nas conversões de celulose à 

glicose total (valor teórico), a diminuição foi de 18% (linha tracejada com 

triângulos) e 33% (linha tracejada com losangos), respectivamente, quando a 

concentração de sólidos aumentou de 2% para 15% m/v. 

 A conversão de celulose a glicose e a glicose total em 2% de carga de 

sólidos utilizando apenas Cellic CTec 2, foi observado que estes dois pontos de 

conversão são praticamente os mesmo, indicando que a celobiose foi clivada 

pela β-glicosidase. Contudo, conforme a carga de sólidos aumenta além de 2% 

de sólidos, surge uma diferença entre as linhas de conversão de celulose à 

glicose e à glicose total, apontando para o teor hipotético de glicose obtido a 



77 
 

partir da celobiose que permanece constante em todas as demais cargas de 

sólidos. Com base nestes resultados, talvez esta permanência da celobiose no 

meio  estaria inibindo a ação das enzimas, fazendo com que a conversão de 

celulose à glicose diminuísse com o aumento da carga de sólidos. 

 Da mesma forma, realizando a comparação entre a conversão de 

celulose à glicose  e à glicose total  utilizando Cellic CTec 2 suplementadacom 

β-glicosidase, a 2% de sólidos, a conversão de celulose à glicose é, 

praticamente a mesma encontrada para a conversão em glicose total (valor 

teórico), evidenciando que a β-glicosidase clivou a celobiose à glicose. Porém, 

quando a carga de sólidos é elevada a 5% m/v, há uma diferença entre as 

linhas, indicando a presença de celobiose constante até 15% m/v. Mesma 

utilizando uma carga extra de β-glicosidase junto a carga de Cellic CTec 2, não 

foi suficiente para clivar toda celobiose, ou seja, a sinergia deste conjunto de 

enzimas está sendo afetada pelo aumento da carga de sólidos, causando a 

diminuição da conversão de celulose à glicose. 

Deste modo, mesmo utilizando um coquetel enzimático mais robusto, 

como Cellic CTec 2, que possui alta atividade de β-glicosidase, e ainda 

suplementada com uma carga extra de β-glicosidase não foi possível superar a 

queda na conversão de celulose decorrente do aumento da carga de sólidos. 

Trabalhar a 2% de sólidos continua sendo mais eficiente, porém resulta em 

uma concentração (g/L) baixa de açúcares.  

 

5.8. Hidrólise enzimática em duas etapas com ressuspensão - Cellic 
CTec 2 

 

 Na tentativa de se trabalhar apenas com enzimas adsorvidas ao 

substrato, foi realizado o sistema de hidrólise em duas etapas utilizando 100 

UEG de Cellic CTec2 (Figura 17). Para comparar a eficiência de conversão e a 

concentração de glicose total (g/L) do sistema em duas etapas, foi realizado 

também uma hidrólise convencional, denominada controle, conduzida por 72 

horas ininterruptas. A hidrólise em 2 etapas foi interrompida após 1 hora de 
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reação, filtrando a fração líquida, que continha enzimas não adsorvidas e 

açúcares. Após a separação, foi adicionado tampão a fração sólida, para 

retomar a consistência de 2% de carga de sólidos e a reação foi incubada 

novamente por mais 71 horas de reação. A porcentagem de conversão de 

celulose à glicose total foi obtida pela soma da massa de glicose com a massa 

de celobiose, hipoteticamente, convertida a glicose equivalente (Equação 5). A 

concentração de glicose total (g/L) foi obtida pela soma da concentração (g/L) 

de glicose e da concentração (g/L) de celobiose (convertida a glicose; Equação 

2). Como a Cellic CTec 2 possui alta atividade de β-glicosidase e a carga extra 

utilizada em experimentos anteriores (Figura 17) não foi relevante na melhoria 

da hidrólise, não foi utilizado uma carga extra de β-glicosidase na Cellic Ctec 2 

para hidrólise em 2 etapas. 

 

Figura 17 — Comparação da porcentagem de conversão de celulose à glicose total 
(valor teórico) e da concentração de glicose total (g/L) da hidrólise controle e 2 etapas. 
Utilizando 100 UEG de Cellic CTec 2/g polpa. A hidrólise controle foi conduzida por 72 
horas, já a hidrólise em 2 etapas foi interrompida com 1 hora e posteriormente 
incubada por mais 71 horas, somando 72 horas de reação. 
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Fonte: Arquivo Pessoal.  

 

 Como discutido anteriormente, era esperado obter conversões 

semelhantes entre a hidrólise controle e a hidrólise em 2 etapas, comprovando, 

assim, que apenas as enzimas adsorvidas ao substrato eram responsáveis 
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pela hidrólise, no entanto, não foi o que ocorreu. Na verdade, analisando a 

Figura 17, foi possível observar que a conversão de celulose da hidrólise em 2 

etapas representou aproximadamente 60% da conversão de celulose da 

hidrólise controle. Para as duas situações as concentrações (g/L) de glicose 

total foram baixas, mantidas a 2% de carga de sólidos, com uma diferença de 

6% entre as concentração da hidrólise em 2 etapas e da hidrólise controle. 

 Mesmo que as conversões não tenham sido semelhantes, o sistema de 

hidrólise em 2 etapas apresentou uma conversão de celulose expressiva e 

ainda utilizando apenas aquelas enzimas adsorvidas nos tempos iniciais de 

reação. Yu et al. (2013), utilizando um princípio semelhante ao da hidrólise em 

duas etapas, verificaram que ao realizar a filtração com 20 minutos de reação e 

posterior substituição da fração líquida por tampão fresco, a conversão de 

celulose foi 20% menor que uma hidrólise convencional, sem qualquer 

interrupção. 

 

5.9 Equilíbrio de adsorção enzimática 

 

 A fim de determinar quanto tempo era necessário para atingir um 

equilíbrio entre as enzimas adsorvidas e não adsorvidas foi realizada a 

quantificação de proteínas pelo método da ninidrina utilizando frações líquidas 

filtradas nos minutos iniciais de hidrólise (figura 18). A partir desta mesma 

fração foi realizada também a quantificação dos açúcares solubilizados (figura 

19).  
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Figura 18 — Porcentagem de proteínas quantificadas a partir das enzimas presentes 

na fração líquida nos primeiros minutos de hidrólise.   
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Fonte: Arquivo Pessoal. 

 De acordo com a figura 18, foi possível observar uma rápida adsorção 

das enzimas ao substrato; cerca de 37% das enzimas adicionadas se 

adsorveram nos primeiros 5 minutos de reação. O pico máximo de adsorção, 

visto pela queda na porcentagem de proteína, foi no tempo 45 minutos, no qual 

cerca de 44% das enzimas adsorveram ao substrato. Esse padrão de adsorção 

permaneceu praticamente constante até 120 minutos. Isso confirma a 

afirmação de Pribowo; Arantes; Saddler (2012) que observaram que enzimas 

adicionadas adsorvem ao substrato depois de 30 minutos de hidrólise. 

 Além de avaliar a porcentagem de proteínas foram quantificados 

também os açúcares solubilizados nos primeiros minutos de hidrólise (figura 

19), a fim de determinar qual o momento em que se iniciava a liberação destes 

açúcares na fração líquida, a fim de evitar tanto a perda dos açúcares na 

filtração, quanto a inibição das enzimas. Os produtos de hidrólise, tais como 

glicose e celobiose são inibidores de celulases (ANDRIĆ et al., 2010), portanto, 

foi de interesse saber em que tempo a liberação mínima de açúcar aumentava. 
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Figura 19 — Concentração (g/L) de açúcares liberados na fração líquida nos primeiros 
minutos de hidrólise.   
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Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 Analisando a figura 19, notou-se que menos de 2 g/L e de 1 g/L de 

glicose e celobiose foram liberados, respectivamente, antes de 30 minutos. A 

rápida liberação de açúcares teve início durante 45 minutos de hidrólise, tempo 

em que se registrou o pico máximo de adsorção de enzimas ao substrato.  

 Diante dos resultados apresentados nas figuras 18 e 19, o tempo de 45 

minutos foi escolhido para a próxima bateria de experimentos, uma vez que 

esse foi o tempo em que o equilíbrio entre as enzimas na fase liquida e sólida 

se estabeleceu (PRIBOWO; ARANTES e SADDLER, 2012).  

 

5.10. Hidrólise enzimática em duas etapas sem ressuspensão 

 

 Neste experimento foi realizada uma hidrólise em duas etapas, porém 

sem a ressuspensão com tampão fresco e com uma reação apenas com 

enzimas inicialmente adsorvidas ao substrato, consequentemente, a carga de 

sólidos presente foi aumentada, conforme Figura 20. Para tanto, inicialmente 

foram utilizados 100 UEG/g polpa de Cellic CTec2.  
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 Com o propósito de comparar a eficiência de conversão e a 

concentração de glicose total (g/L) do sistema em duas etapas sem 

ressuspensão, foi realizada uma hidrólise convencional, denominada controle, 

conduzida por 72 horas ininterruptas. A hidrólise em 2 etapas foi interrompida 

em 45 minutos de reação (tempo de estabelecimento do equilíbrio de 

adsorção), filtrando-se a fração líquida, o que resultou no aumento da carga de 

sólidos de 2% para 14%.  

 Em seguida, a fração sólida, contendo apenas enzimas adsorvidas, foi 

transferida para tubo falcon de 50 ml e colocada em incubadora de hibridização 

por mais 71 horas e 15 minutos, totalizando 72 horas de reação. A 

porcentagem de conversão de celulose à glicose total foi obtida pela soma da 

massa de glicose com a massa de celobiose, hipoteticamente, convertida à 

glicose equivalente (Equação 5). A concentração de glicose total (g/L) foi obtida 

pela soma da concentração (g/L) de glicose e da concentração (g/L) de 

celobiose (convertida à glicose; Equação 2). 

 

Figura 20 — Comparação da porcentagem de conversão de celulose à glicose total e 

da concentração de glicose total (g/L) obtida na hidrólise controle e 2 etapas, utilizando 

100 UEG de Cellic CTec 2/g polpa. A hidrólise controle foi conduzida por 72 horas, já a 

hidrólise em 2 etapas foi interrompida com 45 minutos e posteriormente incubada por 

mais 71,15 horas, somando 72 horas de reação. 
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Fonte: Arquivo Pessoal. 
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  De acordo com a figura 20 foi observado que o sistema de 

hidrólise em 2 etapas sem ressuspensão (14% m/v) mesmo que tenha 

apresentado uma porcentagem menor que a hidrólise a 2% (92%), obteve um 

valor relativamente alto (85%). Já a concentração de glicose total desse 

sistema de hidrólise foi muito superior comparado a concentração obtida pela 

reação a 2% de carga de sólidos, isso se deve pelo aumento da carga de 

solidos em função da retirada da fração líquida após a primeira etapa de 

hidrólise. A produção de açúcares mais concentrados é desejável para a 

fermentação, dado que possibilita a utilização de reatores menores e também 

resulta em maior concentração de bioproduto, facilitando a sua recuperação 

(JORGENSEN et al., 2009; PHILLIPS; JAMEEL; CHANG, 2012). 

 

5.11. Análise comparativa dos tratamentos enzimáticos para produção de 

alta concentração de açúcares 

 

 A fim de comprovar que o sistema de hidrólise em duas etapas era um 

método eficiente para obter CNC e açúcares em alta concentração, foi 

realizada uma comparação entre as 3 condições de hidrólise: Hidrólise a uma 

baixa carga de sólidos (2%) conduzida a 72 horas de reação, hidrólise 

utilizando alta carga de sólidos (15%) a 72 horas e o sistema de hidrólise em 

duas etapas (descrito no item 5.10).  

 Para avaliar o perfil de eficiência de hidrólise foi realizada uma 

comparação entre as conversões de celulose à glicose total e entre as 

concentrações de glicose total dos 3 tratamentos enzimáticos (figura 21).  

 

 

 

 



84 
 

Figura 21 — Comparação de conversão de celulose a glicose total e concentração 
(g/L) de glicose total dos tratamentos enzimáticos 2% (controle), 15% (controle) e 14% 
(2 etapas). Utilizando 100 UEG/g polpa de Cellic Ctec2. A hidrólise controle foi 
conduzida por 72 horas, já a hidrólise em 2 etapas foi interrompida com 45 minutos e 
posteriormente incubada por mais 71,15 horas, somando 72 horas de reação. 
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Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

 Conforme a Figura 21, foi possível observar que a maior porcentagem 

de conversão de celulose a glicose total foi obtida utilizando uma carga de 

sólidos de 2% (92%), seguido do tratamento em duas etapas (85%) e por fim 

pela hidrólise com carga de sólidos de 15% (72%). Quanto a concentração de 

glicose total, foi possível notar que a concentração dos açúcares na reação foi 

muito baixa, mesmo com a utilização de uma carga de 2% de sólidos que tenha 

obtido uma alta conversão de celulose. Mesmo que fosse benéfica a utilização 

de baixa carga de sólidos, ja que previne, por exemplo, a inibição enzimática 

(KRISTENSEN; FELBY; JORGENSEN, 2009), não é vantajoso obter uma 

suspensão de açúcares muito diluídos do ponto de visto econômico para o 

processo de downstream. Seria necessário a utilização reatores de 

fermentação de grande volume para a produção de bioprodutos. Além do mais, 

uma baixa concentração de açúcares resulta em baixa concentração de etanol, 

por exemplo, exigindo alto consumo de energia para a destilação (PHILLIPS; 

JAMEEL; CHANG, 2012).    
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 A hidrólise a 15% de sólidos apresentou uma porcentagem de conversão 

mais baixa, porém uma concentração alta de glicose total (96 g/L). 

Considerando a hipótese de que toda a celulose presente nesta reação 

potencialmente fosse convertida a glicose total, a concentração obtida seria de 

mais de 130 g/L. Segundo Kristensen; Felby e Jorgensen (2009), quanto maior 

a carga de sólidos menor é a porcentagem de conversão e isso se da em 

virtude de várias razões: falta de disponibilidade de agua, alta viscosidade, 

baixa transferência de massa, presença de produtos de inibição e diminuição 

da capacidade de adsorção enzimática. Portanto a hidrólise em alta carga de 

sólidos é uma alternativa economicamente atrativa, porém traz consigo muitas 

desvantagens a nivel molecular que desfavorece a conversão eficiente da 

biomassa, desvantagens estas que são negligenciáveis em baixa cargas de 

sólidos (MODENBACH; NOKES, 2013). 

 Em relação a hidrólise de 2 etapas, a conversão de celulose e 

concentração de glicose total foram relativamente altas (85% e 88 g/L, 

respectivamente). Esses valores estão de acordo com os valores encontrados 

por Phillips; Jameel e Chang (2012). Segundo os autores, o método pode ser 

utilizado para fornecer uma alta concentração de açúcares o que resulta numa 

economia de capital e operacional, favorecendo etapas subsequentes. 

 Embora o método em duas etapas seja igualmente eficiente aos  

convencionais, tanto pela conversão de celulose quanto pela concentração de 

glicose total, a hidrólise a 15% de carga de sólidos ainda foi a melhor opção. 

Este método, conduzido por horas sem interrupção, apresentou a maior 

concentração de açúcares.  

 Portanto qual seria o diferencial de se aplicar o sistema de hidrólise em 2 

etapas? 

 Conforme a figura 22 é possivel observar que as hidrólises 

convencionais (2% e 15% de sólidos) foram realizadas com as enzimas 

adicionadas de forma integral, sem levar em consideração a existência do 

equilíbrio de adsorção enzimática, o qual parte das enzimas se adsorvem ao 

substrato e outra parte permanece livres em suspensão. Já a hidrólise em que 

foi aplicado o método em 2 etapas, foi realizada apenas com enzimas 
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adsorvidas inicialmente ao substrato, ou seja, utilizando cerca de 44% das 

enzimas adicionadas inicialmente a reação (Figura 22). 

 

 Figura 22 — Comparação de conversão de celulose a glicose total e concentração 

(g/L) de glicose total dos tratamentos enzimáticos 2% (controle), 15% (controle) e 14% 

(2 etapas), utilizando 100 UEG/g polpa de Cellic Ctec2, acrescido da porcentagem de 

enzimas utilizadas nas reações. 
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Fonte: Arquivo Pessoal. 
 

 O método de hidrólise em 2 etapas se mostrou muito eficiente e 

vantajoso já que além de fornecer uma alta conversão de celulose e  alta 

concentração de glicose (85% e 88 g/L, respectivamente), foi realizado e 

concluído com uma concentração de enzima menor que os métodos 

tradicionais de hidrólise de 2% e 15%, métodos estes que necessitam de uma 

grande quantidade de enzima impactando negativamente no custo de produção 

(ARANTES; SADDLER, 2011). Adicionalmente, neste sistema existe ainda a 

possibilidade de reciclar as enzimas que não foram adsorvidas ao substrato e 

permaneceram em suspensão, isto é, aqueles 54% de enzimas que foram 

recuperadas na filtração podem ser reutilizadas em uma nova reação de 

hidrólise contendo subtrato fresco. 
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5.12 Reciclagem enzimática  

 

 A reciclagem de enzimas durante a conversão de biomassa 

lignocelulósica é uma estratégia em potencial para reduzir o custo do processo 

de produção de bioprodutos (LINDEDAM et al., 2013; PRIBOWO; ARANTES; 

SADDLER, 2012; HAVEN et al., 2015; OUYANG et al., 2013; RODRIGUES; 

FELBY; GAMA, 2014; JORGENSEN; PINELO, 2017). 

 Após o passo da filtração realizada na hidrólise em 2 etapas, a fração 

líquida recuperada foi utilizada num processo de reciclagem enzimática, em 

razão de conter 56% de enzimas ainda em suspensão. A hidrólise em 2 etapas 

foi utilizada a título de comparação entre as conversões de celulose dos dois 

casos de reciclagem.  

 A partir do filtrado foram realizados dois tipos de reação conduzidas por 

72 horas, uma hidrólise enzimática em shaker orbital (orientação vertical) e 

outra em incubadora de hidrídização (orientação horizontal). Estes 

experimentos foram feitos a 2% (m/v) de carga de sólidos apenas para verificar 

o potencial de conversão das enzimas recicladas. 
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Figura 23 — Comparação da conversão de celulose a glicose total e da concentração 
de glicose total obtidas pela hidrólise em duas etapas (14%) e hidrólises realizadas a 
partir da reciclagem de enzimas não adsorvidas presentes na fração liquida filtrada na 
primeira etapa de reação. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 Observando a figura 23, notou-se que a conversão de celulose da 

hidrólise realizada em reator de orientação horizontal foi 2 vezes maior que a 

conversão obtida em reator de orientação vertical, adicionamente a hidrólise 

em reator horizontal correspondeu a 77% da conversão obtida na hidrólise em 

2 etapas. Segundo Pribowo; Arantes e Saddler (2012), a reciclagem de 

enzimas é uma alternativa promissora, principalmente quando as enzimas são 

filtradas nos tempos iniciais de hidrólise, já que neste período de tempo as 

enzimas tiveram pouco contato com a temperatura, interface ar-líquido e 

cisalhamento, evitando a perda de atividade das enzimas (PHILLIPS; JAMEEL; 

CHANG, 2012; HATAKKA; VIIKARI, 2014). 

 Outro ponto relevante foi quanto a orientação de agitação como foi 

observado na hidrólise mantida sob agitação horizontal que obteve uma maior 

conversão comparado a hidrólise agitada verticalmente. A agitação por 
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gravidade ou queda livre, favorece a conversão da celulose pois o contato 

entre as enzimas e o substrato é mais distribuído e eficiente, além de evitar a 

sedimentação de partículas e de produtos, com potencial inibição, no reator. 

Além disso, na agitação horizontal é ncessária uma baixo consumo energia, 

pois não demanda agitação mecânica (JØRGENSEN et al., 2007a; 

MODENBACH; NOKES, 2013; DU et al., 2014).  

 

5.13 Caracterização morfológica de CNC 

 

 O resíduo celulósico proveniente da hidrólise enzimática foi tratado para 

isolar as partículas de CNC e posteriormente foram realizados métodos para 

caracterização, tais como distribuição do tamanho de partícula e índice de 

cristalinidade. 

 

5.13.1 Tamanho de partícula e distribuição do tamanho de partícula das 

CNCs.  

 

 A morfologia e propriedades da CNC influenciam na sua capacidade de 

ser um agente de reforço, além do mais esses parâmetros são dependentes da 

fonte celulósica e das condições de produção (DUFRESNE, 2012; NG et al., 

2015). 

 Foi realizada uma comparação do tamanho e a distribuição do tamanho 

das partículas das CNC obtidas pelos tratamentos enzimáticas utilizados neste 

trabalho (hidrólises 2%, 15% e hidrólise em 2 etapas com 14% de sólidos).  
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Figura 24 — Tamanho e distribuição de tamanho de particulas dos tratamentos 
enzimáticos 2% (controle), 15% (controle) e 14% (2 etapas). 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 Observando a figura 24 é possivel notar que a CNC, proveniente da 

hidrólise com alta carga de sólidos (15%), foi a menor dentre os 3 tratamentos 

realizados, com partículas de aproximadamente 300 nm. Já os tratamentos 

enzimáticos de 2% e 2 etapas (14%) tiveram partículas com tamanho variando 

de 520 a 600 nm. Segundo Brinch et al. (2013), a CNC a partir de maderia 

possui de 3 a 5 nm de largura e 100 a 200 nm de comprimento, e trabalhos de 

produção de CNC por via enzimática tem encontrado resultados variando de 4-

80 nm e 100-1000 nm de diâmetro e comprimento, respectivamente, (FILSON 

et al., 2009; MEYABADI et al., 2014; TEIXEIRA et al., 2015; SIQUEIRA; 

ARANTES, 2016; DIAS, 2017). 
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5.13.2. Índice de Cristalinidade de CNC  

 

 A cristalinidade é um parâmetro essencial que deve ser monitorado na 

produção de nanocelulose, visto que indica o nível de organização da celulose 

que afeta diretamente as propriedades mecânicas e físicas das partículas de 

nanocelulose (DUFRESNE, 2012; SIQUEIRA; ARANTES, 2016) e a partir da 

cristalinidade, determinada por difração de raio X, é comprovada a presença de 

CNC (ANDERSON et al., 2014).   

 

 Tabela 4 — Índice de cristalinidade das amostras e tamanho de cristal de 
  CNC e polpa Kraft.  
 

Amostras CrI (%) Tamanho dos 
cristais (nm) 

CNC 2% (controle) 65,48 ± 0,36 5,79 ± 0,12 

CNC 15% (controle) 67,61 ± 2,89 5,70 ± 0,08 

CNC 14% (2 etapas) 65,85 ± 0,45 5,56 ± 0,14 

Polpa Kraft 55,55 ± 0,30 5,75 ± 0,1 

 Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 Observando a tabela 4 foi possível notar que o índice de cristalinidade 

(CrI) da polpa kraft esta de acordo com a literatura que diz que fibras de 

madeira possuem alta porcentagem de celulose e uma cristalinidade que varia 

entre 43% - 65% (MOON et al., 2011; DUFRESNE, 2012). 

 Comparando a cristalinidade da polpa kraft (material de partida) em 

relação as amostras de CNC (obtidas por tratamento enzimático) constatou-se 

que houve um aumento de aproximadamente 10%, esse aumento era 
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esperado devido a acessibilidade e seletividade de hidrólise, ou seja, a ação 

preferencial das enzimas pelas regiões amorfas da celulose (DUFRESNE, 

2012; BELTRAMINO et al., 2015).  

 Analisando o índice de cristalinidade das amostras de CNC (tabela 4) foi 

possível notar que elas estavam de acordo com os indices descritos na 

literatura (MOON et al., 2011; DUFRESNE, 2012; TEIXEIRA et al., 2015). Não 

houve uma diferença considerável entre as CNC obtidas por diferentes 

tratamentos enzimáticos, demonstrando que o tratamento de hidrólise em duas 

etapas é um método eficiente que possibilita a produção de CNC utilizando 

menos enzima. Quanto ao tamanho dos cristais, não houve mudança 

relevantes, todas as amostras analisadas apresentaram a mesma faixa de 

tamanho 5,7 nm, segundo Brinch et al. (2013), a CNC a partir de maderia 

possui de 3 a 5 nm de largura.  
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6 CONCLUSÕES 
 

Este estudo assumiu como objetivo avaliar um sistema de tratamentos 

enzimático em duas etapas para possibilitar que o processo de hidrólise para a 

produção de celulose nanocristalina fosse conduzido em alta concentração de 

sólidos e baixa dose de enzimas, além de possibilitar, também, a recuperação 

dos açúcares solubilizados em alta concentração.  

Para tal, as análises apoiaram-se num conjunto de variáveis que 

contemplaram a caracterização da cinética de hidrólise enzimática do preparo 

de celulases na polpa Kraft, a determinação da cinética de adsorção da polpa 

celulósica, estabelecendo-se assim o tempo necessário para o equilíbrio de 

adsorção das enzimas, a caracterização da cinética de hidrólise enzimática no 

sistema de condução da reação em duas etapas, a avaliação da reciclagem 

das enzimas não adsorvidas e, por último, a obtenção de CNC. 

Realizou-se, em primeiro lugar, a caracterização da cinética de hidrólise, 

produzindo uma baixa concentração de glicose. Ao mesmo tempo, percebeu-se 

uma permanência constante da concentração de celobiose ao longo do tempo 

de hidrólise, o que indicou que a celobiose inibiu a ação catalítica das enzimas. 

Essa concentração permanente de celobiose evidenciou a necessidade de 

adicionar uma carga extra de β-glicosidase ao coquetel enzimático. Esta 

suplementação com β-glicosidase aumentou a eficiência hidrolítica do coquetel 

enzimático em baixo teor de sólidos, provavelmente devido à hidrólise da 

celobiose em glicose.  

No entanto, a eficiência da β-glicosidase em proporcionar o mesmo 

benefício foi comprometida quando o tratamento enzimático foi conduzido em 

altos teores de sólidos, visto que houve um acúmulo de celobiose na medida 

em que a concentração de sólidos aumentou, mesmo com suplementação com 

β-glicosidase. Esse efeito negativo da alta carga de sólidos na conversão 

enzimática tem sido fortemente estudado, mas o real motivo ainda continua 

obscuro, sendo provavelmente relacionado à capacidade das enzimas de se 

adsorver em altas cargas de sólidos. Isso implica na necessidade de estudos 
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mais aprofundados para melhorar o entendimento do mecanismo responsável 

por esse efeito negativo.   

No que se relaciona à investigação sobre as enzimas inicialmente 

adsorvidas, era esperado que se obtivesse uma conversão semelhante à da 

hidrólise tradicional (2%), conduzida a 72 horas ininterruptas. Porém, não foi o 

que ocorreu, mesmo utilizando Cellic CTec2. Talvez, quando foi realizada a 

substituição do líquido que continha as enzimas não adsorvidas por tampão 

fresco, as enzimas tenham dessorvido para a fração líquida na tentativa de 

reestabelecer o equilíbrio enzimático. Novos estudos serão necessários para 

compreender essa relação de adsorção e dessorção das enzimas frente essa 

substituição.  

De qualquer forma, quando se aplicou o sistema em duas etapas e se 

aumentou a carga de sólidos (de 2% para 14%, ao se filtrar a fração líquida), 

verificou-se que, mesmo que a conversão não tenha sido semelhante àquela 

obtida por hidrólise tradicional, ainda assim ela foi relativamente alta. Além 

disso, o sistema em duas etapas também resultou em uma alta concentração 

de açúcares solubilizados, o que é interessante do ponto de vista econômico 

para processos subsequentes à hidrólise, uma vez que permite obter uma alta 

concentração de bioprodutos a partir desses açúcares na fermentação. 

Ademais, esse sistema em duas etapas foi conduzido com menos da metade 

do coquetel enzimático (44%) adicionado inicialmente à reação, fator relevante 

esse que possibilitou a reciclagem da outra porção de enzimas presentes na 

fração líquida filtrada.  

No tocante à avaliação da reciclagem das enzimas não adsorvidas 

presentes na fração líquida (56% do coquetel enzimático inicialmente 

adicionado à reação) em uma nova hidrólise, a reciclagem rendeu 60% de 

conversão de celulose utilizando reatores de orientação horizontal, ou seja, a 

reciclagem das enzimas neste contexto de hidrólise em duas etapas se 

mostrou mais um fator de destaque para a área de conversão enzimática. 

Por último, a partir do resíduo celulósico obtido no sistema de hidrólise 

em duas etapas, foi possível isolar celulose nanocristalina com características 

morfológicas semelhantes àquelas obtidas pelos métodos tradicionais de 
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hidrólise enzimática. Entretanto, são necessários estudos mais aprofundadas 

sobre a caracterização e propriedades da CNC obtidos através deste método 

em duas etapas.   

 Conclui-se que o sistema de hidrólise em duas etapas se mostrou muito 

eficiente e promissor para a integração da produção de açúcares em maior 

concentração com isolamento de CNC a partir do resíduo celulósico, 

juntamente com a reciclagem das enzimas em hidrólises subsequentes.  

 Devido à importância do tema abordado neste estudo, é relevante 

considerar que ainda há muito a percorrer na área de conversão de biomassa, 

uma vez que se trata de um campo fértil de trabalho para outros 

investigadores. 
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