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RESUMO – No Brasil são gerados diversos tipos de subprodutos e resíduos agroindustriais 

como, bagaço de pedúnculo de caju e casca de coco, por exemplo. A disposição final desses 

resíduos, ou seja, sua eliminação causa sérios problemas ambientais. Neste sentido, os resíduos 

de conteúdo lignocelulósico, como a casca do coco verde, constituem uma matéria-prima 

renovável e abundante cujo aproveitamento é desejável e tem provocado um interesse crescente 

para o uso na cadeia de produção de etanol de segunda geração. A hidrólise da celulose a 

açúcares redutores, tais como glicose e xilose, pode ser catalisada por um grupo de enzimas 

denominadas celulases. No entanto, o principal gargalo na hidrólise enzimática da celulose é a 

desativação da enzima que se deve ao mecanismo de adsorção irreversível de parte das celulases 

sobre a celulose. Estudos têm mostrado que o uso de surfactantes pode modificar a propriedade 

da superfície da celulose e minimizar essa ligação irreversível. O objetivo principal do presente 

trabalho foi avaliar a influência dos surfactantes químico e biológico durante o processo de 

hidrólise da casca de coco verde, a qual foi submetida a dois pré-tratamentos com o objetivo de 

melhorar a acessibilidade das enzimas à celulose, removendo dessa forma, parte da lignina e 

hemicelulose presentes na estrutura do material. Os pré-tratamentos aplicados à casca de coco 

foram o Ácido/Alcalino utilizando H2SO4 (0,6M) seguido de NaOH (1M) e o pré-tratamento 

com Peróxido de Hidrogênio Alcalino (PHA) a uma concentração de 7,35% (v/v) e pH 11,5. O 

material in natura e pré-tratado foram caracterizados por meio de análises de Difratometria de 

raios-X (DRX), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) bem como por meio de 

metodologias estabelecidas pela NREL. A influência de ambos os surfactantes, químico e 

biológico, foi verificada em concentrações abaixo da concentração micelar crítica (CMC) e na 

CMC. O valor da CMC encontrado para o Triton (100 ppm) foi muito maior que o valor da 

CMC do ramnolipídeo (24,8 ppm), fato esse que supõe uma maior eficiência do biosurfactante 

em relação ao surfactante químico. A aplicação dos pré-tratamentos ao bagaço de coco foi 

eficiente para a conversão em glicose, bem como para a produção de açúcares redutores totais, 

pois foi possível observar a estrutura mais fragmentada e as fibras apresentadas de modo 

desordenado. Em relação às análises DRX, um aumento significativo no índice de cristalinidade 

foi observado para a fibra resultante do pré-tratamento ácido/alcalino (51,1%) em relação ao in 

natura (31,7%), enquanto que, para a fibra pré-tratada com PHA, o índice de cristalinidade foi 

um pouco menor, em torno de 29%. Em termos de açúcares redutores totais, não foi possível 

observar uma diferença muito significativa entre as hidrólises realizadas sem o uso de 

surfactante e com a adição de Triton e ramnolipídeo. No entanto, ao observar as conversões 

atingidas durante a hidrólise, percebeu-se que a melhor conversão foi com o uso do 

ramnolipídeo para a fibra resultante do pré-tratamento ácido/alcalino, atingindo-se um valor de 

33%, enquanto que, com o uso do Triton a maior conversão atingida foi de 23,8%. A casca de 

coco verde é um resíduo o qual pode apresentar um elevado potencial para a produção de etanol 

de segunda geração, sendo o ramnolipídeo um biossurfactante bastante eficiente para ser 

utilizado como coadjuvante no processo de hidrólise enzimática, de modo a agir na estrutura 

do material reduzindo sua recalcitrância e, consequentemente, melhorando as condições de 

acesso das enzimas ao substrato aumentando, dessa forma, a conversão da celulose em glicose. 
 

Palavras-chave: Ramnolipídeos, Triton X-100, celulose, casca de coco verde, pré-tratamento. 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 
 

In Brazil many types of bioproducts and agroindustrial waste are generated currently, such as 

cacashew apple bagasse and coconut husk, for example. The final disposal of these wastes 

causes serious environmental issues. In this sense, waste lignocellulosic content, as the shell of 

the coconut is a renewable and abundant raw material in which its use has an increased interest 

mainly for the 2nd generation ethanol production. The hydrolysis of cellulose to reducing sugars 

such as glucose and xylose is catalysed by a group of enzymes called cellulases. However, the 

main bottleneck in the enzymatic hydrolysis of cellulose is the significant deactivation of the 

enzyme that shows irreversible adsorption mechanism leading to reduction of the cellulose 

adsorption onto cellulose. Studies have shown that the use of surfactants can modify the surface 

property of the cellulose therefore minimizing the irreversible binding. The main objective of 

the present study was to evaluate the influence of chemical and biological surfactants during 

the hydrolysis of coconut husk which was subjected to two pre-treatment in order to improve 

the accessibility of the enzymes to the cellulose, removing this way, part of the lignin and 

hemicellulose present in the structure of the material. The pre-treatments applied to coconut 

bagasse were: Acid/Alkaline using 0.6M H2SO4 followed by 1M NaOH, and the one with 

Alkaline Hydrogen Peroxide at a concentration of 7.35% (v/v) and pH 11.5. Both the material 

no treatment and pretreated were characterized using analysis of diffraction X-ray (XRD), 

Scanning Electron Microscopy (SEM) and methods established by NREL. The influence of 

both surfactants, chemical and biological, was used at concentrations below the critical micelle 

concentration (CMC), and the concentrations equal to the CMC. The application of pre-

treatment with coconut residue was efficient for the conversion to glucose, as well as for the 

production of total reducing sugars, it was possible to observe that the pretreatment fragmented 

the structure as well as disordered the fibers. Regarding XRD analysis, a significant increase in 

crystallinity index was observed for pretreated bagasse acid/alkali (51.1%) compared to the no 

treatment (31.7%), while that for that treated with PHA, the crystallinity index was slightly 

lower, around 29%. In terms of total reducing sugars it was not possible to observe a significant 

difference between the hydrolysis carried out without the use of surfactant compared to the 

addition of Triton and rhamnolipid. However, by observing the conversions achieved during 

the hydrolysis, it was noted that the best conversion was using the rhamnolipíd for the husk 

pretreated with acid/alkali, reaching a value of 33%, whereas using Triton the higher conversion 

was 23.8%. The coconut husk is a residue which can present a high potential to the 2nd 

generation ethanol production, being the rhamonolipid a very efficient biosurfactant for use as 

an adjuvant in the enzymatic process in order to act on the material structure reducing its 

recalcitrance and therefore improving the conditions of access for enzymes to the substrate 

increasing thus the conversion of cellulose to glucose. 

 

Keywords: Rhamnolipid, Triton X-100, cellulose, green coconut husk, pretreatment. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Deus, à minha família,  

professores e demais colaboradores. 



 

 
 

AGRADECIMENTOS 

A Deus, por estar vencendo mais uma etapa em minha vida, sempre com muito 

esforço, dedicação e, acima de tudo, força de vontade e discernimento para 

contornar os obstáculos encontrados ao longo da caminhada e poder chegar até 

onde se deseja.  

À minha família pelo apoio durante todo o meu trabalho, incentivando-me a 

nunca desistir dos meus sonhos e mantendo firme a ideia de que um dia todo o 

esforço será recompensado. 

Ao meu namorado, Stenio Filho, por todo o carinho, apoio, amizade e, acima de 

tudo, por essa alegria contagiante que de certa forma contribuiu para a 

realização de muitos ensaios. Obrigada por ser meu companheiro. 

Ao meu orientador, Prof. Dr. Everaldo, não só por ter me recebido tão bem para 

trabalhar juntamente à sua equipe, como também por toda a atenção dada ao 

meu trabalho, sempre contribuindo com seu conhecimento e profissionalismo. 

À minha coorientadora, Profª Drª Gorete, pela imensa dedicação no 

desenvolvimento da minha pesquisa, sempre atendendo nossas necessidades e 

enriquecendo nosso trabalho com críticas bastante construtivas. Sua experiência 

e sabedoria contribuem muito para a realização desses trabalhos.  

A todos os meus colegas do Laboratório de Engenharia Bioquímica que de certa 

forma contribuíram bastante na realização desse trabalho. Em especial, Lucas e 

Alan os quais me acompanharam como alunos de Iniciação Científica. 

Ao técnico responsável pelo laboratório, Dr. Francisco Canindé, ficam meus 

sinceros agradecimentos por toda a ajuda concedida, procurando sempre 

facilitar nossos trabalhos e mantendo o ambiente em condições favoráveis ao 

desenvolvimento de pesquisas.  

A todos os membros da banca: Prof. Everaldo, Profa. Gorete, Dr. Fabiano e Dr. 

Francisco que aceitaram fazer parte da banca examinadora contribuindo mais 

ainda para o trabalho.  

Por fim, agradeço à CAPES pelo apoio financeiro concedido à realização dessa 

pesquisa. 

 



 

 
 

SUMÁRIO 

LISTA DE FIGURAS ..................................................................................................................  

LISTA DE TABELAS .................................................................................................................  

NOMENCLATURA .....................................................................................................................  

1. Introdução.......................................................................................................................... 15 

2. Revisão Bibliográfica ........................................................................................................ 19 

2.1. Etanol celulósico ........................................................................................................ 19 

2.2. O coco ........................................................................................................................ 19 

2.3. Composição de materiais lignocelulósicos ................................................................ 22 

2.4. Pré-tratamento de materiais lignocelulósicos ............................................................ 23 

2.4.1.  Pré-tratamento Ácido ............................................................................................. 26 

2.4.2.  Pré-tratamento Alcalino ......................................................................................... 27 

2.4.3.  Pré-tratamento com Peróxido de Hidrogênio Alcalino (PHA) .............................. 28 

2.5. Hidrólise de Materiais Lignocelulósicos ................................................................... 28 

2.5.1.  Enzimas Celulolíticas e Hidrólise Enzimática ....................................................... 29 

2.6. Surfactantes ................................................................................................................ 31 

2.6.1. Biossurfactantes ...................................................................................................... 34 

2.6.2. Aplicação de Biossurfactantes na Hidrólise Enzimática ......................................... 35 

3. Material e Métodos............................................................................................................ 39 

3.1. Matéria-Prima ................................................................................................................ 39 

3.1.1. Casca de coco .......................................................................................................... 39 

3.1.2. Pré-tratamento ácido (H2SO4 – 0,6 M) / alcalino (NaOH - 1 M) ............................ 40 

3.1.3. Pré-tratamento com Peróxido de Hidrogênio Alcalino (PHA) ............................... 40 

3.2. Caracterização química e física da casca de coco in natura e pré-tratada ..................... 41 

3.2.1. Determinação de sólidos totais ................................................................................ 41 

3.2.2. Determinação de extraíveis ..................................................................................... 42 

3.2.3. Determinação de polissacarídeos ............................................................................ 43 

3.2.3.1. Hidrólise com H2SO4 (72%) ............................................................................. 43 

3.2.4. Determinação de lignina insolúvel .......................................................................... 43 

3.2.5. Determinação das cinzas totais ............................................................................... 43 

3.2.6. Análise do hidrolisado por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE)..... 44 

3.2.7. Análise de difração de raios-X e cristalinidade ....................................................... 45 

3.2.8. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) .......................................................... 45 



 

 
 

3.3. Produção de Ramnolipídeos .......................................................................................... 46 

3.3.1. Microrganismo ........................................................................................................ 46 

3.3.2. Preparo do inóculo .................................................................................................. 46 

3.3.3. Meio de cultivo........................................................................................................ 47 

3.3.4. Recuperação do Biossurfactante ............................................................................. 47 

3.3.4.1. Centrifugação.................................................................................................... 47 

3.3.4.2. Precipitação Ácida ............................................................................................ 48 

3.3.4.3. Extração com solvente ...................................................................................... 48 

3.3.4.4. Quantificação do biossurfactante...................................................................... 48 

3.3.4.5. Quantificação de Proteínas Totais .................................................................... 49 

3.4. Determinação da concentração micelar crítica (CMC) dos surfactantes ....................... 50 

3.5. Determinação da atividade enzimática .......................................................................... 52 

3.5.1. Atividade enzimática utilizando papel de filtro como substrato (FPase) ................ 52 

3.5.2. Atividade enzimática da β-glicosidase .................................................................... 53 

3.5.3. Atividade enzimática da xilanase ............................................................................ 54 

3.6. Hidrólise enzimática da casca de coco verde ................................................................. 54 

3.6.1. Ensaios para avaliar o efeito dos surfactantes na hidrólise enzimática ................... 55 

3.6.2. Determinação dos açúcares redutores totais (ART) ................................................ 56 

4. Resultados e Discussão ..................................................................................................... 58 

4.1. Composição química da casca de coco verde in natura e pré-tratada ........................... 58 

4.2. Caracterização física do material lignocelulósico.......................................................... 61 

4.2.1. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) .......................................................... 61 

4.2.2. Análise de difração de raios-X e índice de cristalinidade ....................................... 63 

4.3. Quantificação do biossurfactante ................................................................................... 64 

4.4. Determinação da CMC dos surfactantes ........................................................................ 65 

4.5. Hidrólise Enzimática ...................................................................................................... 67 

4.5.1. Açúcares redutores totais (ART) ............................................................................. 67 

4.5.2. Conversão celulósica da casca de coco verde ......................................................... 74 

5. Conclusões ........................................................................................................................ 80 

Referências Bibliográficas ........................................................................................................ 83 

  



 

 
 

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 2.1 - Avanço do cultivo de coqueiros nos estados brasileiros em 1990 e 2014 

(EMBRAPA, 2014)...................................................................................................................20 

Figura 2.2 - Representação esquemática da estrutura do coco verde. Fonte: Ferreira et al., 

(1998)........................................................................................................................................21 

Figura 2.3 - Principais componentes dos materiais lignocelulósicos. Fonte: Ghaffar & Fan 

(2014) adaptado por Gonçalves (2014)......................................................................................22 

Figura 2.4 - Estrutura do material lignocelulósico antes e após a realização do pré-tratamento. 

Fonte: Adaptado de Mosier et al. (2005)....................................................................................24 

Figura 2.5 - Atuação das celulases sobre a estrutura da celulose. Fonte: Adaptado de Bortolazzo 

(2011)........................................................................................................................................30 

Figura 2.6 – Esquema para tensão superficial, interfacial e solubilidade em função da 

concentração do surfactante. Fonte: Mulligan (2005) adaptado por Cara (2009).......................32 

Figura 2.7 - Estrutura molecular do Triton X-100. Fonte: Mitra & Dungan (2001)...................33 

Figura 2.8 – Estrutura molecular do ramnolipídeo produzido pela Pseudomonas aeruginosa. 

Fonte: Nitschke & Pastore (2002)..............................................................................................34 

Figura 2.9 – Representação esquemática da influência de surfactantes e de outros fatores no 

processo de hidrólise enzimática. Fonte: Adaptado de Zhou et al. (2015).................................36 

Figura 3.1 - Resíduo utilizado como substrato: (a) casca de coco verde após secagem e (b) casca 

moída e peneirada a 48 mesh......................................................................................................39 

Figura 3.2 – Fluxograma representando as principais etapas realizadas desde a produção do 

biossurfactante até os ensaios de hidrólise.................................................................................41 

Figura 3.3 - Desenho esquemático da produção de ramnolipídeos. Fonte: Adaptado de Oliveira 

(2010)........................................................................................................................................47 

Figura 3.4 - Fluxograma referente às etapas de recuperação do biossurfactante........................50 

Figura 3.5 - Tensiômetro K100 KRUSS utilizado para determinar a CMC dos surfactantes.....51 

Figura 4.1 – Imagens de MEV para a casca de coco verde: (A) In natura; (B) Pré-tratada 

ácido/alcalino; (C) Pré-tratada PHA..........................................................................................62 

Figura 4.2 – Difratograma de raios-X para a casca de coco verde in natura e pré-tratada..........63 

Figura 4.3 - Determinação da CMC do Triton X-100 a 25 °C (curva superior) e 50 °C (curva 

inferior).....................................................................................................................................66 



 

 
 

Figura 4.4 - Determinação da CMC do ramnolipídeo produzido pela Pseudomonas aeruginosa 

a 25 °C (curva superior) e 50 °C (curva inferior)........................................................................67 

Figura 4.5 - Concentração de açúcares redutores totais da casca de coco verde in natura durante 

a hidrólise enzimática................................................................................................................68 

Figura 4.6 - Concentração de açúcares redutores totais da casca de coco verde pré-tratada 

ácido/alcalino durante a hidrólise enzimática............................................................................69 

Figura 4.7 - Concentração de açúcares redutores totais da casca de coco verde pré-tratada 

PHA durante a hidrólise enzimática..........................................................................................70 

Figura 4.8 - Concentração, em g/L, de glicose e xilose após 72 h de hidrólise para: (a) casca de 

coco in natura, (b) fibra de coco pré-tratada ácido/alcalino, (c) fibra de coco pré-tratado 

PHA...........................................................................................................................................73 

Figura 4.9 - Conversão celulósica (%) durante o processo de hidrólise da casca de coco verde 

in natura....................................................................................................................................74 

Figura 4.10 - Conversão celulósica (%) durante o processo de hidrólise da casca de coco verde 

pré-tratada ácido/alcalino..........................................................................................................75 

Figura 4.11 - Conversão celulósica (%) durante o processo de hidrólise da casca de coco verde 

pré-tratada PHA.........................................................................................................................77 

Figura 4.12 - Conversão celulósica (%) após 72 h de hidrólise da casca de coco verde in natura, 

pré-tratada PHA e pré-tratada ácido/alcalino.............................................................................78 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LISTA DE TABELAS 
 

Tabela 2.1 - Produção, área colhida e produtividade dos principais países produtores de coco 

na América do Sul, em 2012. Fonte: EMBRAPA (2014)...........................................................21 

Tabela 2.2 – Diferentes tipos de pré-tratamento de materiais lignocelulósicos. Fonte: Sun & 

Cheng (2002).............................................................................................................................25 

Tabela 3.1 – Componentes presentes no hidrolisado e seus respectivos fatores de conversão. 

Fonte: Pitarelo (2007)................................................................................................................44 

Tabela 3.2 – Concentrações de surfactantes utilizadas no processo de hidrólise........................56 

Tabela 4.1 – Caracterização da casca de coco verde in natura e pré-tratada...............................58 

Tabela 4.2 – Teor de holocelulose presente na casca de coco verde in natura e pré-tratada.......60 

Tabela 4.3 – Índice de cristalinidade para o material lignocelulósico in natura e pré-

tratado........................................................................................................................................64 

Tabela 4.4 - Valores da taxa inicial de hidrólise para cada tipo de condição investigada, tanto 

para o material in natura como pré-tratado................................................................................71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

NOMENCLATURA 
 

AA Pré-tratamento Ácido-Alcalino 

A.E Atividade enzimática 

ART Açúcares redutores totais 

ATM Atmosfera 

CBU Unidade de celobiose 

CBHs Celobiohidrolases 

CLAE Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

CMC Concentração Micelar Crítica  

DNS 3,5 – Dinitro Salicylic Acid 

DRX Difratometria de raios-X 

FPU Uma unidade de atividade em papel de filtro 

FXU Unidade de xilana 

g Gramas 

g/L Gramas por litro 

h Hora 

ha Hectare 

HMF  Hidroximetilfurfural 

HPLC High Performance Liquid Chromatography 

ICr Índice de Cristalinidade total  

L Litro 

MEV Microscopia Eletrônica de Varredura 

min Minuto 



 

 
 

mN/m Milinewton por metro 

m/v Massa por volume 

NREL National Renewable Energy Laboratory 

PCA Plate Count Agar  

PHA Pré-tratamento com Peróxido de Hidrogênio Alcalino 

ppm Partes por milhão  

p/v Peso por volume 

RL Ramnolipídeo 

rpm Rotações por minuto 

UI/mL Unidade de atividade por mililitro 

v/v Volume por volume 

2G Segunda geração 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1 - Introdução           15 
 

 
Cynthia Kérzia Costa de Araújo Março 2016 

1. Introdução  

Neste capítulo são abordados os aspectos gerais relacionados à pesquisa, procurando 

introduzir o leitor na temática do estudo em questão. São relatados também, os objetivos do 

trabalho e a importância do seu desenvolvimento sob uma visão científica e tecnológica. 

 

Nas últimas décadas há uma crescente busca da utilização dos resíduos agroindustriais, 

devido a incessante demanda das atividades agrícolas. O acúmulo destes resíduos gera a 

deterioração do meio ambiente e perda de recursos, com contribuição significativa para a 

questão da reciclagem e conservação da biomassa. Diversos processos são desenvolvidos para 

utilização desses materiais, transformando-os em compostos químicos e produtos com alto 

valor agregado, como álcool, enzimas, ácidos orgânicos, aminoácidos, etc. A utilização dos 

resíduos agroindustriais em bioprocessos é uma alternativa racional para obtenção de 

substratos, e uma contribuição para solucionar o problema da poluição ambiental (Pandey et 

al., 2000).  

Segundo dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, EMBRAPA (2014), o 

Brasil é o quarto maior produtor mundial de coco, com destaque para uma produção aproximada 

de 2,8 milhões de toneladas, em uma área colhida de 257 mil ha de coqueiros. Quando 

comparado à produção de coco no país em 1990, onde o Brasil ocupava o décimo lugar no 

ranking mundial, pode-se afirmar que houve um avanço bastante significativo nos últimos anos, 

tanto em termos de produtividade como em áreas cultivadas. Dados levantados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE (2012), apontam que as maiores plantações de 

coqueiro se concentram nas regiões Norte e Nordeste do país, devido às condições climáticas 

as quais favorecem o cultivo. Estima-se que, aproximadamente, 70% da área de produção de 

coco no Brasil provém de ambas as regiões.  

A celulose é o mais abundante composto orgânico renovável da Terra, muitos estudos 

estão sendo feitos com a finalidade de encontrar aplicações econômicas para esse polímero que 

representa mais de 60% dos resíduos agrícolas. Estes resíduos contêm uma mistura de lignina 

e hemicelulose ligadas fortemente à celulose dificultando a decomposição microbiana, ou seja, 

a atividade das celulases (Kansoh et al., 1999). A remoção desses materiais ligados e a 

degradação da estrutura cristalina podem aumentar a eficiência da bioconversão da celulose 

(Kansoh et al., 1999).  

A produção de etanol a partir da biomassa lignocelulósica por via biológica, em especial 

os resíduos agroindustriais, parece muito atraente e sustentável devido a várias razões, dentre 
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as quais pode-se citar a natureza renovável e onipresente da biomassa e sua não competitividade 

com as culturas alimentares. A lignocelulose é responsável por 50% do total de biomassa 

disponível no mundo afirmando seu potencial como matéria-prima viável para produção de 

etanol. A bioconversão de biomassa celulósica, após pré-tratamento, utilizando celulases para 

produzir etanol é visto como a mais importante aplicação destas enzimas na atualidade. A 

principal limitação no desenvolvimento de uma tecnologia viável de lignocelulose em etanol é 

o alto custo e baixos títulos de produção das celulases (Sukumaran et al., 2009).  

Segundo Zhang et al. (2008), o principal gargalo na hidrólise enzimática é a desativação 

significativa das celulases. Isso se deve, geralmente, ao mecanismo de adsorção irreversível de 

parte das celulases sobre a celulose. Muitos estudos têm mostrado que os surfactantes podem 

modificar a propriedade da superfície de celulose e minimizar a ligação irreversível, 

promovendo assim a atuação dessas enzimas e aumentando a hidrólise enzimática da celulose.  

Os surfactantes químicos derivados do petróleo, apesar de poderem ser utilizados, 

apresenta como desvantagem o fato de não serem biodegradáveis, podendo causar impactos ao 

meio ambiente. Dessa forma, os biossurfactantes têm atraído à atenção por causa da sua 

biodegradabilidade, especificidade e biocompatibilidade (Zhang et al., 2008).  

Os biossurfactantes são compostos biológicos, com propriedades tensoativas, e que vem 

sendo bastante utilizados nas últimas décadas em diversas aplicações industriais. Como, por 

exemplo, nas indústrias de alimentos, farmacêutica, petróleo, produtos de higiene e cosméticos, 

agricultura e mineração (Nitschke & Pastore, 2002; Bezerra, 2006; Oliveira, 2010).  

Entre os biossurfactantes, o ramnolipídeo é o mais estudado devido às suas propriedades 

tensoativas e emulsificantes (Oliveira, 2010). Tem-se relatado que a adição de biossurfactantes, 

principalmente de ramnolipídeos, pode melhorar a eficiência da atividade das celulases, como 

também pode aumentar, consideravelmente, a produção da xilanase em fermentação semi-

sólida (Zhang, 2008). Destaca-se que existem poucos trabalhos na literatura abordando esse 

tema. Essa excassez fica ainda mais evidente quando se considera o substrato aqui estudado, a 

casca de coco verde.    

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a influência dos surfactantes 

químico e biológico no processo de hidrólise da casca de coco verde que foi previamente 

submetida a dois pré-tratamentos, o ácido e alcalino (AA) e o que utiliza Peróxido de 

Hidrogênio Alcalino (PHA), de modo que a influência desses tensoativos foi avaliada em 

termos de liberação dos açúcares redutores, principalmente a glicose, uma vez que essa é 

utilizada em processos de fermentação visando à produção de etanol, mais precisamente 

conhecido como etanol se segunda geração. Vale ressaltar também que, por se tratar do 
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reaproveitamento de materiais com alto teor de celulose aplicados ao processo de hidrólise 

enzimática, a glicose torna-se o açúcar de maior interesse, tendo em vista que a celulose é um 

polímero formado por unidades sucessivas de glicose. 
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2. Revisão Bibliográfica 

Neste capítulo são discutidos assuntos relacionados ao trabalho de forma mais 

detalhada, levando-se em consideração os aspectos teóricos os quais são abordados na 

literatura. 

  

2.1. Etanol celulósico 

 

Considerado um produto de segunda geração (2G), o etanol celulósico é uma alternativa 

bastante promissora para o desenvolvimento de muitos países, considerando o fato de se tratar 

de um combustível renovável com alto potencial frente aos demais, capaz de substituir os 

combustíveis fósseis e seus derivados os quais vem causando sérios impactos ambientais como, 

por exemplo, o aquecimento global ocasionado pela emissão de gases do efeito estufa (Neves 

et al., 2016). Além disso, o etanol 2G produzido a partir de resíduos lignocelulósicos, como no 

caso da casca de coco verde, é um produto o qual apresenta um ciclo complementar e não 

concorrente, tendo em vista que a produção desse biocombustível a partir do milho e beterraba, 

por exemplo, pode gerar grandes problemas num futuro próximo em relação à competição 

desses alimentos para produção de bioenergia (Gonçalves et al., 2014). Diante disso, o 

aproveitamento desses resíduos é de grande importância não só por razões ambientais, como 

também, para o desenvolvimento socioeconômico de um país. 

 

2.2. O coco 

 

O cultivo do coqueiro, espécie conhecida cientificamente por Cocos nucifera, vem se 

intensificando em diversos países, visando atender a demanda crescente por produtos oriundos 

do coco. Não é só pela evolução em patamares produtivos que vem ocorrendo o avanço da 

cultura do coqueiro no país, como também pela consolidação do cultivo em regiões não 

tradicionais. No Brasil, o coqueiro é cultivado com a finalidade de produzir frutos destinados à 

agroindústria para produção principal de coco ralado e leite coco, além da água de coco. Esse 

segmento de água de coco tem crescido nos últimos anos, apresentando ainda grandes 

perspectivas futuras, tendo em vista o crescimento do consumo nos mercados interno e externo, 

o qual tem sido normalmente associado à qualidade de vida e saúde (EMBRAPA, 2014). 
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A disseminação do cultivo de coqueiros no Brasil pelas regiões litorâneas se deu, 

principalmente, por se tratar de uma frutífera típica de clima tropical havendo, dessa forma, 

condições bastante favoráveis para o cultivo. No entanto, pode-se dizer que ocorreu uma 

adaptação dessa frutífera nas demais regiões do país e o cultivo de coqueiros se expandiu por 

quase todas as unidades da federação brasileira, ao contrário do panorama encontrado nas 

décadas de 90, onde o cultivo era realizado nas regiões Norte e Nordeste. A Figura 2.1 ilustra 

o avanço ocorrido no cultivo nos estados brasileiros no período de 1990 até 2014. Como 

comentado acima, exceto os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina não apresentaram 

expansão no cultivo de coqueiros. 

 

Figura 2.1 - Avanço do cultivo de coqueiros nos estados brasileiros em 1990 e 2014 Fonte: 

EMBRAPA (2014). 

 Em se tratando de um cenário mundial, o Brasil é o quarto maior produtor de coco 

atingindo uma produção de, aproximadamente, 3 milhões de toneladas. Todavia, esta condição 

de destaque do país se sobressai mais ainda quando comparado aos países da América do Sul, 

subcontinente no qual a produção brasileira é responsável por mais de 80%, destacando-se 

também em área cultivada e produtividade (EMBRAPA, 2014), conforme se observa na Tabela 

2.1. 
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Tabela 2.1 - Produção, área colhida e produtividade dos principais países produtores de coco 

na América do Sul, em 2012 (EMBRAPA, 2014). 

País Área Colhida (ha) Produção (1000 t) Produtividade (1000 t/ha) 

Brasil 257.742 2.888.532 11,21 

Venezuela 19.000 165.000 8,68 

Guiana 17.000 80.000 4,71 

Colômbia 12.900 102.000 7,91 

Equador 3.300 20.000 12,01 

Peru 2.472 29.687 6,06 

Suriname 550 4.000 7,27 

Guiana Francesa 65 350 5,38 

América do Sul 313.029 3.289.569 9,76 

 

 

A casca do coco verde é constituída por uma fração de fibras e outra, denominada de 

pó. As fibras de coco são materiais lignocelulósicos obtidos do mesocarpo de cocos, conforme 

ilustrado na Figura 2.2, e caracterizam-se pela sua dureza e durabilidade atribuída ao alto teor 

de lignina, quando comparadas com outras fibras naturais. Esse material apresenta baixa taxa 

de degradação, ou seja, a sua completa decomposição pode levar muitos anos (Silva et al., 

2006).  

 

Figura 2.2 - Representação esquemática da estrutura do coco verde. Fonte: Ferreira et al., 

(1998). 

 

Quanto à sua composição, por se tratar de um material lignocelulósico, as fibras são 

formadas basicamente de celulose, hemicelulose e lignina. Como principal constituinte da 

estrutura tem-se a celulose, a qual é um polissacarídeo linear de alta massa molecular formado 

por várias moléculas de glicose. A hemicelulose é um polissacarídeo de cadeia ramificada que 
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atua como agente de ligação entre a celulose e a lignina e, ao ser degradado, libera açúcares 

como a xilose e a arabinose (Oliveira Junior, 2014). 

A minimização da geração desse resíduo com o seu aproveitamento, por exemplo, na 

produção de etanol de segunda geração, agregaria mais valor para o mesmo além de minimizar 

os danos causados ao meio ambiente.  

 

2.3. Composição de materiais lignocelulósicos 

 

O principal componente dos materiais lignocelulósicos é a celulose, seguido da 

hemicelulose e lignina (Figura 2.3). Celulose e hemicelulose são macromoléculas formadas a 

partir de diferentes açúcares, a lignina é um polímero sintetizado a partir de precursores 

aromáticos fenilpropanóides. A composição e as proporções destes compostos variam entre as 

diferentes espécies vegetais (McKendry, 2002).  

 

Figura 2.3 – Principais componentes dos materiais lignocelulósicos. Fonte: Ghaffar & 

Fan (2014) adaptado por Gonçalves (2014). 

 

A celulose é um polímero linear, composto de subunidades de D-glicose unidas por 

ligações β-1,4-D-glicosídicas formando o dímero celobiose. Estas formam longas cadeias 

ligadas entre si por pontes de hidrogênio e forças de van der Waals. A celulose geralmente está 

presente como uma forma cristalina e uma pequena quantidade de celulose amorfa, que são 

cadeias de celulose não-organizadas. Nesta última conformação, a celulose é mais suscetível à 
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degradação enzimática (Pérez et al., 2002). A celulose aparece na natureza associada com 

outros compostos da planta e esta associação pode afetar sua biodegradação.  

A hemicelulose é um polissacarídeo com uma massa molecular menor do que a celulose. 

É formada a partir da D-xilose, D-manose, D-galactose, D-glicose, L-arabinose, ácidos 4-O-

metil-glucurônico, D-galacturônico e D-glucurônico. Os açúcares são unidos por ligações β-1,4 

e, por vezes, β-1,3-D-glicosídicas. Dessa forma, a principal diferença entre a celulose e 

hemicelulose é que a hemicelulose tem bandas com curtas cadeias laterais constituídas de 

diferentes açúcares e a celulose consiste de oligômeros facilmente hidrolisáveis (Pitarelo, 

2007).  

A lignina é ligada tanto à celulose quanto a hemicelulose, formando um selo físico que 

funciona como uma barreira impenetrável na parede celular dos vegetais. Ela está presente na 

parede celular para dar suporte estrutural, impermeabilidade e resistência contra o ataque 

microbiano e estresse oxidativo. É um heteropolímero amorfo, não solúvel em água e 

opticamente inativa que é formada a partir de unidades fenilpropânicas unidas por ligações não 

hidrolisáveis (Sánchez, 2009).  

 

2.4. Pré-tratamento de materiais lignocelulósicos 

 

Nos vegetais, a parede celular age naturalmente como uma proteção física contra 

microrganismos. Alguns desses microrganismos sintetizam enzimas hidrolíticas que promovem 

o rompimento das fibras da parede celular vegetal. Do ponto de vista evolutivo, a estrutura da 

parede celular vegetal se desenvolveu naturalmente para evitar a penetração desses 

microrganismos (Ribeiro, 2010). Substratos relacionados com fatores que afetam a 

digestibilidade enzimática são normalmente associados a uma macro-escala, como a porosidade 

da parede celular e o tamanho da partícula da biomassa lignocelulósica. Em micro-escala, esses 

fatores estão associados à cristalinidade da celulose e ao grau de polimerização, ramificações 

das cadeias hemicelulósicas, composição da lignina, entre outros.  

A utilização dos diferentes componentes passíveis de serem obtidos dos materiais 

lignocelulósicos necessita inicialmente de uma separação mais seletiva dos mesmos. Desta 

forma, ocorre a necessidade da ruptura do complexo lignina-celulose-hemicelulose, bem como 

a remoção de cada uma destas frações através das técnicas de pré-tratamento tais como a de 

deslignificação. Dentre estas técnicas existem diferentes tipos de separação, oriunda de 
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processos térmicos, químicos, físicos, biológicos e até mesmo a combinação destes conforme 

o grau de separação requerido para o material em estudo. O processo de pré-tratamento tem 

como alvo separar os carboidratos da matriz lignina enquanto minimiza a destruição química 

dos açúcares fermentescíveis essenciais para produção de etanol (Mielenz, 2001). A escolha do 

pré-tratamento irá impactar nas propriedades físicas da biomassa pré-tratada. 

Consequentemente, esta escolha terá um impacto econômico sobre cada um dos estágios de 

uma biorrefinaria. Estes aspectos fazem do tratamento preliminar a operação central no 

processamento da biomassa lignocelulósica na obtenção de enzimas e na produção de 

combustíveis e produtos químicos (Hendriks & Zeeman, 2009). 

O objetivo do pré-tratamento está voltado para a remoção da lignina e hemicelulose, 

redução da cristalinidade da celulose e, consequentemente, aumento da porosidade do material, 

conforme ilustrado na Figura 2.4. A região amorfa diz respeito à uma estrutura formada por 

arranjos atômicos aleatórios e sem simetria ou ordenação de longo alcance. A região cristalina 

está relacionada à organização dos átomos de forma geométrica. Com a aplicação do pré-

tratamento espera-se, além de uma boa rentabilidade, uma melhoria na formação de açúcares, 

e que não haja degradação ou perda de carboidratos e formação de subprodutos inibitórios ao 

processo de hidrólise e/ou fermentação.  

Desse modo, processos físicos, químicos, físico-químicos e biológicos têm sido 

utilizados no pré-tratamento de materiais lignocelulósicos (Sun & Cheng, 2002), conforme a 

Tabela 2.2. Dentre esses processos destacam-se os ácidos, alcalinos, com peróxido de 

hidrogênio, com explosão a vapor e hidrotérmico. 

 

Figura 2.4 – Estrutura do material lignocelulósico antes e após a realização do pré-tratamento 

Fonte: Adaptado de Mosier et al. (2005). 
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Tabela 2.2 – Diferentes tipos de pré-tratamento de materiais lignocelulósicos. Fonte: Sun & 

Cheng (2002). 

  
 

Autohidrólise - Promove a degradação da hemicelulose e a transformação da lignina 

  devido à alta temperatura aplicada inicialmente (160-260 °C). Os fatores que afetam 

  esse pré-tratamento são o tempo de residência, temperatura, tamanho da partícula 

  

e teor de umidade. 

 

Pré-tratamento 

 
Explosão de fibra de amônia - Nesse processo, os materiais lignocelulósicos são 

colocados em contato com a amônia líquida a alta temperatura e pressão. Esse pré-

tratamento não solubiliza, significamente, a hemicelulose comparado ao pré-

tratamento ácido e não é muito eficaz para materiais com alto teor de lignina. 

Físico-Químico   

  

 

Explosão com CO2 - Apresenta baixo rendimento comparado à explosão a vapor e 

com amônia, porém é eficiente se comparado à hidrólise de materiais sem pré-

tratamento. A hipótese é que o CO2 produz o ácido carbônico e, consequentemente, 

aumenta a taxa de hidrólise. 
 

  

 

Hidrólise com Ozônio - É um processo que remove, de modo eficaz, a lignina; não 

produz resíduos tóxicos e as reações são realizadas à temperatura ambiente. Todavia, 

necessita-se de uma grande quantidade de ozônio elevando, dessa forma, os custos 

do processo. 

   

 

 

Hidrólise ácida - Tem por finalidade a solubilização da hemicelulose dos materiais, 

minimizando os custos com hemicelulases e liberando parte da glicose. O custo 

desse pré-tratamento é geralmente maior comparado aos processos físico-químicos e 

requer neutralização do pH. 

 

Pré-tratamento 

Químico 

 

Hidrólise alcalina - Auxilia na solubilização e extração da lignina presente na 

biomassa, aumentando a superfície interna e diminuindo o grau de polimerização e 

cristalinidade. 

   

  

 

Processo Organosolv - Consiste na mistura de um solvente orgânico com água ou 

com um ácido inorgânico favorecendo o processo de deslignificação do material. A 

recuperação do solvente é realizada com base no processo de destilação. 

 

  

Pré-tratamento 

Biológico 

Microrganismos são utilizados para promover a degradação da lignina e 

hemicelulose presente em alguns materiais. No caso das celulases, por exemplo, 

estas degradam a celulose liberando açúcares redutores que podem ser fermentados 

por leveduras ou bactérias produzindo etanol. 
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No presente trabalho foi aplicado o pré-tratamento ácido seguido do alcalino e, o pré-

tratamento com peróxido de hidrogênio alcalino por se tratar de processos os quais já foram 

aplicados, em trabalhos anteriores, ao mesmo tipo de material lignocelulósico (casca de coco 

verde), bem como devido às condições disponíveis para tais procedimentos. 

 

2.4.1.  Pré-tratamento Ácido 

 

Esse tipo de pré-tratamento está voltado, principalmente, para a remoção da 

hemicelulose presente na estrutura dos materiais lignocelulósicos aumentando, dessa forma, a 

acessibilidade das enzimas à celulose. Apesar de apresentarem uma alta eficiência no processo 

de hidrólise enzimática, os ácidos concentrados exigem mais atenção e cuidado devido a sua 

elevada toxicidade e por causarem corrosão nos reatores utilizados (Sun & Cheng, 2002). 

Há relatos de várias tecnologias de pré-tratamento ácido, como ácido concentrado e 

diluído, sendo o ácido sulfúrico o principal ácido usado. Nesse tipo de tratamento, um ácido 

diluído é utilizado como catalisador, no entanto, ao se aplicar o pré-tratamento que utiliza 

explosão a vapor e aqueles que utilizam água quente, pode-se dizer também que são realizados 

em condições ácidas, uma vez que a água se comporta como um ácido ao se aplicar elevadas 

temperaturas e, além disso, a estrutura da hemicelulose libera ácido acético sob essas condições 

(Guedes, 2010).  

Existem dois modos de operação ao se utilizar pré-tratamento ácido, pode-se usar altas 

temperaturas, acima de 160 °C, por um curto intervalo de tempo ou temperaturas mais brandas, 

em torno de 120 °C, por 30 a 90 min. O processo a temperaturas mais baixas apresenta a 

vantagem de hidrolisar a hemicelulose em açúcares como a xilose, por exemplo (Sun & Cheng, 

2002). 

Uma das vantagens da utilização de ácidos diluídos em relação aos concentrados é que 

estes formam menos compostos de degradação tais como Hidroximetilfurfural (HMF), Furfural 

e aromáticos quando comparado aos ácidos concentrados. Estes compostos podem inibir não 

só o processo de clivagem da celulose, como também a fermentação de hidrolisados (Guedes, 

2010). 

Rocha et al. (2014), testaram diferentes concentrações de ácido sulfúrico com o objetivo 

de verificar a liberação de açúcares na fração pré-tratada do bagaço de caju. No entanto, 

observou-se que à medida em que se aumenta a concentração do ácido sulfúrico de 0,4 M a 1 

M, a quantidade de glicose produzida é praticamente inalterada. Yu & Zhang (2003), estudaram 
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os efeitos das concentrações de ácidos no pré-tratamento e notaram uma diminuição na 

concentração de glicose quando se utilizava ácidos com concentrações superiores a 0,2 M. Estes 

autores acreditam que o ácido sulfúrico possa ter ocasionado à degradação da glicose, 

justificando assim, a diminuição na concentração de glicose. 

 

2.4.2.  Pré-tratamento Alcalino 

 

Assim como os demais tipos de pré-tratamentos existentes, o alcalino tem como objetivo 

aumentar a acessibilidade das enzimas à celulose. No entanto, o uso de soluções alcalinas como 

NaOH, por exemplo, favorece a remoção da fração de lignina. O processo pode ser realizado a 

baixas temperaturas, porém com um tempo relativamente mais longo e concentrações mais altas 

da solução alcalina. Em estudos já realizados, foi mostrado que este pré-tratamento apresentou 

uma maior eficiência em resíduos agrícolas do que em madeiras (Taherzadeh & Karimi, 2008).  

Geralmente são utilizadas soluções de hidróxido de sódio e de cálcio, mas também é 

possível utilizar amônia. Acredita-se que os tratamentos em meio alcalino causam menor 

degradação dos carboidratos e não geram produtos secundários, nocivos às leveduras (Rabelo 

et al., 2008). O tratamento com NaOH diluído de materiais lignocelulósicos causa 

intumescimento, levando a um aumento na superfície interna, uma diminuição do grau de 

polimerização, uma diminuição na cristalinidade, a separação das relações estruturais entre a 

lignina e a celulose, e rompimento da estrutura da lignina. Desse modo, estas reações ajudam a 

solubilizar e extrair lignina da biomassa (Guedes, 2010).  

Yang et al. (2015) utilizaram um resíduo agrícola, da espécie Quercus acutíssima, o 

qual apresenta um teor de lignina de 36,6%, enquanto que para hemicelulose e celulose, os 

teores encontrados foram de 20,4 e 36,4%, respectivamente. A fim de analisar o processo de 

sacarificação enzimática, estes autores utilizaram o pré-tratamento alcalino (com NaOH) em 

seu material lignocelulósico em estudo e verificaram que o uso da solução de hidróxido de sódio 

a 2%, por um período de tempo de 60 minutos a 121 °C facilitou o processo de hidrólise 

enzimática, em que uma conversão igual a 78,8% foi obtida, com base na liberação de açúcares.  
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2.4.3.  Pré-tratamento com Peróxido de Hidrogênio Alcalino (PHA) 

 

Dentre as diversas técnicas, o pré-tratamento químico por peróxido de hidrogênio 

alcalino tem despertado grande interesse, pois é conduzido com reagentes facilmente acessíveis 

e em condições brandas de temperatura e pressão sem o emprego de ácidos (Rabelo et al., 

2011). Além disso, os reagentes apresentam baixa toxicidade e impacto ambiental e o pré- 

tratamento é compatível com operações de separação, sem formar praticamente nenhum 

produto secundário e apresentando boa recuperação da celulose na forma de glicose após 

hidrólise enzimática (Banerjee et al., 2012).  

De acordo com Gould (1985), a reação com o peróxido ocorre a um pH ótimo igual a 

11,5. Apresenta como uma grande vantagem também, o fato de não deixar quaisquer resíduos 

na biomassa, uma vez que se degrada em oxigênio e água (Rabelo et al., 2008). 

O peróxido de hidrogênio se dissocia em espécies altamente reativas de oxigênio, que 

são os superóxidos e os radicais hidroxila. Os radicais que são derivados do peróxido de 

hidrogênio exibem uma ação oxidativa que promove a despolimerização da lignina e a 

fragmentação da macroestrutura desta pelo ataque às ligações carbono-carbono (Selig et al., 

2009). 

Correia et al., (2013) analisaram os efeitos do pré-tratamento PHA sobre a composição, 

estrutura e digestibilidade enzimática do bagaço de caju utilizando diferentes concentrações de 

peróxido e variando o tempo e a carga de bagaço. Observou-se que, as melhores condições de 

operação para o pré-tratamento utilizando o bagaço de caju foram encontradas a uma 

temperatura de 35 °C, durante 6 (seis) horas, com uma carga de sólidos de 5% (m/v) e uma 

concentração de peróxido a 4,3% (v/v) com o pH ajustado a 11,5. Os resultados apresentados 

mostraram que o pré-tratamento PHA aplicado aumentou significamente o teor de celulose e a 

digestibilidade enzimática sofreu um aumento de 3% para 87%. 

 

2.5. Hidrólise de Materiais Lignocelulósicos 

 

Várias pesquisas foram realizadas em relação à conversão de materiais lignocelulósicos 

em etanol nas últimas duas décadas (Sun & Cheng, 2002). A conversão inclui dois processos: 

hidrólise da celulose em materiais lignocelulósicos para obtenção de açúcares redutores e a 

fermentação do açúcar em etanol. A hidrólise é usualmente catalisada pelas celulases e a 

fermentação é realizada por leveduras ou bactérias. Os fatores que afetam a hidrólise da celulose 

são a porosidade do bagaço, a cristalinidade da fibra de celulose e quantidade de lignina e 
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hemicelulose. A presença da lignina e hemicelulose dificulta a ação da enzima durante a 

hidrólise, reduzindo, por sua vez, a eficiência da mesma. A remoção da lignina e hemicelulose 

reduz a cristalinidade da celulose, e aumenta a porosidade do bagaço no processo de pré-

tratamento com significante melhora na hidrólise. Diante disso, é necessário a aplicação de um 

pré-tratamento antes do processo de hidrólise, devido ao fato deste apresentar as seguintes 

vantagens: aumentar a formação de açúcares ou habilidade para, subsequentemente, formar 

açúcar a partir da hidrólise enzimática, evitar degradação ou perda de carboidrato, evitar a 

formação de produtos inibidores dos processos subsequentes como hidrólise e fermentação 

(Sun & Cheng, 2002). 

 

2.5.1.  Enzimas Celulolíticas e Hidrólise Enzimática 

 

As enzimas celulolíticas são utilizadas nos processos de hidrólise para a produção de 

etanol lignocelulósico. Podem ser aplicadas também em processos para a obtenção de outros 

produtos como, por exemplo, os farmacêuticos, químicos e alimentícios (Agostinho et al., 

2015). 

As enzimas apresentam propriedades que tornam os seus usos altamente desejáveis 

como catalisadores. Elas são bastante ativas, versáteis e executam uma variedade de 

transformações de modo seletivo e rápido em condições brandas de reação, ou seja, não 

requerem altas temperaturas e valores extremos de pH (Bortolazzo, 2011). No entanto, o custo 

econômico da produção de enzimas pode variar de 25% a 50% do custo de produção total do 

etanol de segunda geração (Zhuang et al., 2007). 

A ação das celulases se dá, normalmente, pela atuação dos três maiores grupos de 

celulases, conforme ilustrado na Figura 2.5, são elas: as endoglucanases (EG), as quais atacam 

regiões de baixa cristalinidade na fibra da celulose, gerando dessa forma, extremidades da 

cadeia livres para novos ataques; as exoglucanases, que por sua vez, clivam os segmentos nas 

extremidades redutoras e não redutoras das cadeias expostas pelas endoglucanases, gerando a 

celobiose; a beta-glicosidase, a qual hidrolisa a celobiose para produzir glicose. Essa remoção 

da celobiose é bastante significativa para o processo de hidrólise, tendo em vista que, a 

celobiose é um produto de efeito inibitório de muitas celulases, incluindo as endo e 

exoglucanases (Bortolazzo, 2011). 
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Figura 2.5 – Atuação das celulases sobre a estrutura da celulose. Fonte: Adaptado de 

Bortolazzo (2011). 

No processo de hidrólise enzimática, a biomassa lignocelulósica é primeiramente pré-

tratada para aumentar a acessibilidade ao ataque enzimático. Durante o pré-tratamento, a 

hemicelulose é hidrolisada em um processo similar ao primeiro passo da hidrólise com ácido 

diluído. No segundo passo, a hidrólise propriamente dita, a celulose é hidrolisada através das 

enzimas celulases. Devido às condições mais suaves aplicadas durante o processo, uma menor 

quantidade de subprodutos é liberada, resultando em um alto rendimento de açúcares 

fermentescíveis. Porém, para atingir uma alta conversão da celulose necessita-se de altas 

concentrações da enzima, o que aumenta o custo de produção (Ribeiro, 2010). 

Ao contrário dos catalisadores químicos, as enzimas apresentam uma elevada 

especificidade em relação ao substrato e sua utilização reduz a obtenção de subprodutos 

indesejáveis na reação, diminuindo assim os custos de separação dos produtos, bem como os 

problemas de tratamento de efluente. No caso da hidrólise enzimática, a especificidade da 

enzima evita ainda que ocorra degradação da glicose, o que pode ocorrer na hidrólise ácida (Yu 

& Zhang, 2003). 

O rendimento da hidrólise depende de muitos fatores, tais como: tipo de pré-tratamento 

do substrato, inibição da atividade enzimática pelos produtos finais da biodegradação, 

termoestabilidade das enzimas, concentração e adsorção do substrato, tempo de duração da 

hidrólise, pH do meio, concentração de substrato no meio e taxa de agitação. Consequentemente 
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é necessário otimizar as condições de hidrólise para conseguir o funcionamento satisfatório dos 

processos de sacarificação (Ribeiro, 2010). Ao se efetuar uma comparação entre os processos 

de hidrólise pode-se perceber que a hidrólise enzimática conduz a rendimentos mais elevados 

de monossacarídeos do que a hidrólise ácida, porque as enzimas celulases catalisam somente 

as reações de hidrólise e não as reações da degradação do açúcar. 

Alguns autores vêm mostrando a eficiência da hidrólise enzimática em relação à 

hidrólise ácida. Segundo Krishna et al. (1998), aproximadamente de 65 a 75% de sacarificação 

foram conseguidas com 7,5% (p/p) de H2SO4 e HCl, respectivamente, a 15 psi em 45 minutos. 

No caso da hidrólise enzimática, o pré-tratamento do bagaço de cana de açúcar foi essencial, 

mas altas pressões não foram requeridas. O hidrolisado enzimático apresentou uma conversão 

de 92% do substrato quando usado no bagaço o pré-tratamento com peróxido de hidrogênio 

alcalino a 2,5% (p/v). A formação dos açúcares foi conseguida a 50°C e pH 4,5, usando 

celulases de T. reesei. A produção de álcool foi mais elevada realizando a fermentação do 

hidrolisado enzimático do que do hidrolisado ácido. 

 

2.6. Surfactantes  

 

Os surfactantes são moléculas anfipáticas, ou seja, são constituídas de uma porção 

hidrofóbica e uma porção hidrofílica. A porção apolar é freqüentemente uma cadeia 

hidrocarbonada enquanto a porção polar pode ser iônica (aniônica ou catiônica), não-iônica ou 

anfotérica (Nitschke & Pastore, 2002; Desai & Banat, 1997). 

Devido à presença de grupos hidrofílicos e hidrofóbicos na mesma molécula, os 

surfactantes tendem a se distribuir nas interfaces entre fases fluidas com diferentes graus de 

polaridade (Banat et al., 2000). A formação de um filme molecular, ordenado nas interfaces, 

reduz a tensão interfacial e superficial, sendo responsável pelas propriedades únicas dos 

surfactantes. Estas propriedades fazem os surfactantes serem adequados para uma ampla gama 

de aplicações industriais envolvendo: detergência, emulsificação, lubrificação, capacidade 

espumante, capacidade molhante, solubilização e dispersão de fases (Nitschke & Pastore, 

2002). 

Para avaliar a eficiência de um surfactante, utiliza-se como critério a concentração 

micelar crítica (CMC), a qual pode ser definida pela solubilidade do surfactante em uma fase 

aquosa. A obtenção da CMC se dá pela dissolução de quantidade conhecidas de surfactante em 
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água, medindo-se a tensão superficial e/ou interfacial e, posteriormente, plotando-se valores de 

tensão em função da concentração de surfactantes (Fox & Bala, 2000; Desai & Banat, 1997). 

Quanto menor o valor da CMC, mais eficiente o biossurfactante produzido (Bognolo, 1999).  A 

Figura 2.6 ilustra a mudança das propriedades como tensão superficial e interfacial em função 

do aumento da concentração do surfactante, observa-se que ao se atingir a CMC essas 

propriedades ficam constantes.  

 

Figura 2.6 – Esquema para tensão superficial, interfacial e solubilidade em função da 

concentração do surfactante. Fonte: Mulligan (2005) adaptado por Cara (2009). 

No presente trabalho avalia-se a influência do surfactante químico Triton X-100 na 

etapa de hidrólise da casca de coco pré-tratada previamente. O Triton X-100 é um agente 

tensotivo bastante utilizado, principalmente na área de biotecnologia. É um surfactante não-

iônico, apresentando em sua estrutura uma parte polar (hidrofílica) e outra apolar (hidrofóbica). 

Os átomos de oxigênio da porção hidrofílica tornam a molécula solúvel em água devido à 

possibilidade de formação de ligações de hidrogênio, porção hidrofílica formada por uma 

cadeia de óxido de polietileno e a parte hidrofóbica formada pelo grupo 4-(1,1,3,3-

tetrametilbutil)-fenil.  

A Figura 2.7 ilustra a estrutura molecular do Triton X-100, surfactante químico utilizado 

no presente trabalho para fins de comparação com o biossurfactante do tipo ramnolipídeo. 
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Figura 2.7 – Estrutura molecular do Triton X-100. Fonte: Mitra & Dungan (2001). 

 

Um estudo a respeito da influência de surfactantes não-iônicos na hidrólise enzimática 

da celulose pura foi realizado por Zhou et al. (2015). Foi observado então que, os surfactantes 

apresentaram uma ação inibidora, somente, após 24 h de hidrólise.  

Sabe-se que a hidrólise enzimática da celulose ocorre sob a ação de, pelo menos, três 

grupos de celulases que são as endoglucanases, as celobiohidrolases e as β-glicosidases. Em 

ensaios realizados por estes autores foi observado que a atividade da celobiohidrolase (CBHs) 

diminuiu quando o Tween 80 foi adicionado. Logo, foi reportado que o surfactante a altas 

concentrações (5g/L) interagiu principalmente com as CBHs inibindo a atividade das celulases. 

Contudo, não significando que a interação do surfactante com a celulase tenha efeito negativo 

na hidrólise da celulose. Zhou et al. (2015) notaram que, a uma concentração adequada, a adição 

de surfactantes pode melhorar a conversão da celulose até um certo ponto, devido à redução da 

adsorção não-produtiva das enzimas durante a hidrólise da celulose. Logo, a interação entre 

surfactantes e enzimas é dependente de vários fatores como o tipo de surfactante, concentração, 

pH, etc.  

Enfatiza-se que, como alternativa aos surfactantes químicos, o crescimento da 

preocupação ambiental entre os consumidores, combinado com novas legislações de controle 

do meio ambiente levaram à procura por surfactantes naturais ou, também chamados de 

biossurfactantes, como alternativa aos produtos existentes, uma vez que, a maioria desses 

produtos químicos são sintetizados a partir de derivados de petróleo, tornando-os não 

biodegradáveis (Nitschke & Pastore, 2002).  
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2.6.1. Biossurfactantes 

 

Os biossurfactantes são compostos de origem microbiana que exibem propriedades 

surfactantes, isto é, diminuem a tensão superficial e interfacial, além de possuírem alta 

capacidade emulsificante, consistindo em subprodutos metabólicos de bactérias, fungos e 

leveduras (Nitschke & Pastore, 2002). Apresentam vantagens frente aos surfactantes sintéticos, 

como biodegradabilidade, baixa toxicidade e estabilidade em valores extremos de pH, 

temperatura e salinidade (Makkar & Cameotra, 2002).    

Os biossurfactantes possuem uma estrutura comum. Apresentam uma porção lipofílica 

usualmente composta por cadeia hidrocarbônica de um ou mais ácidos graxos, os quais podem 

ser saturados, insaturados, hidroxilados ou ramificados, ligados à uma porção hidrofílica, que 

pode ser um éster, um grupo hidróxi, fosfato, carboxilato ou carboidrato (Bognolo,1999). A 

maioria dos biossurfactantes são neutros, ou aniônicos, variando desde pequenos ácidos graxos 

até grandes polímeros.  

Dentre as principais classes de biossurfactantes, pode-se destacar os glicolipídeos, 

lipopeptídeos e lipoproteínas, fosfolipídeos e ácidos graxos, surfactantes poliméricos e 

surfactantes particulados (Nitschke & Pastore, 2002). 

A Figura 2.8 ilustra a estrutura de um dos tipos de biossurfactante utilizado no presente 

trabalho o qual faz parte da classe dos glicolipídeos, mais precisamente conhecido como 

ramnolipídeo. 

 

Figura 2.8 – Estrutura molecular do ramnolipídeo produzido pela Pseudomonas 

aeruginosa. Fonte: Nitschke & Pastore (2002). 
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Existem vários tipos de ramnolipídeos, no entanto, os principais glicolipídeos obtidos 

através da cepa de Pseudomonas aeruginosa são os ramnolipídeos do tipo 1 (L-ramnosil-β-

hidroxidecanoil- β-hidroxidecanoato) e do tipo 2 (L-ramnosil-L-ramnosil-β-hidroxidecanoil- β-

hidroxidecanoato) (Oliveira, 2010). 

Os biossurfactantes podem ser aplicados em diversas áreas, tais como: biorremediação, 

farmacêutica, indústrias alimentícias, agricultura, mineração, entre outras (Banat et al., 2000). 

Funcionam como emulsionantes e dispersantes, solubilizantes, detergentes, redutores de 

viscosidade, fungicida, demulsificantes, agentes espumantes, etc. Mesmo apresentando 

diversas vantagens frente aos surfactantes sintéticos, os biossurfactantes ainda não são 

amplamente utilizados devido a alguns fatores limitantes como, por exemplo, o elevado custo 

de produção associado a métodos ineficientes de recuperação e ao uso de substratos caros. 

Como alternativa para a redução desses custos, o uso de subprodutos agrícolas ou de 

processamento industrial poderia ser aplicado na produção dos biossurfactantes (Nitschke & 

Pastore, 2002).  

 

2.6.2. Aplicação de Biossurfactantes na Hidrólise Enzimática 

 

O processo de hidrólise de materiais lignocelulósicos ocorre pela ação das celulases, 

dentre as quais a principais são: endoglucanases (EG), exoglucanases ou celobiohidrolases 

(CBH) e β-glicosidases (BGL). Uma vez que as β-glicosidases hidrolisam a celobiose para a 

formação de glicose, essa função tem um papel importante no processo de hidrólise, tendo em 

vista que a celobiose tem uma ação inibidora do produto final das enzimas incluindo as endo e 

exoglucanases (Wang et al, 2011). 

O potencial de aplicação destas enzimas estimulou a presente investigação, no que se 

refere à melhoria das suas atividades e rendimentos. A adição de surfactantes não-iônicos, 

especialmente detergentes, tem aumentado significativamente a conversão da celulose em 

açúcares fermentescíveis, como também podem modificar a propriedade da superfície de 

celulose e minimizar a ligação irreversível das celulases, promovendo assim a atividade das 

celulases e aumentando a hidrólise enzimática da celulose (Zhang et al., 2008). Entretanto, 

esses agentes surfactantes são sintetizados quimicamente e não são biodegradáveis, tornado-se 

assim tóxicos ao meio ambiente. Desta forma, a utilização dos biossurfactantes tem atraído a 

atenção por serem biodegradáveis, por sua especificidade e por sua biocompatibilidade, entre 

outros. 
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Alguns estudos comprovaram que a adição de ramnolipideo aumentou visivelmente a 

produção de celulase e xilanase em fermentação semi-sólida utilizando palha de arroz e farelo 

de serragem com substrato, conforme reportado por Zhang et al., (2009). Estes autores 

comentam que o ramnolipídeo pode reduzir a quantidade de celulase necessária na hidrólise da 

palha de arroz, consequentemente reduzindo o custo com enzimas, e promover a reciclagem do 

processo.  

Hong-Yuan et al., (2011) afirmam que não se tem explicações precisas sobre o efeito 

dos ramnolipídeos na produção e na atividade das celulases na hidrólise da palha de arroz. Esses 

pesquisadores relatam também que em estudos anteriores, quatro diferentes explicações foram 

propostas para o efeito do surfactante sobre a hidrólise da celulose: (i) os tensoativos podem 

agir sobre a membrana celular, causando liberação de enzimas, (ii) agentes tensoativos pode 

aumentar a estabilidade da enzima e evitar a desnaturação da enzimas durante a hidrólise, (iii) 

agentes tensoativos podem afetar a estrutura do substrato e torná-lo mais acessível para 

enzimática hidrólise e / ou (iv) agentes tensoativos podem reduzir adsorção de enzimas 

improdutivas na lignina. 

A Figura 2.9 ilustra alguns fatores importantes que influenciam no processo de hidrólise 

enzimática como: as condições de hidrólise, características do substrato e o uso de surfactantes. 

31  

Figura 2.9 – Representação esquemática da influência de surfactantes e de outros fatores no 

processo de hidrólise enzimática. Fonte: Adaptado de Zhou et al. (2015). 



Capítulo 2 - Revisão Bibliográfica   37 

Cynthia Kérzia Costa de Araújo Março/ 2016 

Segundo Zhou et al. (2015), a influência do surfactante na hidrólise da celulose é 

altamente importante para a adsorção de celulases em fibras da celulose. Ambas as adsorções, 

produtivas e não-produtivas, ocorrem durante a hidrólise e estas são afetadas pelas condições 

de hidrólise com pH, carga de substrato e de enzimas, pelas características do substrato e 

formulação das enzimas como ilustrado na figura acima. Os surfactantes podem interagir com 

os substratos ou enzimas e afetar na adsorção enzimática. O impacto benéfico do surfactante 

está, portanto, ligado a todos esses fatores citados anteriormente, como condição de hidrólise, 

substrato e enzimas. 

 Destaca-se que Feng et al. (2013) reportam que na hidrólise da palha de arroz pré-tratada 

com NaOH utilizando o ramnolipídeo, atingiu-se uma conversão de 23,15% e um aumento de 

24 para 36%, na estabilidade da celulase, foi observado. Wang et al. (2011) também observaram 

uma melhoria na produção de celulases e xilanases com a adição do ramnolipídeo. O 

biossurfactante aumentou a atividade da celulase de 25,5 para 102,9% e evitou que ocorresse a 

degradação e desativação da enzima. 
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3. Material e Métodos 

No presente capítulo são apresentados os principais reagentes, equipamentos e 

metodologia aplicada à parte experimental desta pesquisa, buscando-se detalhar cada 

procedimento realizado para obtenção dos resultados apresentados no capítulo quatro. 

 

3.1. Matéria-Prima 

 

 3.1.1. Casca de coco 

A coleta do coco verde foi feita em um quiosque na praia de Ponta Negra- Natal (RN), 

no mês de Agosto de 2014. Para a obtenção da fibra de coco verde foram utilizados o epicarpo 

e o mesocarpo. Após a seleção dos cocos, o material foi cortado em pequenos pedaços com o 

auxílio de um facão e, em seguida, foi lavado com água, secos a 50 °C por 72 horas na estufa 

com circulação e renovação de ar (Modelo: TE-394/I, TECNAL) para posterior moagem 

(moinho tipo Willye, TE – 680, TECNAL) e armazenado em sacos plásticos à temperatura 

ambiente. O material foi moído e, em seguida, peneirado em peneiras de 48 mesh. Esse 

procedimento de preparo das amostras foi utilizado tanto para o materia in natura como pré-

tratado. A Figura 3.1 ilustra o aspecto do resíduo utilizado antes e após moagem e peneiramento. 

 

                                           (a)        (b) 

Figura 3.1 – Resíduo utilizado como substrato: (a) casca de coco verde após secagem e 

(b) casca moída e peneirada a 48 mesh. 
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3.1.2. Pré-tratamento ácido (H2SO4 – 0,6 M) / alcalino (NaOH - 1 M) 

 

Foi feita uma mistura de 20% (m/v) com a casca do coco e o ácido sulfúrico (0,6 mol/L) 

e, em seguida, essa mistura foi tratada em autoclave a 121 °C por 15 min. Posteriormente, o 

material foi lavado várias vezes até a água de lavagem atingir um pH próximo a 7,0 e, em 

seguida, levado à estufa a 60°C por 24 horas (Rocha et al., 2014). 

A fibra de coco resultante da etapa anterior foi então colado em um béquer, em uma 

concentração de 20% (m/v) com a solução de NaOH 4% (m/v). Posteriormente, essa mistura 

foi submetida ao tratamento térmico em autoclave a temperatura de 121°C por 30 minutos. 

Após várias lavagens, até o pH atingir um valor próximo a 7,0, o material foi colocado em 

bandejas e levado para a estufa com circulação de ar forçada a 60°C por 24 horas (Rocha et al., 

2009; Vásquez et al., 2007). 

 

3.1.3. Pré-tratamento com Peróxido de Hidrogênio Alcalino (PHA) 

 

O pré-tratamento PHA foi realizado utilizando 4% (p/v) da casca de coco in natura 

imerso em uma solução de peróxido de hidrogênio a 7,35% (v/v), agitado a 100 rpm (1,1 x g) 

com agitador mecânico (mod TE – 139, TECNAL) à temperatura ambiente, conforme Rabelo 

et al., (2011). O tempo de residência foi de uma hora. O pH da solução de peróxido de 

hidrogênio foi ajustado para 11,5 com solução de NaOH (1 N) antes de entrar em contato com 

a casca de coco. Após o término da reação, a fração líquida foi descartada e os sólidos lavados 

com água até atingir um pH próximo a 7,0 (Rabelo et al., 2011). Em seguida, o material pré-

tratado foi colocado na estufa a 60 °C por 24 horas e armazenado para posterior uso tanto na 

caracterização do material como no processo de hidrólise. 

A Figura 3.2 apresenta, de um modo geral, todas as etapas as quais foram realizadas no 

presente trabalho, desde a síntese do biossurfactante até a aplicação do mesmo no processo de 

hidrólise enzimática da casca de coco verde. 
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Figura 3.2 – Fluxograma representando as principais etapas realizadas desde a 

produção do biossurfactante até os ensaios de hidrólise. 

 

3.2. Caracterização química e física da casca de coco in natura e pré-

tratada 

 

3.2.1. Determinação de sólidos totais 

 

A metodologia utilizada para determinar a umidade do material em estudo foi a da NREL 

- Determination of Total Solids in Biomass (Sluiter et al., 2008a). Em um béquer, previamente 

tarado, foi colocado cerca de 2,0 g do bagaço. O béquer foi colocado na estufa a 105 °C por 24 

horas. Após esse período, o material foi pesado novamente, a fim de se obter a massa seca. Para 

determinação dos sólidos totais, a Equação (3.1) foi utilizada e os ensaios foram realizados em 

triplicata, obtendo-se dessa forma, uma média dos valores e seu respectivo desvio padrão. 

 

                                                  
sec

% 1 *100
a

úmida

M
U

M

 
  
 

                                           (3.1) 
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Sendo: 

% U = percentual de umidade 

Mseca = massa seca obtida pela diferença entre o peso do conjunto depois da estufa e o peso do 

béquer. 

Múmida = massa úmida obtida pela diferença entre o peso do conjunto antes de ser levado para 

estufa e o peso do béquer. 

 

3.2.2. Determinação de extraíveis 

 

Para a determinação de extraíveis foi aplicado o método adaptado da NREL - 

Determination of Extractives in Biomass (Sluiter et al., 2005a), pensando-se 2,0 g de bagaço e, 

em seguida, submetendo-os a um tratamento no aparelho de Soxhlet (Modelo: TE-044, 

TECNAL), utilizando como reagentes água deionizada e álcool etílico 95% em temperaturas 

de 120 e 80 °C, respectivamente, durante 24 horas. Para ambos os reagentes, o volume utilizado 

para a extração foi de 70 mL. 

Ao término do processo extrativo, foi feita uma breve lavagem com álcool etílico do 

material contido no cartucho a fim de garantir a retirada do excesso de extraíveis e, 

posteriormente, esse mesmo cartucho foi colocado em estufa a 105 °C por um período de 24 

horas. A percentagem de extraíveis foi calculada conforme a Equação (3.2). 

 

sec

% *100
f i

a

M M
Ext

M

 
  
 

 

Sendo: 

%Ext: percentual de extraíveis 

Mi: massa do tubo de Soxhlet antes da extração 

Mf: massa do tubo contendo os extraíveis ao término do processo 

Mseca: massa do bagaço em base seca 

 

 

            (3.2) 
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3.2.3. Determinação de polissacarídeos 

 

3.2.3.1. Hidrólise com H2SO4 (72%) 

 

Para a determinação dos polissacarídeos foi empregado o método da NREL- 

Determination of Structural Carbohydrates and Lignin Biomass (Sluiter et al., 2008b). Pesou-

se 0,3 g do material isento de extraíveis em um Erlenmeyer de 125 mL e adicionou-se 3,0 mL 

de ácido sulfúrico 72 %. Esse bagaço junto ao ácido foi colocado em banho maria a 30 ± 3 °C 

durante 1 hora, fazendo-se uso de um bastão de vidro para agitar a mistura a cada 10 minutos. 

Após retirada do banho, adicionou-se ao Erlenmeyer 84,0 g de água deionizada, agitando-o 

cuidadosamente para homogeneizar a mistura. Essa mesma solução foi autoclavada por uma 

hora a 121 °C e 1 atm. Os ensaios foram realizados em quadruplicata. 

O material hidrolisado foi separado dos sólidos por filtração, utilizando-se papel de filtro 

seco e previamente tarado. O hidrolisado foi armazenado em tubos do tipo Eppendorfs e 

estocados na geladeira para posterior análise de cromatografia líquida. O sólido contido no 

papel de filtro foi então lavado com porções de 100 mL de água deionizada, secos a 100 °C por 

24 h para, em seguida, realizar a determinação da lignina presente no material. 

 

3.2.4. Determinação de lignina insolúvel 

 

O material retido no papel de filtro, após a hidrólise ácida, foi utilizado para determinar 

o teor de lignina insolúvel. No entanto, para se obter valores reais da lignina insolúvel foi 

necessário determinar as cinzas desse material retido no papel de filtro. Logo, transferiu-se o 

resíduo contido no papel para um cadinho de porcelana previamente tarado e calcinou-se a 

amostra inicialmente a 300 °C, a fim de evitar uma expansão do material no interior da mufla, 

e posteriormente, a calcinação ocorreu a 800 °C por mais duas horas. 

3.2.5. Determinação das cinzas totais 

 

Para a determinação das cinzas totais, segundo a metodologia proposta em NREL - 

Determination of Ash in Biomass (Sluiter et al., 2005b), foi pesado aproximadamente 2 g do 

bagaço em cadinho de porcelana previamente tarado. O material foi digerido em mufla à 300 

°C e calcinado à 800 °C por duas horas. Por diferença de massa, o teor de cinzas da lignina 

insolúvel e das cinzas totais foi determinado de acordo com a Equação (3.3). 
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Sendo: 

% Cinzas = porcentual em massa de cinzas 

Mc = massa de cinzas (diferença entre massa do cadinho com cinzas e a massa do cadinho 

vazio) 

Ma = massa da amostra em base seca 

 

3.2.6. Análise do hidrolisado por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

(CLAE) 

 

A determinação dos teores de celulose e de hemicelulose está relacionada às 

concentrações de carboidratos e de ácidos orgânicos presentes no hidrolisado. Para cada 

componente monomérico foi construída uma curva de calibração em que foi obtida a 

concentração de cada um deles. Fatores de conversão são usados para obtenção do teor de 

celulose e hemicelulose, conforme mostra a Tabela 3.1.  

Tabela 3.1 - Componentes presentes no hidrolisado e seus respectivos fatores de 

conversão. Fonte: Pitarelo (2007). 

 

 

 

 

Para cálculo dos teores de celulose e hemicelulose é feita uma soma poderada entre as 

concentrações de cada componente multiplicado pelos seus fatores de conversão 

correspondentes a cada um deles, conforme a Equação (3.4): 

Componente Fator de conversão 

Celobiose 0,95 

Glicose 0,90 

Xilose 0,88 

Arabinose 0,88 

Ácido Acético 0,72 

Hidroximetilfurfural 1,29 

Furfural 1,37 

(3.3) 
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Utilizou-se a técnica de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) para a 

identificação desses carboidratos e ácidos orgânicos presentes no hidrolisado, fazendo-se uso 

do cromatógrafo (Acela, Thermo Scientific) e da coluna Shim-Pack SCR-101H (Shimadzu Co. 

Japan) a uma temperatura de 65 °C. Uma solução de ácido sulfúrico 5,0 mM foi utilizada como 

fase móvel a uma vazão de 0,6 mL/min. O volume de injeção na coluna foi de 20,0 µL. As 

amostras foram previamente filtradas em membranas de 0,22 µm para remoção de possíveis 

partículas insolúveis. 

  

3.2.7. Análise de difração de raios-X e cristalinidade 

 

A análise de difração de raios-X (DRX) foi realizada nos materiais lignocelulósicos in 

natura e pré-tratados utilizando o difratômetro de raios-X, modelo XRD 6000 Shimadzu, 

pertencente ao Núcleo de Processamento Primário e Reúso de Água Produzida e Resíduo 

(NUPPRAR) localizado na UFRN, com radiação Kα de cobre, voltagem de 40 kV, corrente 

elétrica de 30 mA e velocidade de 2,0 graus por minuto utilizando uma varredura de ângulo 2θ 

de 10,0 a 80,0, conforme procedimento adotado por Gonçalves (2014).  

O índice de cristalinidade (ICr) foi determinado de acordo com a Equação (3.5), segundo 

Gabhane et al. (2011). 

 

*100
c am

c

I I
ICr

I

 
  
 

 

 

Sendo: 

ICr = Índice de cristalinidade (%) 

Ic = intensidade do pico de posição 2θ (22,6°)  

Iam = intensidade do pico 2θ (18,7°) 

 

3.2.8. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

As superfícies dos materiais lignocelulósicos in natura e pré-tratados foram analisadas 

utilizando o microscópio Hitachi, de modelo TM3000, localizado no Departamento de 

(3.4) 

(3.5) 
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Engenharia de Materiais da UFRN. O objetivo da análise em questão foi capturar imagens das 

regiões de degradação da fibra do material, principalmente, para fins comparativos entre a 

amostra in natura e as amostras que foram submetidas aos pré-tratamentos.  

 

3.3. Produção de Ramnolipídeos 

 

3.3.1. Microrganismo 

 

Foi utilizada uma cepa de Pseudomonas aeruginosa AP 029/GLVIIA, pertencente ao 

Laboratório de Engenharia Bioquímica (LEB/UFRN), isolada de um poço de petróleo e 

depositada na coleção de culturas do Departamento de Antibióticos da UFPE. A cultura foi 

mantida em meio sólido com ágar para contagem em placa (PCA), utilizando placas de Petri, 

sendo a renovação das células feita por repique e incubação a 38ºC durante 48 horas, a fim de 

verificar o crescimento do microrganismo. Após a incubação, as placas contendo a 

Pseudomonas aeruginosa foram estocadas na geladeira e mantidas a uma temperatura em torno 

de 5 °C, conforme descrito por Oliveira (2010). Vale salientar que foi necessário reativar a cepa 

antes de realizar a transferência para o meio sólido contendo PCA. Para isso, preparou-se um 

meio líquido contendo o caldo nutriente a uma concentração de 8,0 g/L, sendo agitado em 

incubador rotatório (shaker) (TE-421, TECNAL) a 150 rpm (2,5 x g) e 30 °C por 24 h. Em 

seguida, transferiu-se o microrganismo para o meio sólido. 

 

3.3.2. Preparo do inóculo 

 

Para obtenção do inóculo, foram utilizados Erlenmeyers de 250 mL com volume de 

meio de 100 mL cada, contendo os seguintes reagentes: Peptona a uma concentração de 5,0 

g/L, Extrato de Levedura a 3,0 g/L e NaCl a 5,0 g/L. Após dissolver a mistura de todos esses 

reagentes em água destilada, regulou-se o pH da solução em torno de 7,0 por meio da adição 

de NaOH (Peng et al., 2012). Os Erlenmeyers foram esterilizados em autoclave a 121 °C 

durante 15 minutos e, após resfriados à temperatura ambiente, foram levados à câmara de fluxo 

laminar para que fosse possível realizar a transferência, fazendo-se uso da alça de platina, das 

células para os frascos contendo o meio. Para cada Erlenmeyer, a transferência das células com 

auxílio da alça foi feita três vezes. Estes frascos foram colocados em shaker a 38 °C, por 24 

horas, sob agitação de 200 rpm (4,5 x g). 
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3.3.3. Meio de cultivo 

 

No cultivo foram utilizados Erlenmeyers de 250 mL, porém com um volume de meio 

de 97 mL. Esse meio era composto por Glicose (18,0 g/L), Sulfato de Magnésio heptahidratado 

(1,0 g/L), Fosfato de Sódio dibásico heptahidratado (1,1 g/L), Fosfato de Potássio monobásico 

(1,5 g/L), Nitrato de Sódio (2,0 g/L) e Sulfato de Ferro II heptahidratado (0,1 g/L). O pH do 

meio foi ajustado para 6,5 com NaOH e, em seguida, os frascos foram esterilizados a 121 °C 

por 15 minutos. Os Erlenmeyers contendo o meio foram inoculados na câmara de fluxo laminar, 

adicionando-se 3,0 mL do inóculo e, posteriormente, levados ao shaker por 48 h, 200 rpm (4,5 

x g) e 38 °C (Peng et al., 2012). 

A Figura 3.3 ilustra as etapas de obtenção do inóculo e do cultivo para a produção do 

biossurfactante. 

 

Figura 3.3 – Desenho esquemático da produção de ramnolipídeos. Fonte: Adaptado de 

Oliveira (2010). 

 

3.3.4. Recuperação do Biossurfactante 

 

3.3.4.1. Centrifugação 

 

 Após 48 h de cultivo, o pH do caldo fermentado foi ajustado para 8,0 e centrifugado 

(Centrifuge 5804 R, EPPENDORF) a 3500 rpm (1370 x g) por 10 minutos, para remoção da 
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biomassa (Peng et al., 2012). O sobrenadante I obtido, conforme ilustrado na Figura 3.4, foi 

então armazenado em um outro recipiente para, em seguida, ser realizada a etapa de 

acidificação. 

 

3.3.4.2. Precipitação Ácida 

 

 Nesta etapa, o sobrenadante I obtido livre de células foi acidificado a pH 2,0 (HCl 6 M) 

e armazenado em geladeira por aproximadamente 12 h (overnight). Após este período, esse 

mesmo sobrenadante foi novamente centrifugado a 3500 rpm (1370 x g) por 10 minutos (Peng 

et al., 2012). O sobrenadante II, obtido desta última centrifugação foi descartado e o precipitado 

foi ressuspenso com um pouco de água destilada, em torno de 5 mL, e estocado em um funil de 

separação para posterior extração. 

 

3.3.4.3. Extração com solvente 

 

 A extração do ramnolipídeo sintetizado foi realizada através da adição de éter de 

petróleo ao funil de separação o qual já continha o precipitado obtido da etapa anterior 

(precipitação ácida). O éter foi adicionado a uma proporção 1:1 (v/v). Este procedimento foi 

repetido três vezes para garantir que o máximo de ramnolipídeos fosse extraído. A cada 

repetição da extração, o éter de petróleo contendo o ramnolipídeo foi estocado em um béquer 

para posterior concentração do biossurfactante (Oliveira, 2010). 

 A amostra obtida da fase orgânica foi levada ao rotavapor (R 215 – Buchi) para ser 

concentrada a uma temperatura de 40 ºC (Oliveira, 2010). O concentrado obtido foi guardado 

sob refrigeração e, posteriormente, quantificado. 

 

3.3.4.4. Quantificação do biossurfactante 

 

 O biossurfactante produzido foi quantificado através do método tioglicólico, que por 

sua vez, consiste em adicionar 4,5 mL de ácido sulfúrico diluído (6:1) a 1,0 mL da amostra 

contendo o ramnolipídeo. Após agitados em vórtex, os tubos contendo a mistura foram 

aquecidos durante 10 minutos a uma temperatura de 100 °C e, em seguida, resfriados a 

temperatura ambiente (Rahman et al., 2002). Decorrido o tempo de resfriamento, adicionou-se 
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aos tubos 0,1 mL da solução de ácido tioglicólico 4% preparado no mesmo instante. Novamente 

os tubos foram agitados e armazenados em ambiente escuro por um período de tempo de 3 

horas. Por fim, realizou-se a medida de absorbância utilizando-se o espectofotômetro (Termo 

Spectonic, Genesys 10 uv) a comprimentos de onda de 400 e 430 nm. 

 Para determinar a concentração de ramnose, utilizou-se uma curva de calibração 

previamente determinada com ramnose comercial. Nesta curva, foram aplicados os valores da 

diferença entre os dois comprimentos de onda. As medidas foram realizadas em triplicata e o 

valor obtido através da curva de calibração foi multiplicado por 3,4 relacionando o 

ramnolipídeo em termos de ramnose, segundo Raza et al. (2007) e Oliveira (2010). 

 A Figura 3.4 ilustra o fluxograma utilizado no processo de recuperação dos 

ramnolipídeos. 

 

3.3.4.5. Quantificação de Proteínas Totais 

 

Para determinação da quantidade de proteínas presente na amostra, adicionou-se 3 mL 

do reagente Coomassie (reagente de Bradford), previamente preparado, a 100 μL de amostra, 

agitando-se suavemente o tubo em vórtex, e em seguida, incubou-se a amostra durante 5 

minutos. Após o tempo de incubação, foi realizada a leitura no espectrofotômetro a 595 nm, 

contra um branco (3mL de reagente Bradford + 100μL de água destilada) (Bradford, 1976). A 

curva de calibração foi feita através da solução de albumina de soro bovino (BSA), utilizando-

se uma faixa de concentração de 0,05 a 0,25 g/L. 
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Figura 3.4 – Fluxograma referente às etapas de recuperação do biossurfactante.  

 

3.4. Determinação da concentração micelar crítica (CMC) dos 

surfactantes 

 

A CMC de ambos os surfactantes utilizados nesse trabalho, tanto o químico como o 

biológico, foi determinada através do método baseado em tensão superficial, mais precisamente 

denominado, método de Du Nouy ou método do anel. Para isso, utilizou-se o tensiômetro de 

modelo K100 da marca KRUSS ilustrado na Figura 3.5, pertencente ao Núcleo de Pesquisa e 

Ensino em Petróleo e Gás (NUPEG), do Departamento de Engenharia Química da UFRN. 



Capítulo 3 - Material e Métodos  51 

Cynthia Kérzia Costa de Araújo Março/ 2016 

 

Figura 3.5 – Tensiômetro K100 KRUSS utilizado para determinar a CMC dos 

surfactantes. 

A técnica consiste na medição da tensão superficial através de um anel metálico circular 

o qual é suspenso em uma balança de precisão e, utiliza-se uma base de altura ajustável para 

levantar o líquido a ser analisado até que entre em contato com o anel. Em seguida, o recipiente 

é novamente abaixado para esticar a película de líquido que se forma em torno do anel, e, a 

partir de então, obtém-se uma média após as 10 medidas realizadas pelo próprio equipamento. 

Para realização dessas análises, as amostras dos dois surfactantes foram diluídas em água 

destilada para diferentes concentrações e a leitura efetuada da diluição menos concentrada para 

a mais concentrada. Para o Triton X-100 foram utilizadas as seguintes concentrações, em ppm: 

10, 20, 50, 100, 200, 300, 400 e 500. Em relação ao biossurfactante produzido, as concentrações 

utilizadas, em ppm, foram: 1,65; 4,96; 6,20; 9, 92; 24,82; 33,08; 49,63; 99,26. Dessa forma, foi 

possível determinar o valor de tensão superficial para cada concentração do surfactante de modo 

a obter suas respectivas curvas e, consequentemente, a CMC tanto do Triton X-100 como do 

ramnolipídeo produzido pela Pseudomonas aeruginosa. Para cada análise, o anel utilizado foi 

lavado com água destilada e flambado. O volume de cada amostra necessário para realizar as 

análises foi de 70 mL. Vale ressaltar que, as medidas de tensão superficial foram realizadas à 
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temperatura ambiente (25 °C) e a 50 °C, correspondente à temperatura utilizada no processo de 

hidrólise do material lignocelulósico. 

  

3.5. Determinação da atividade enzimática 

 

A atividade enzimática foi expressa em UI (μmol de produto liberado/minuto), 

conforme a Equação (3.6). 

*. . ** .  total da mistura reacional (mL)

 (min)

mol
diluição Abs Fator Volume

mL
UI

tempo

 
  

   

*Apenas se for necessário diluir a solução de enzima 

**Fator obtido da curva padrão 

 A concentração de atividade da enzima foi expressa em UI/mL, conforme a Equação 

(3.7). 

 
  da mistura reacional 

UI
Enz

Volume mL

 
   
 

 

 

3.5.1. Atividade enzimática utilizando papel de filtro como substrato 

(FPase) 

 

A atividade do complexo enzimático celulolítico de Trichoderma reesei (Cellulase from 

Trichoderma reesei ATCC 26921), adquirida comercialmente, foi expressa em unidades de 

papel de filtro (FPU) por mL do complexo segundo a metodologia de Ghose (1987). 

Tiras de aproximadamente 1 x 6 cm de papel de filtro Whatman nº1, enroladas em forma 

espiral, foram imersas em tubos de ensaio contendo previamente 1,0 mL de tampão citrato de 

sódio 50 mM (pH 4,8). Os tubos foram colocados em banho-maria a 50ºC por 1 min, antes da 

adição do sobrenadante (solução de enzima) para equilíbrio da temperatura. Em seguida, 0,5 

mL da solução do complexo celulolítico foi adicionado em cada tubo, ocorrendo a reação a 

50ºC por 60 minutos. Após o tempo de incubação, 0,5 mL da mistura reacional foi transferida 

para tubos contendo 0,5 mL do reagente DNS e colocada em água fervente por exatamente 5 

minutos. Em seguida, as amostras foram resfriadas a temperatura ambiente e o volume final 

(3.6) 

(3.7) 
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ajustado para 5,0 mL com água destilada em cada tubo (Miller, 1959). A absorbância da solução 

foi medida a um comprimento de onda de 540 nm e a concentração de açúcares redutores foi 

determinada usando-se uma curva de calibração utilizando a glicose como padrão. Os ensaios 

para cada diluição do complexo enzimático foram feitos em duplicata. 

Vale ressaltar que, para determinação da FPase, é necessário obter o tempo zero, o qual se 

refere à concentração inicial de açúcares redutores no sobrenadante, consistindo em adicionar 

0,5 mL da solução de enzima em tubos já contendo 1,0 mL de tampão citrato de sódio e, após 

agitação, transferir 0,5 mL dessa solução obtida para tubos contendo 0,5 mL do reagente DNS. 

A partir de então, repetiu-se o mesmo procedimento para determinação de açúcares redutores 

citado anteriormente. O branco, utilizado para zerar o espectrofotômetro, consistiu na mistura 

de 0,5 mL de tampão citrato de sódio e 0,5 mL de reagente DNS. 

 Cada unidade de atividade enzimática (UI) é equivalente à quantidade de enzima necessária 

para catalisar uma reação que produz 1,0 µmol de glicose por minuto. 

 

3.5.2. Atividade enzimática da β-glicosidase 

 

A determinação da atividade enzimática conhecida como β-glicosidase foi realizada 

fazendo-se reagir 1,0 mL da solução do complexo celulolítico com 1,0 mL da solução de 

celobiose 15,0 mM, preparada em tampão citrato de sódio 50 mM, pH 4,8, em banho-maria a 

50ºC por 30 minutos. Decorrido esse tempo, a reação foi interrompida por imersão do tubo em 

água fervente por 5 minutos e resfriado em banho de água fria. 

A concentração de glicose foi determinada através do uso de um kit de análise de 

concentração de glicose baseado na reação das enzimas glicose oxidase-peroxidase. Para tal, 

10,0 μL da mistura reacional foram pipetados em tubos de ensaio contendo 1,0 mL do reagente 

de glicose oxidase-peroxidase (BioSystems®). Os tubos foram incubados durante 10 minutos 

à temperatura ambiente (25°C), tempo necessário para ação da glicose oxidase-peroxidase. A 

coloração formada foi lida no espectrofotômetro a 500 nm. 

O tempo zero, nesse caso, para determinar a concentração inicial de glicose na solução 

de enzimas consistiu em adicionar 1,0 mL do sobrenadante em tubos contendo 1,0 mL de 

tampão citrato de sódio 50 mM e pH 4,8 e, em seguida, pipetou-se 10,0 µL dessa mistura em 

tubos contendo 1 mL do reagente de glicose oxidase-peroxidase para posterior leitura da 

absorbância. Para zerar o equipamento, utilizou-se 1,0 mL do reagente de glicose.  

A atividade da β-glicosidase também foi definida como UI, quantidade de enzima necessária 

para catalisar uma reação que produz 1,0 µmol de glicose por minuto. 
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3.5.3. Atividade enzimática da xilanase 

 

Para determinar a atividade da xilanase, preparou-se uma solução de xilana (1%) em 

tampão acetato de sódio 5 mM e pH 5,0. O ensaio enzimático realizado consistiu na mistura de 

0,5 mL do sobrenadante contendo a xilanase à 1,0 mL da solução de xilana a qual já havia sido 

incubada a 50 °C por 5 minutos. A mistura foi então colocada no banho a 50 °C por 5 minutos. 

Em seguida, retirou-se 0,5 mL dessa mistura reacional e adicionou em tubos contendo 0,5 mL 

de DNS. Esses tubos foram imersos em banho de água fervente por 5 minutos e, por fim, após 

o resfriamento dos mesmos, o volume foi completado para 5,0 mL com água destilada. A leitura 

das absorbâncias foi realizada a 540 nm (Miller, 1959). Uma curva padrão utilizando a xilose 

comercial foi utilizada e os valores de absorbância lidos no espectrofotômetro aplicados na 

curva forneceram os valores de açúcares produzidos. 

Uma mistura de 0,5 mL do sobrenadante e 0,5 mL do tampão acetato de sódio foi 

realizada para determinação do tempo zero (concentração de açúcares redutores antes da ação 

da enzima na xilana). Posteriormente, 0,5 mL dessa solução obtida foi transferida para tubos 

contendo 0,5 mL de reagente DNS, seguindo os mesmos passos do procedimento para 

determinação de açúcares redutores (método do DNS). 

O branco consistiu apenas na mistura de 0,5 mL da solução de xilana 1% e 0,5 mL de 

reagente DNS. 

Nesse caso, a atividade da xilanase (UI) foi definida como a quantidade de enzima 

necessária para catalisar uma reação que produz 1,0 µmol de xilose por minuto. 

 

3.6. Hidrólise enzimática da casca de coco verde 

 

A hidrólise enzimática do bagaço de coco pré-tratado e in natura foi realizada segundo 

a metodologia descrita por Yang et al. (2015) sob algumas modificações. O extrato enzimático 

comercial Celluclast 1.5L (Celulase de Trichoderma reesei ATCC 26921) foi utilizado na 

hidrólise. Em frascos Erlenmeyers de 250 mL foi colocada uma carga de sólidos de 5% (m/v), 

adicionando-se tampão citrato de sódio 50 mM (pH 4,8) bem como azida de sódio a uma 

concentração de 0,01% (Chang et al., 2011) a fim de prevenir o crescimento microbiano durante 

a hidrólise. Os primeiros ensaios de hidrólise foram iniciados pela adição das enzimas FPase, 

β-glicosidase e xilanase na proporção de 20,0 FPU/g de bagaço, 20,0 CBU/g de bagaço e 10,0 

FXU/g de bagaço, respectivamente. Posteriormente, os frascos foram postos em shaker sob 

agitação de 150 rpm (2,5 x g), a 50 °C durante 72 horas. Nas 12 primeiras horas de hidrólise, 
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foram realizadas coletas a cada 4 horas. A partir de então, coletou-se os pontos referentes a 24, 

48 e 72 h de hidrólise. O volume de hidrólise, para cada ponto a ser coletado, foi de 20 mL. Os 

frascos referentes a cada tempo de coleta, após retirados do shaker, foram levados ao banho de 

água fervente durante 5 minutos para inativar as enzimas e finalizar a reação. Em seguida, a 

fração líquida foi recuperada por meio da centrifugação a 4000 rpm (1789 x g) durante 10 

minutos, filtrada e armazenada a -20 °C até a determinação de açúcares. Todos os ensaios de 

hidrólise enzimática foram realizados em duplicata. 

Esse procedimento acima mencionado é referente à hidrólise enzimática convencional 

(sem adição de surfactante). No presente trabalho, essa mesma metodologia foi aplicada 

também para hidrólises que foram realizadas com a adição do Triton X-100 e do ramnolipídeo 

produzido. A conversão celulósica foi calculada com base na Equação (3.8), segundo Zhou et 

al. (2015). 

  (%) *100
  ( )

glicose produzida (g)* 0,9
Conversão celulósica

celulose inicial g

 
  
 

 

Sendo:  

Glicose produzida (g) = Volume utilizado na hidrólise (L) x glicose (g/L) 

Celulose inicial = massa do material em base seca x quantidade inicial de celulose presente no 

material 

 

3.6.1. Ensaios para avaliar o efeito dos surfactantes na hidrólise enzimática 

 

As concentrações de cada um dos surfactantes utilizadas no processo dependeram dos 

valores obtidos das suas respectivas CMC´s., ou seja, quantidades do surfactante químico e 

biológico foram adicionadas em concentrações iguais à concentração micelar crítica obtida para 

cada um deles, como também em concentrações inferiores aos valores da CMC. Valores acima 

da CMC não foram utilizados, tendo em vista que, segundo Wang et al. (2011), valores acima 

da CMC não melhoram a degradação do material lignocelulósico. As condições de hidrólise 

utilizando surfactantes, foram as mesmas da hidrólise sem o uso destes, ou seja, o processo de 

hidrólise ocorreu a 150 rpm (2,5 x g), 50 °C, durante 72 h com uma carga de sólidos de 5% e a 

adição das enzimas FPase, β-glicosidase e xilanase na mesma proporção, 20,0 FPU/g de bagaço, 

20,0 CBU/g de bagaço e 10,0 FXU/g de bagaço, respectivamente. 

(3.8) 
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A Tabela 3.2 mostra as concentrações utilizadas para cada ensaio de hidrólise com o uso 

de surfactantes. Destaca-se que para cada surfactante a uma determinada concentração, foi 

realizado um ensaio de hidrólise tanto para a casca de coco in natura como pré-tratada, de modo 

a avaliar separadamente a influência dos surfactantes, químico e biológico, no processo de 

hidrólise enzimática. 

Tabela 3.2 – Concentrações de surfactantes utilizadas no processo de hidrólise. 

Condição Triton X-100 Ramnolipídeo 

Concentração abaixo da CMC (ppm) 50 10 

Concentração igual à CMC (ppm) 100 24,8 

 

3.6.2. Determinação dos açúcares redutores totais (ART) 

 

Os açúcares redutores totais foram determinados através do método do ácido 3,5-

dinitrosalicílico (DNS) (Miller, 1959), em que uma mistura de 0,5 mL do reagente DNS e 0,5 

mL do hidrolisado era colocada em tubos de ensaio, agitados em vórtex, colocados em banho 

maria a 100 °C por 5 minutos e, logo em seguida, resfriados em banho de água fria. Adicionou-

se em cada tubo 4,0 mL de água destilada e, posteriormente, foi realizada a leitura da 

absorbância no espectrofotômetro a um comprimento de onda igual a 540 nm. Os ensaios foram 

realizados em duplicata. O branco utilizado para zerar o equipamento foi preparado da mesma 

forma, porém, com a adição de 0,5 mL de água destilada ao invés da amostra. Os valores das 

absorbâncias foram aplicados na curva de calibração preparada com glicose comercial, 

obtendo-se as concentrações de açúcares redutores totais em g equivalentes de glicose/L. 

Diluições do hidrolisado foram necessárias devido à faixa de absorbância obtida na curva de 

calibração. 
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4. Resultados e Discussão 

No presente capítulo são apresentados os resultados obtidos seguido de discussão. Essa 

discussão aborda desde os dados de caracterização química e física até os dados de conversão 

celulósica da casca de coco verde in natura e pré-tratada. São também discutidos dados 

relacionados à produção do ramnolipídeo, incluindo a quantificação deste, bem como a CMC 

obtida para cada um dos surfactantes.  

 
4.1. Composição química da casca de coco verde in natura e pré-

tratada 

 

A composição dos materiais lignocelulósicos não é algo uniforme, ou seja, varia de uma 

planta para outra (McKendry, 2002), até mesmo pelo fato de haver a intervenção de alguns 

fatores tais como, o tempo de colheita, o solo em que o cultivo foi realizado, entre outros. No 

Laboratório de Engenharia Bioquímica da UFRN já foram realizadas caracterizações referentes 

ao coco, no entanto, é de fundamental importância caracterizar o material antes de dar início ao 

processo de hidrólise, justamente pelo fato de se tratar de materiais os quais podem variar sua 

composição diante dos fatores citados acima. Neste sentido, julgou-se necessário caracterizar 

quimicamente a casca de coco verde in natura e pré-tratada. A Tabela 4.1 apresenta os 

principais polissacarídeos encontrados nas paredes dos vegetais, nesse caso, a celulose e a 

hemicelulose, além de outros componentes, como a lignina, cinzas totais e o teor de extraíveis 

que inclue uma série de substâncias as quais muitas vezes podem ser tóxicas, tais como os 

ácidos graxos, ceras e hidrocarbonetos. 

 

Tabela 4.1- Caracterização da casca de coco verde in natura e pré-tratada. 

Análises 

Casca do coco 

verde in natura 

Casca do coco verde 

pré-tratada (PHA) 

Casca do coco verde 

pré-tratada 

(Ácido/Alcalino) 

Celulose (%) 40,15 ± 0,35 49,22 ± 1,16 57,25 ± 0,43 

Hemicelulose (%) 22,19 ± 0,28 26,23 ± 0,50 12,21 ± 0,04 

Lignina Insolúvel (%) 39,90 ± 0,07 33,78 ± 0,06 39,48 ± 0,59 

Teor de Extraíveis (%) 19,62 ± 0,39 1,79 ± 0,09 0,82 ± 0,03 

Teor de Cinzas (%) 2,45 ± 0,01 1,58 ± 0,01 2,03 ± 0,07 
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 Com base nos resultados mostrados na Tabela 4.1, pode-se dizer que a casca de coco 

verde é um material muito promissor para a produção de etanol lignocelulósico devido à sua 

composição, apresentando um alto teor de celulose, em torno de 40%. No entanto, é um material 

o qual apresenta uma proporção bastante elevada de lignina, componente responsável pela 

rigidez da parede do vegetal apresentando um aspecto recalcitrante bastante considerável, fato 

esse que dificulta a ação das enzimas durante o processo de hidrólise. O objetivo de aplicar os 

pré-tratamentos a esse bagaço, é justamente tentar remover parte da lignina e hemicelulose, 

melhorando dessa forma, a acessibilidade das enzimas à celulose. 

Destaca-se que Oliveira Junior (2014) encontrou valores próximos aos relatados aqui, 

em relação à composição química da casca de coco verde in natura: o teor de extraíveis, cinzas, 

lignina insolúvel, hemicelulose e celulose foram de, respectivamente, 25,39% ± 0,24; 0,46% ± 

0,02; 36,23% ± 0,12; 23,79% ± 0,31 e 39,09% ± 0,48. 

  Com relação à composição da casca de coco verde pré-tratada com PHA, é possível 

comparar os resultados obtidos neste trabalho com os obtidos por Gonçalves (2014), exceto 

com relação ao teor de lignina. O teor de extraíveis, cinzas, lignina insolúvel, hemicelulose e 

celulose encontrado por Gonçalves (2014) após este pré-tratamento foram de 0,77% ± 0,28, 

1,95% ± 0,06, 9,07% ± 0,04, 27,94% ± 0,90 e 51,58% ± 0,87, respectivamente. 

Ao aplicar o pré-tratamento PHA, uma remoção aproximada de 15% de lignina foi 

atingida, podendo-se concluir que se trata de uma remoção muito baixa se comparada à obtida 

por Gonçalves (2014) que, por sua vez, atingiu uma remoção em torno de 65%. No entanto, 

observa-se que, ainda comparado aos valores obtidos por Gonçalves (2014), os teores de 

hemicelulose e celulose após o pré-tratamento foram bastante semelhantes. Vale salientar que 

ao utilizar o PHA não foi observada redução no teor de hemicelulose. 

Considerando o pré-tratamento ácido/alcalino não houve remoção alguma do teor de 

lignina, mantendo-se a mesma proporção, enquanto que, o teor de hemicelulose foi reduzido 

em torno de 50% em relação ao material in natura sendo que o teor de celulose também 

aumentou consideralvelmente. Guilherme (2014), estudou a influência do pré-tratamento 

ácido/alcalino utilizando o bagaço de cana-de-açúcar como matéria-prima e observou que, 

houve um aumento relativo de 68,33% do teor de celulose, uma redução média de 63,15% de 

hemicelulose e uma remoção de 55% de lignina. Esses dados mostram que o pré-tratamento 

ácido/alcalino pode ser bastante eficiente para alguns materiais lignocelulósicos os quais 

apresentam uma menor quantidade de lignina em sua estrutura, como é o caso do bagaço da 

cana-de-açúcar. Contudo, para materiais como a casca de coco verde, o pré-tratamento não 

apresentou vantagem significativa em se tratando de remoção do teor de lignina. 
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Em se tratando do teor de extraíveis, com a aplicação de ambos os pré-tratamentos, 

houve uma remoção elevada ao comparar com o material in natura. 

 Ao se avaliar o teor de umidade para a casca de coco verde in natura, pré-tratada com 

peróxido de hidrogênio alcalino e pré-tratada em meio ácido/alcalino os valores de umidade 

encontrados foram de 8,28% ± 0,07; 7,19% ± 0,09 e 8,13% ± 0,01, respectivamente. 

 Um detalhe importante o qual pode ser observado nos resultados referentes à 

composição química do material in natura e pré-tratado é que, ao realizar o balanço em relação 

ao percentual dos componentes presentes na casca de coco, verificou-se que a soma desses 

compostos ultrapassam a porcentagem máxima de 100%. O balanço obtido para a casca de coco 

verde in natura, pré-tratada PHA e pré-tratada ácido/alcalino foi de, respectivamente, 124,31%, 

112,60% e 111,79%. A hipótese a ser levantada é que as análises de caracterização química as 

quais são realizadas não apresentam uma alta precisão, ou seja, pode estar havendo uma 

sobreposição de algum componente ali presente, que por sua vez, acaba sendo contabilizado 

mais de uma vez durante a mesma análise. Yang et al. (2015) e Wang et al. (2011) realizaram 

o balanço considerando apenas os três principais componentes presentes nos materiais 

lignocelulósicos, sendo eles a celulose, hemicelulose e lignina. Ao realizar o balanço para a 

casca de coco verde in natura, pré-tratada PHA e pré-tratada ácido/alcalino, considerando 

apenas esses componentes, obtém-se, respectivamente, 102,24%, 109,23% e 108,94%. 

Observa-se, no entanto, que o balanço realizado apenas para os três principais 

componentes da casca de coco verde continua ultrapassando o valor máximo de 100%. Diante 

desse fato, um novo balanço foi realizado, porém considerando os teores de holocelulose o qual 

se dá pela combinação dos teores de celulose e hemicelulose (Wahab et al., 2013), conforme 

apresentado na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2- Teor de holocelulose presente na casca de coco verde in natura e pré-tratada. 

Análises 

Casca do coco 

verde in natura 

Casca do coco verde 

pré-tratada (PHA) 

Casca do coco verde 

pré-tratada 

(Ácido/Alcalino) 

Holocelulose (%) 38,03 ± 0,47 62,84 ± 0,15 57,66 ± 0,69 

Lignina Insolúvel (%) 39,90 ± 0,07 33,78 ± 0,06 39,48 ± 0,59 

Teor de Extraíveis (%) 19,62 ± 0,39 1,79 ± 0,09 0,82 ± 0,03 

Teor de Cinzas (%) 2,45 ± 0,01 1,58 ± 0,01 2,03 ± 0,07 

 

Com isso, ao final de toda a análise de caracterização química da casca de coco verde, 

pode-se concluir que o melhor pré-tratamento para a remoção de lignina foi o PHA, mesmo não 
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se tratando de uma elevada remoção. Porém, o pré-tratamento ácido/alcalino se destacou em 

relação aos teores de hemicelulose, apresentando boa remoção desta, e de celulose em que foi 

observado um aumento considerável. 

 

4.2. Caracterização física do material lignocelulósico 

 

4.2.1. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

 As imagens obtidas por meio da análise de MEV são apresentadas na Figura 4.1. A 

fotografia obtida para a casca do coco in natura teve uma ampliação de 800x, enquanto que 

para a fibra resultante do pré-tratamento, tanto pela rota ácida/alcalina como a que usou o PHA, 

essa ampliação foi de 1000x.  
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Figura 4.1 – Imagens de MEV para a casca de coco verde: (A) In natura; (B) Pré-

tratada ácido/alcalino; (C) Pré-tratada PHA. 

(A) 

(C) 

(B) 
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É bastante evidente a diferença existente entre as superfícies da casca de coco em seu 

estado in natura e após sofrer a ação dos pré-tratamentos. A superfície do material in natura 

apresenta um aspecto intacto com fibras bastante ordenadas, enquanto que o material pré-

tratado, apresenta uma estrutura mais fragmentada e desorganizada, de modo a tornar a celulose 

mais suscetível ao ataque enzimático. Mesmo não havendo remoção da lignina para o pré-

tratamento ácido/alcalino, percebe-se que a estrutura foi, de fato, modificada. 

 Rezende et al. (2011) caracterizaram, quimica e morfologicamente, o bagaço de cana-

de-açúcar submetido ao processo de deslignificação. Com a análise de microscopia eletrônica 

de varredura foi observado que, após o pré-tratamento ácido, a superfície do material apresentou 

alterações de tal modo que a estrutura do bagaço de cana-de-açúcar se tornou mais acessível ao 

ataque de enzimas. Pré-tratamentos alcalinos também foram aplicados ao bagaço e esses autores 

relataram um efeito muito notável na morfologia do material observando a disposição das fibras 

de um modo desordenado, principalmente ao utilizar NaOH a concentrações mais altas. 

 

4.2.2. Análise de difração de raios-X e índice de cristalinidade 

 

 A Figura 4.2 ilustra o difratograma obtido na análise de difração de raios-X para a casca 

de coco verde in natura e pré-tratada.  

 

 

Figura 4.2 – Difratograma de raios-X para a casca de coco verde in natura e pré-tratada. 
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 Para verificar o índice de cristalinidade foi necessário utilizar a Equação 3.5, conforme 

mostrada no Capítulo 3 do presente trabalho, com base nos valores de intensidade obtidos para 

os respectivos ângulos de 22,6° e 18,7°. Esses valores são reportados na Tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3 – Índice de cristalinidade para o material lignocelulósico in natura e pré-tratado.  

Tratamento/condição IC (%) 

In natura 31,70 

PHA 28,99 

Ácido/Alcalino 51,05 

 

Conforme apresentado na Tabela 4.3, o índice de cristalinidade mudou 

consideravelmente ao se utilizar o tratamento ácido/alcalino alcançando valores de 51,05%. O 

Um dos objetivos dos pré-tratamentos é reduzir a cristalinidade do material lignocelulósico, no 

entanto, geralmente ocorre um aumento no índice de cristalinidade, como pode ser observado 

para o pré-tratamento ácido/alcalino pois, segundo Wei & Cheng (1985), a remoção da lignina 

amorfa e da hemicelulose leva ao aumento da cristalinidade  devido ao fato do teor de celulose 

aumentar e, vale salientar, que apesar de não ter ocorrido remoção de lignina para esse tipo de 

pré-tratamento (ácido/alcalino), uma remoção significativa de hemicelulose foi observada. 

Todavia, um estudo realizado pelos mesmos autores citados anteriormente, apontou que com a 

aplicação do pré-tratamento PHA para a palha de arroz um decréscimo no índice de 

cristalinidade foi observado, de 83, 8% do material in natura para 81,6% (pré-tratado). Esses 

dados ratificam o resultado obtido para a casca de coco verde pré-tratada com PHA, em que 

houve uma redução do índice de 31,70 para 28,99%.  

 

4.3. Quantificação do biossurfactante 

 

Através do método tioglicólico foi possível quantificar o biossurfactante produzido por 

meio da cepa de Pseudomonas aeruginosa AP 029/GLVIIA. Essa quantificação foi realizada 

em triplicata para duas diluições, 1:30 e 1:40, obtendo-se como média final uma concentração 

do biossurfactante igual a 804, 495 ppm ± 2,71. Oliveira (2010) produziu o ramnolipídeo 

utilizando o melaço de cana como substrato e verificou que, ao aplicar o método tioglicólico, a 

concentração do biossurfactante é dependente do pH. Para pH igual a 3, 6,5 e 10 foram obtidas 

concentrações de ramnolipídeos iguais a, respectivamente, 673,24 ± 175,16, 357,56 ± 41,72 e 
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639,92 ± 141,05. Os desvios encontrados por Oliveira (2010) foram bastante altos comparados 

ao obtido neste trabalho. Vale ressaltar que, os ensaios de hidrólise enzimática da casca de coco 

verde foram realizados a pH 4,8. 

Uma breve análise de proteínas totais no extrato bruto contendo o ramnolipídeo, 

utilizando o método de Bradford foi realizada e uma concentração de proteínas relativamente 

alta foi detectada, em torno de 3 mg/mL. Dessa forma, fez-se necessário verificar a atividade 

enzimática desse mesmo extrato, tendo em vista que, caso houvesse a presença de enzimas no 

concentrado de ramnolipídeo, haveria também a possibilidade da ação do biossurfactante ser 

mascarada pelas mesmas. Então, verificou-se a atividade enzimática (FPase) do extrato ou seja 

a atividade celuloítica total e foi possível concluir que não havia a presença de enzimas, uma 

vez que a atividade encontrada foi praticamente nula.  

 

  

4.4. Determinação da CMC dos surfactantes 

 

No presente trabalho a determinação da CMC foi realizada usando-se tensiômetro a 

partir do método do anel, avaliando-se esse parâmetro em duas temperaturas 25 e 50 °C, 

respectivamente. Após realizar as análises de tensão superficial em função da concentração de 

surfactante, observou-se que, variando-se a temperatura de 25 para 50 °C, não houve mudança 

no valor obtido em relação à CMC de ambos os surfactantes, químico e biológico. Observou-

se que, ao aumentar a temperatura da solução a ser analisada, houve um pequeno decréscimo 

nos valores de tensão superficial, levando-se em consideração uma mesma concentração de 

surfactante como mostra a Figura 4.3. O valor da CMC é justamente a concentração do 

surfactante a partir da qual não há variação da tensão, ou seja, esta passa a ser constante. O 

valor da CMC obtido para o surfactante químico, Triton X-100, foi de 100 ppm para ambas as 

temperaturas aplicadas. À temperatura ambiente (25 °C), a tensão permaneceu constante em 

torno de 30 mN/m, enquanto que, a 50 °C, o valor constante de tensão superficial foi, 

aproximadamente, igual a 27,7 mN/m. 
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Figura 4.3 – Determinação da CMC do Triton X-100 a 25 °C (curva superior) e 50 °C 

(curva inferior). 

  

Com relação ao ramnolipídeo, observa-se que o valor obtido para a CMC foi igual a 

24,82 ppm, como mostra a Figura 4.4. Esse valor é menor que o apresentado pelo Triton X-100 

e, segundo Bognolo (1999), quanto menor a CMC do surfactante maior sua eficiência. Dessa 

forma, espera-se que o biossurfactante produzido apresente mais vantagens que o surfactante 

químico como coadjuvante no processo de hidrólise enzimática.  

Da mesma forma que para o Triton X-100, os valores de tensão superficial para o 

ramnolipídeo variaram pouco com a mudança de temperatura. A 25 °C, a tensão passou a ser 

constante em torno de 28 mN/m, enquanto que a 50 °C, a tensão foi de 26 mN/m a partir do 

valor da CMC. Ou seja, quase não houve variação nos valores de tensão. Observou-se também 

que a tensão superficial, a partir da CMC, para ambos os surfactantes é praticamente a mesma, 

em torno de 30 mN/m, porém com concentração micelar crítica bem diferente.  

De acordo com Abdel-Mawgoud et al. (2009) os ramnolipídeos produzidos pela 

Pseudomonas aeruginosa estão entre os surfactantes mais eficientes por apresentarem uma 

média de tensão superficial em torno de 30 a 32 mN/m e baixa concentração micelar crítica a 

qual pode chegar até 5 ppm. Além disso, apresentam alto poder emulsionante e elevada 

afinidade por moléculas orgânicas hidrofóbicas. 
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Figura 4.4 – Determinação da CMC do ramnolipídeo produzido pela Pseudomonas 

aeruginosa a 25 °C (curva superior) e 50 °C (curva inferior). 

 

4.5. Hidrólise Enzimática 

 

4.5.1. Açúcares redutores totais (ART) 

 

O material lignocelulósico in natura e pré-tratado foi submetido a um processo de 

hidrólise enzimática e, em seguida, foi verificada a liberação de açúcares redutores totais. O 

comportamento dessa produção de açúcares, expressa em g equivalentes de glicose/L, pode ser 

observado na Figura 4.5 (casca in natura), Figura 4.6 (casca pré-tratada com PHA) e Figura 4.7 

(casca pré-tratada via ácido/alcalino). 
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Figura 4.5 – Concentração de açúcares redutores totais da casca de coco verde in 

natura durante a hidrólise enzimática. 

 

A Figura 4.5 ilustra o perfil dos açúcares redutores totais nas diferentes condições 

avaliadas, ou seja, na presença do surfactante químico e do biossurfacnte, em duas 

concentrações diferentes ao se utilizar a casca de coco verde in natura. Nota-se que, no tempo 

de 0 horas, há uma concentração de açúcares elevada (4 g/L) na casca de coco verde. A presença 

desses açúcares no material, dá-se devido ao fato de não terem sido realizadas lavagens 

rigorosas com água quente a fim de que todo o açúcar ali presente fosse eliminado. Nessa figura 

observa-se o comportamento típico que ocorre durante a hidrólise, na qual velocidade de 

hidrólise vai diminuindo no decorrer do tempo. De forma geral, a maior velocidade de hidrólise 

parece ocorrer nas 4 horas iniciais. Ao final do processo, após 72 h de hidrólise, pouco mais de 

6,26 g/L são obtidos, principalmente no ensaio em branco, ou seja, sem o uso de surfactantes 

químico ou ramnolipídeo. Portanto, conclui-se que houve um aumento não muito significativo 

em relação à liberação de açúcares redutores totais, fato esse que já era esperado uma vez que 

o bagaço se encontra em seu estado bruto, ou seja, nessa condição nenhum pré-tratamento havia 

sido utilizado, dessa forma, dificultando a ação das enzimas sobre a estrutura da celulose devido 

à presença de componentes como a lignina e a hemicelulose. Além disso, o bagaço in natura 

apresenta uma superfície bastante intacta e com fibras ordenadas, como mostrado anteriormente 
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nas imagens de MEV, comprovando que realmente é necessário que o material lignocelulósico 

seja pré-tratado antes de dar início ao processo de hidrólise enzimática. 

A Figura 4.6 ilustra o perfil dos açúcares redutores totais obtidos nas diferentes 

condições avaliadas, ou seja, na presença do surfactante químico e do biossurfactante, em duas 

concentrações diferentes ao se utilizar a casca de coco verde pré-tratada com ácido e álcali. 

 

 

Figura 4.6 - Concentração de açúcares redutores totais da fibra de coco verde pré-

tratada ácido/alcalino durante a hidrólise enzimática. 

 

Observa-se na figura acima que as concentrações mais altas, em média de 9,0 g/L ± 

0,24, foram atingidas não só durante a hidrólise realizada sem a adição de surfactante, como 

também, durante as hidrólises com a adição do Triton X-100 a 50 ppm e do ramnolipídeo a 10 

ppm. Diante disso, considera-se que o uso de tensoativos não favoreceu a liberação dos 

açúcares. Concentrações ainda menores, em média de 7,76 g/L ± 0,26, foram atingidas com a 

adição dos surfactantes na CMC (Triton X-100 a 100 ppm e RL a 24,8 ppm).  

No entanto, vale ressaltar que o método DNS não apresenta uma alta precisão, e nesse 

caso, por se tratar de diferenças muito pequenas entre os valores de concentração, pode-se supor 

que o comportamento da liberação dos açúcares totais tenha sido praticamente o mesmo para 

todas as hidrólises realizadas. 
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A Figura 4.7 ilustra o perfil dos açúcares redutores totais obtidos nas diferentes 

condições avaliadas, ou seja, na presença do surfactante químico e do biossurfactante, em duas 

concentrações diferentes ao se utilizar a casca de coco verde pré-tratada peróxido de hidrogênio 

alcalino.  

 

Figura 4.7 - Concentração de açúcares redutores totais da fibra de coco verde pré-

tratada PHA durante a hidrólise enzimática. 

 

 Observa-se nessa figura, que após sofrer a ação do pré-tratamento com peróxido de 

hidrogênio alcalino houve um comportamento muito distinto em relação ao bagaço in natura. 

Uma concentração em torno de 10,54 g/L ± 0,39, após 72 h, foi atingida tanto para a hidrólise 

realizada sem a presença de surfactantes como para a hidrólise realizada com a adição do Triton 

X-100 nas duas concentrações (50 e 100 ppm). Mais uma vez, supõe-se que a aplicação do 

surfactante não está apresentando influência alguma na liberação dos açúcares.  

Com a adição do ramnolipídeo em concentrações de 10 e 24,8 ppm foram atingidas 

concentrações de ART, após o término do processo, iguais a 9,31 ± 0,75 g/L e 7,87 g/L ± 0,61, 

respectivamente. Todavia, isso não significa que o biossurfactante não tenha apresentado uma 

boa influência no processo de hidrólise, tendo em vista que a Figura 4.7 apresenta valores 

referentes a todos os açúcares redutores liberados durante o processo e, vale salientar que, o 

objetivo do trabalho é avaliar a conversão celulósica, que por sua vez, trata-se de uma análise 

mais precisa e detalhada. 
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Wang et al. (2011) avaliaram o efeito de ramnolipídeos tanto em termos de liberação de 

açúcares totais como em termos de conversão da celulose da palha de trigo e verificaram que, 

em se tratando da liberação de ART, o ramnolipídeo não mostrou nenhuma influência óbvia 

nos resultados obtidos para o material in natura e pré-tratado com ácido e álcali. Entretanto, em 

relação à conversão celulósica, o ramnolipídeo apresentou um efeito positivo na hidrólise da 

palha de trigo, que inclusive pode ser explicado com base no efeito positivo também na 

produção de celulases e xilanases, conforme relatado por Wang et al. (2011). 

A Tabela 4.4 apresenta as taxas iniciais de reação (V0) que foram calculadas para cada 

condição de hidrólise.  

 

Tabela 4.4 – Valores da taxa inicial de hidrólise para cada tipo de condição 

investigada, tanto para o material in natura como pré-tratado. 

Condição In natura PHA Ácido/Alcalino 

Sem Surfactante 0,161 1,238 1,273 

RL (10 ppm) 0,133 1,134 1,016 

RL (24,8 ppm) 0,163 1,209 0,686 

Triton (50 ppm) 0,218 1,178 1,061 

Triton (100 ppm) 0,191 1,261 0,999 

 

 

A taxa de reação é calculada nas primeiras 4 horas de hidrólise, em que se observa um 

comportamento linear nas curvas apresentadas acima. Calculando-se a diferença da 

concentração de açúcares no tempo de 4 h e a concentração de açúcares inicial (0 h), dividido 

pelo tempo de hidrólise de 4 h, obtém-se a taxa inicial de reação. Ou seja: 

Vo =  
Δy

Δx
 

 

Observa-se que as hidrólises realizadas com a casca pré-tratada, por ambas as rotas PHA 

e ácido/alcalino, apresentaram uma maior taxa inicial de hidrólise comparada à casca de coco 

sem tratamento. Esse fato pode ser justificado com base na estrutura do material após sofrer 

pré-tratamentos, a qual passa a apresentar uma superfície mais fragmentada facilitando o 

processo enzimático sobre a celulose. É evidente a influência dos tensoativos na taxa inicial de 

hidrólise ao comparar o material in natura e o pré-tratado. Um efeito positivo tanto do Triton 

X-100 como do ramnolipídeo é observado nas primeiras horas de hidrólise, mostrando que os 

(4.1) 
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surfactantes influenciaram no processo de hidrólise devido à sua capacidade de interagir com o 

substrato de modo a tornar a celulose mais suscetível ao ataque enzimático. 

Nota-se também, que o pré-tratamento PHA parece ser mais favorável à ação das 

celulases quando comparado ao ácido/alcalino, principalmente com a presença de ambos os 

surfactantes (químico e biológico). Essa influência dos surfactantes, entre os materiais pré-

tratados, torna-se ainda mais visível quando se compara as taxas iniciais de hidrólise obtidas 

sem a adição de surfactante. Ou seja, observa-se que para a casca pré-tratada PHA, a taxa inicial 

foi de 1,238 para a hidrólise realizada sem a presença do surfactante, e para a casca pré-tratada 

ácido/alcalino essa taxa foi de 1,273 não havendo, desse modo, diferença significativa entre as 

taxas obtidas para a hidrólise em que o surfactante não foi adicionado. Porém, a diferença é 

encontrada ao comparar as taxas iniciais entre os pré-tratados com a adição dos tensoativos. A 

diferença mais significativa foi para a hidrólise com a adição de RL a uma concentração de 24,8 

ppm em que a taxa inicial para o pré-tratado PHA (V0 = 1,209) foi praticamente o dobro da taxa 

encontrada para pré-tratado ácido/alcalino (V0 = 0,686). 

A Figura 4.8 ilustra a concentração de glicose e xilose, os açúcares liberados em maior 

quantidade durante o processo de hidrólise, com base nas concentrações dos surfactantes 

utilizados, considerando a hidrólise sem o uso de surfactante como um controle para as demais 

realizadas. 

 Na Figura 4.8, observa-se que, após 72 h de hidrólise, uma maior quantidade de glicose 

é liberada para o material lignocelulósico pré-tratado ao comparar com o material in natura. A 

casca de coco pré-tratada ácido/alcalino foi a que apresentou maiores concentrações de glicose, 

principalmente com a presença do RL a 10 ppm no processo de hidrólise. Observa-se também 

que, a liberação de xilose é praticamente a mesma para os todos os casos analisados (casca in 

natura e pré-tratada), destacando-se o fato de que, ao utilizar o RL, tanto a 10 como a 24,8 ppm, 

a concentração de xilose apresenta um decréscimo no seu valor. Esse fato é ainda mais 

perceptível para o bagaço pré-tratado ácido/alcalino, em que a concentração diminui de, 

aproximadamente, 3,0 g/L para 1,0 g/L. Esse resultado é interessante, pois não há relatos em 

relação ao que ocorre com a produção de xilose ao adicionar biossurfactantes no processo 

enzimático. Aqui levanta-se duas hipóteses, a primeira que pode está havendo alguma reação 

da xilose na presença do ramnolpídeo, a segunda que devido à presença da xilanase no meio a 

mesma pode estar sendo aprisionada na micela, reduzindo assim sua atividade. Dessa forma, 

fração de hemicelulose ainda presente estaria sofrendo uma ação mínima dessa enzima e, 

consequentemente, a produção de xilose é reduzida.  
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Figura 4.8 – Concentração, em g/L, de glicose e xilose após 72 h de hidrólise para: (a) 

casca de coco in natura, (b) fibra de coco pré-tratada ácido/alcalino, (c) fibra de coco pré-

tratado PHA. 

(a) 

(b) 

(c) 
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No presente trabalho, objetiva-se avaliar a conversão da celulose em glicose. Todavia, 

a xilose é um açúcar que mesmo não sendo fermentado pela S. cerevisiae, por se tratar de uma 

pentose, pode ser útil para a produção de xilitol, por exemplo, carboidrato natural com poder 

adoçante semelhante ao da sacarose com grande importância para as áreas alimentícias e 

farmacêuticas.  Além disso, pesquisas estão sendo realizadas para aproveitar esse açúcar para a 

produção de etanol 2G, usando cepas recombinantes (Vilela et al., 2015). 

 

4.5.2. Conversão celulósica da casca de coco verde 

 

A Figura 4.9 ilustra a conversão celulósica, em percentagem, obtida durante o processo 

de hidrólise da casca de coco verde in natura. Nota-se que os valores de conversão celulósica 

obtidos foram menores que 20%. Observa-se também que apesar da baixa conversão, o 

ramnolipídeo adicionado a uma concentração igual à sua CMC foi o que apresentou maior 

conversão.  

 

Figura 4.9 – Conversão celulósica (%) durante o processo de hidrólise da casca de 

coco verde in natura. 
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Uma baixa conversão para o material in natura é esperada pelo simples fato da 

superfície do substrato apresentar um aspecto intacto, ou melhor, trata-se de uma superfície a 

qual impede que as enzimas atuem na celulose devido à presença de um alto teor de 

hemicelulose e lignina presente na casca do coco verde. Desse modo, torna-se necessário a 

aplicação de pré-tratamentos com a finalidade de melhorar a acessibilidade das enzimas à 

celulose. Mesmo com a adição de tensoativos, é fundamental realizar a etapa de pré-tratamento. 

A Figura 4.10 e Figura 4.11 representam a conversão de celulose em glicose durante 

todo o processo de hidrólise enzimática para a casca pré-tratada PHA e ácido/alcalino, com e 

sem a presença de surfactantes (RL e Triton X-100).  

 

Figura 4.10 – Conversão celulósica (%) durante o processo de hidrólise da casca de 

coco verde pré-tratada ácido/alcalino. 

  

No caso da casca pré-tratada ácido/alcalino, como representado na Figura 4.10, é 

bastante perceptível a diferença no comportamento das curvas relacionadas à conversão com o 

uso de RL. Observa-se que uma alta conversão de celulose, pouco mais de 30%, é atingida em 

menos de 72 h, com aplicação do RL a 10 ppm sendo que, ao término do processo a conversão 

atingida pelo RL a 24,8 ppm é praticamente a mesma.  
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O uso do surfactante químico não apresenta vantagem ao processo, uma vez que foi 

atingida uma conversão mais baixa que o ensaio sem surfactante, além do fato de se tratar de 

um composto tóxico ao meio ambiente. Segundo Zhou et al. (2015), ao avaliarem a influência 

de surfactantes não-iônicos, inclusive do Triton X-100, na hidrólise enzimática da celulose 

pura, observou-se que estes não melhoram significativamente a hidrólise enzimática. Porém, 

destaca o fato de que alguns fatores como condições de hidrólise, características do substrato e 

enzimas interferem no processo de tal modo que, ao aplicar as condições ótimas, o surfactante 

não-iônico pode apresentar um efeito positivo. 

Na Figura 4.11, percebe-se uma maior velocidade inicial de reação para o material pré-

tratado PHA, nas primeiras 4 h de hidrólise. Uma maior conversão para a casca pré-tratada  

PHA é atingida mais rapidamente com o uso de RL nas duas concentrações analisadas. Esse 

fato corrobora com os valores das taxas iniciais de hidrólise apresentados anteriormente na 

Tabela 4.3, na qual os valores de taxa inicial mostrados para o material in natura com o uso do 

RL a 10 e 24,8 ppm foram iguais a, respectivamente, 0,133 e 0,163. Se for considerada uma 

média entre esses dois valores, obtém-se como resultado uma taxa inicial igual a 0,148. Em se 

tratando da casca pré-tratada PHA, as taxas iniciais obtidas com o uso do RL a 10 e 24,8 ppm 

foram iguais a 1,134 e 1,209, respectivamente. Calculando-se a média entre estes dois valores, 

obtém uma taxa inicial igual a 1,172. Ou seja, a taxa inicial média do material pré-tratado PHA 

com a adição do RL nas concentrações de 10 e 24,8 ppm foi, aproximadamente, oito vezes 

maior que para o material in natura indicando que houve um efeito positivo, tanto do pré-

tratamento como da adição de RL, na velocidade de conversão celulósica da casca de coco 

verde. 
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Figura 4.11 – Conversão celulósica (%) durante o processo de hidrólise da casca de 

coco verde pré-tratada PHA. 

 

Com base na Figura 4.12, é possível concluir que as maiores conversões atingidas, 

analisando de uma forma geral, foi com o uso do biossurfactante produzido pela Pseudomonas 

aeruginosa, sendo alcançada uma conversão de 33% para a casca pré-tratada ácido/alcalino, 

20,3% para o material in natura e 25,26% para a casca pré-tratada PHA. As maiores conversões 

obtidas com o uso do Triton X-100 foram de 17,3%, 23,8% e 23,2% para a casca in natura, 

pré-tratada com PHA e pré-tratada ácido/alcalino, respectivamente. Isso indica que, o uso do 

surfactante químico não influenciou no processo de hidrólise uma vez que, ao comparar com 

os resultados de conversão obtidos na hidrólise sem surfactante não há diferença significativa. 

Sem a adição de nenhum surfactante, as conversões para a casca in natura, pré-tratada com 

PHA e pré-tratada ácido/alcalino foram iguais a, respectivamente, 15,7%, 22,4% e 23,7%. 

Dessa forma, os resultados obtidos mostram que, de fato, o ramnolipídeo é um 

biossurfactante com alto poder de melhoria no processo de hidrólise enzimática, pressupondo-

se que o mesmo atue de tal modo a facilitar a ação das enzimas sobre a estrutura celulósica.  
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Figura 4.12 – Conversão celulósica (%) após 72 h de hidrólise da casca de coco verde 

in natura, pré-tratada PHA e pré-tratada ácido/alcalino. 

 

Conforme reportado por Hong-Yuan et al., (2011) o efeito do surfactante sobre a 

hidrólise da celulose pode-se dar devido: (i) os tensoativos podem agir sobre a membrana 

celular, causando liberação de enzimas, (ii) agentes tensoativos pode aumentar a estabilidade 

da enzima e evitar a desnaturação da enzimas durante a hidrólise, (iii) agentes tensoativos 

podem afetar a estrutura do substrato e torná-lo mais acessível para hidrólise enzimática e / ou 

(iv) agentes tensoativos podem reduzir adsorção de enzimas improdutivas na lignina. Dessa 

forma, esses mecanismos podem estar ocorrendo ao se utilizar os ramnolipideos, fazendo com 

que esse biossurfactante apresentasse melhor desempenho na conversão celulósica que ambos, 

o surfactante químico e a ausência de surfactantes. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 5 – Conclusões  80 

Cynthia Kérzia Costa de Araújo Março/ 2016 

5. Conclusões 

Neste capítulo são apresentadas as conclusões referentes aos resultados obtidos ao 

longo da pesquisa, bem como o impacto do trabalho sob um ponto de vista econômico, 

sugestões para trabalhos futuros e a contribuição desse estudo para a formação pessoal. 

 

O trabalho apresenta os resultados obtidos da conversão celulósica da casca de coco verde 

após a realização de hidrólises com a ausência de surfactantes e com a presença de surfactantes 

químico (Triton X-100) e biológico o qual foi produzido utilizando a cepa de Pseudomonas 

aeruginosa. A produção desse biossurfactante (Ramnolipídeos), utilizando o meio rico em 

glicose, foi eficiente em termos de concentração, uma vez que, um grande volume foi obtido e 

uma elevada concentração, em torno de 800 ppm, foi atingida.  

A caracterização química e física do material indicou que a casca de coco verde é um 

resíduo agroindustrial promissor para a produção de etanol 2G por apresentar um alto teor de 

celulose, que por sua vez pode se tornar mais suscetível ao ataque enzimático com a aplicação 

de pré-tratamentos e coadjuvantes no processo de hidrólise, como por exemplo, os tensoativos.  

Por se tratar de um material com alto teor de lignina, a casca de coco requer um pré-

tratamento sob condições mais severas, uma vez que a aplicação de soluções ácidas e alcalinas 

em temperaturas não muito elevadas não foi suficiente para uma eficiente remoção da lignina 

presente no material. 

A aplicação de ramnolipídeos no processo de hidrólise enzimática aumenta 

consideravelmente a conversão celulósica da casca de coco verde, principalmente para a casca 

pré-tratada pela rota ácida/alcalina a qual atingiu uma conversão em torno de 33%. Desse modo, 

pode-se concluir que a melhor concentração de ramnolipídeos para o processo de hidrólise é 10 

ppm, uma vez que não houve diferença significativa da conversão celulósica a concentrações 

superiores a esta e, o pré-tratamento ácido/alcalino é o mais eficiente se comparado ao PHA, 

principalmente ao utilizar o ramnolipídeo como coadjuvante no processo. 

Do ponto de vista econômico e industrial, pode-se destacar como impacto do presente 

trabalho, o fato de se tratar de um processo com elevado custo, uma vez que é necessário fazer 

uso de complexos enzimáticos e realizar etapas de pré-tratamento, por exemplo. No entanto, 

um alto investimento no processo torna-se viável se for levado em conta alguns fatores como: 

o reaproveitamento de resíduos, a obtenção de um produto utilizando fontes limpas e renováveis 

e a redução dos impactos ambientais.  
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Como sugestão para trabalhos futuros, propõe-se a aplicação de diferentes rotas de pré-

tratamento para a casca de coco verde, preferencialmente sob condições mais severas; um 

estudo cinético, mais aprofundado, do processo de hidrólise enzimática; a produção de enzimas 

celulolíticas a serem utilizadas na hidrólise e, a produção e aplicação de outros biossurfactantes, 

como por exemplo a surfactina, na hidrólise enzimática do coco verde a fim de comparar com 

resultados de conversão celulósica obtidos com o uso do ramnolipídeo. 

Em se tratando da formação pessoal, pode-se dizer que o trabalho em questão contribuiu 

não só para a obtenção do título de Mestre em Engenharia Química, como também para a 

melhoria em relação à interação com os demais colegas do laboratório e um aprimoramento na 

apresentação de trabalhos de uma forma geral. 
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