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RESUMO 

 

A biomassa lignocelulósica é composta de celulose, hemicelulose e lignina fortemente ligadas 

entre si, e se destaca como uma matéria-prima altamente disponível e promissora para 

processos de conversão. A celulose tem sido amplamente estudada na literatura como fonte 

renovável para a produção de plataformas químicas, moléculas de suma importância para a 

indústria de biorrefinaria, capazes de serem convertidas nos mais diversos compostos 

químicos usados na sociedade atual. Entretanto, a separação eficiente da celulose ainda é 

desafiadora, devido a natureza recalcitrante da biomassa. Assim, este trabalho visa avaliar a 

eficiência do pré-tratamento combinado ácido/peróxido-alcalino (APA), da cavitação 

ultrassom (US) e da associação destes dois métodos (USA + PA) em diferentes condições, 

quanto ao aumento da acessibilidade da lignocelulose de biomassas residuais comuns do 

Nordeste brasileiro: bagaço de cana-de-açúcar (Saccharum officinarum), sabugo de milho 

(Zea mays) e pseudocaule de palma forrageira gigante (Opuntia ficus-indica L. Mill.), bem 

como na mudança de cristalinidade das celuloses isoladas. Para isso, os resultados da 

deconvolução dos picos presentes nos difratogramas de raios X (DRX) foram comparados às 

bandas de absorção geradas pela análise de espectroscopia de infravermelho com 

transformada de Fourier (FTIR) das amostras para avaliar a efetividade do tratamento APA 

em condições já encontradas na literatura e em uma nova metodologia com etapa ácida 

assistida por ultrassom. A cavitação possibilitou a produção de uma biomassa mais acessível 

em condições mais brandas de tratamento ácido (30 min, 90 °C) para a remoção da 

hemicelulose e com menor tempo (60 min) da etapa de deslignificação (peróxido-alcalino) 

para as amostras de bagaço de cana e pseudocaule de palma. As microscopias eletrônicas de 

varredura (MEV) comprovaram a modificação da morfologia das biomassas após os pré-

tratamentos através da formação de fissuras, poros e de uma parede celular estratificada, 

reduzindo sua recalcitrância e permitindo o isolamento de celuloses de baixa cristalinidade 

após o branqueamento. A metodologia de deconvolução foi também aplicada às curvas 

termogravimétricas derivadas (DTG), permitindo a separação dos eventos de perda mássica, 

sobrepostos, e a determinação do conteúdo mássico das frações lignocelulósicas a partir da 

área das curvas associadas a cada evento, com precisão e exatidão comparáveis ao método 

padrão de caracterização para estas biomassas. 

 

Palavras-chave: Biomassa, Celulose, Pré-tratamento combinado, Deconvolução de picos, 

Acessibilidade, Biorrefinaria. 



 
 

ABSTRACT 

 

The lignocellulosic biomass is composed of cellulose, hemicellulose and lignin strongly 

bonded to each other and stands out as a highly available and promising raw material for 

conversion processes. Cellulose has been widely studied in literature as a renewable source 

for the production of chemical platforms, molecules of great importance for the biorefinery 

industry capable of being converted into the most diverse chemical compounds used in 

today's society. However, the efficient separation of cellulose is still challenging due to the 

recalcitrant nature of the biomass. Thus, this work aims to evaluate the efficiency of the 

combined acid/peroxide-alkaline (APA) pretreatment, the ultrasound cavitation (US) and the 

association of both methods (USA + PA) under different conditions in increasing the 

accessibility of common residual biomasses in the Brazilian Northeast: sugarcane bagasse 

(Saccharum officinarum), corn cob (Zea mays) and prickly pear pseudostem (Opuntia ficus-

indica L. Mill.), as well as on the crystallinity changes of the celluloses that will be isolated 

later. For this, the peak deconvolution of X-ray diffraction (XRD) data was compared to the 

absorption bands generated by the Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) analysis of 

the samples, in order to evaluate the effectiveness of the APA treatment under conditions 

already found in the literature and in a new methodology with ultrasonic assisted acidic step 

(US). The cavitation made possible the production of a more accessible biomass under milder 

conditions of acid treatment (30 min, 90 °C) for removing hemicellulose and with shorter 

time (60 min) of the delignification step (peroxide-alkaline) for sugarcane bagasse and prickly 

pear pseudostem samples. Scanning electron microscopy (SEM) images confirmed the 

modification of biomass morphology after pretreatment by the formation of fissures, pores 

and a stratified cell wall, thus reducing their recalcitrance and enabling the isolation of low 

crystallinity celluloses after bleaching. The deconvolution methodology was also applied to 

the derived thermogravimetric curves (DTG) and was successful for separating the 

overlapping mass loss events and in the determination of the mass content of lignocellulosic 

fractions by calculating the area under each degradation curve, with precision and accuracy 

comparable to the standard characterization method for these biomasses. 

 

Keywords: Biomass, Cellulose, Combined pretreatment, Peak deconvolution, Accessibility, 

Biorefinery. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A biomassa lignocelulósica é o material biológico mais abundante e renovável 

disponível na Terra, sendo composto principalmente por celulose, hemicelulose e lignina, que 

estão fortemente associados entre si (KUMAR; SHARMA, 2017), que podem ser utilizadas 

como matéria-prima de biorrefinarias para a produção de inúmeros compostos químicos, 

desde novos polímeros até moléculas plataforma de alto valor agregado (WERPY; 

PETERSEN, 2004). O beneficiamento desta biomassa se inicia com etapas de pré-tratamentos 

químicos, físicos ou biológicos, para que ocorra a ruptura da sua estrutura complexa e 

recalcitrante, promovendo o aumento da acessibilidade da biomassa (redução da 

recalcitrância) e a efetiva separação das suas frações com elevada pureza (CHEN et al., 2017). 

 Dentre as três principais frações da lignocelulose, a celulose é a mais amplamente 

estudada e utilizada para fins industriais. Este polímero natural é composto por unidades de 

repetição (monômeros) que consistem em dois anéis de anidroglucose unidos por uma ligação 

β-1,4 glicosídica (CIOLACU et al., 2012). Suas fibras são compostas por regiões cristalinas 

onde as cadeias são alinhadas, juntamente com regiões amorfas, cujas cadeias são 

desordenadas (CHENG et al., 2011). Ao passar pela etapa de extração, a celulose que é 

naturalmente encontrada na forma de seu alomorfo cristalino de tipo I (cadeias paralelas) 

tende a mudar de conformação para assumir a estrutura mais reativa do alomorfo tipo II 

(cadeias antiparalelas), podendo, a depender da efetividade dos tratamentos realizados, tornar-

se parcial ou completamente amorfa (MOURA et al., 2018). 

 Alguns dos principais tratamentos utilizados para extração da celulose são os que 

utilizam os métodos com explosão a vapor, micro-ondas, ultrassom, pré-tratamentos ácidos e 

básicos, dissolução com solventes orgânicos e líquidos iônicos, organosolv e peróxido de 

hidrogênio alcalino, entre outros (CHEN et al., 2017; KUMAR; SHARMA, 2017). 

Entretanto, os métodos de pré-tratamento combinados tem sido o foco dos pesquisadores da 

área, que buscam unir, em uma metodologia, as principais vantagens dos diversos tratamentos 

para aumentar a acessibilidade da biomassa e prepará-la para os processos posteriores de 

branqueamento, a fim de obter uma celulose de alta pureza e reatividade (CAMPOS, 2017). 

 O pré-tratamento combinado utilizando ácido diluído, seguido de uma etapa de 

tratamento com peróxido de hidrogênio em pH elevado (ácido/peróxido-alcalino, APA), tem 

se mostrado um processo promissor para a remoção de hemicelulose e lignina e a formação de 

uma estrutura lignocelulósica mais acessível em alguns trabalhos da literatura (ASSUMPÇÃO 

et al., 2016; CAMPOS, 2017; MARTÍNEZ-PATIÑO et al., 2017). O tratamento com ácido 
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sulfúrico diluído, por exemplo, é capaz de hidrolisar com eficiência a fração hemicelulósica 

sem degradar significativamente a celulose (CHANDEL et al., 2014), e o uso de um sistema 

com hidróxido de sódio e peróxido de hidrogênio possibilita a remoção seletiva de lignina por 

reações de oxidação e hidrólise (RABELO et al., 2014). A efetividade destes tratamentos 

químicos pode ainda ser otimizada através da utilização de uma etapa assistida por um 

tratamento físico como a cavitação ultrassom, que promove a ruptura das paredes celulares 

devido a fenômenos mecânicos, térmicos e químicos, melhorando a ação do reagente presente 

no sistema e auxiliando na mudança de cristalinidade da celulose contida na biomassa 

(CHEMAT et al., 2017). 

 A eficiência destes tratamentos é comumente determinada com base em uma análise 

composicional padrão que envolve uma série de experimentos demorados, produz efluentes 

químicos e necessita de uma quantidade significativa de biomassa (SLUITER et al., 2012). 

Por isso, alguns trabalhos buscam avaliar o uso de técnicas analíticas convencionais, como a 

difratometria de raios X (DRX) (PARK et al., 2010; MOURA et al., 2018) e a análise 

termogravimétrica (TG/DTG) (REGO et al., 2019), em conjunção a ferramenta estatística de 

deconvolução de picos (separação de picos presentes em uma “curva soma”). A aplicação 

deste método matemático permite uma determinação mais simples e eficiente de 

características importantes, associadas à cristalinidade, a acessibilidade e a composição da 

amostra tratada, parâmetros de grande importância na análise do efeito dos tratamentos nas 

fibras das diferentes biomassas, e que impactam diretamente na reatividade e pureza da 

celulose isolada posteriormente. Porém, este tipo de avaliação ainda é pouco aplicado na 

literatura e precisa ser estudado com maior aprofundamento. 

 Assim, este trabalho visa dar prosseguimento ao estudo realizado pelo nosso grupo de 

pesquisa (MOURA et al., 2018), avaliando a efetividade do pré-tratamento combinado 

ácido/peróxido-alcalino (APA) para aumentar a acessibilidade de biomassas residuais comuns 

do Nordeste brasileiro: bagaço de cana-de-açúcar (Saccharum officinarum), sabugo de milho 

(Zea mays) e pseudocaule de palma forrageira gigante (Opuntia ficus-indica L. Mill.) em 

diferentes condições e incluindo uma etapa assistida por ultrassom. As biomassas pré-tratadas 

foram analisadas através da deconvolução de picos dos difratogramas de raios X e de seus 

parâmetros de cristalinidade (índice de cristalinidade e tamanho de cristalito), cujos resultados 

foram associados às bandas presentes nos espectros de infravermelho com transformada de 

Fourier (FTIR) para a determinação do pré-tratamento mais eficiente para cada biomassa. 

Além disso, o efeito dos pré-tratamentos de melhor performance, estudados neste trabalho, 

sobre a morfologia das biomassas foi avaliado através de imagens de microscopia eletrônica 
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de varredura (MEV), e a análise composicional dos materiais in natura foi realizada através 

da metodologia padrão (SLUITER et al., 2012) e do método alternativo de deconvolução da 

curva termogravimétrica derivada (DTG). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

  

 Avaliar a eficiência de pré-tratamentos nas propriedades relativas à cristalinidade e 

reatividade de celuloses obtidas a partir das biomassas de bagaço de cana-de-açúcar 

(Saccharum officinarum), sabugo de milho (Zea mays) e pseudocaule de palma forrageira 

gigante (Opuntia ficus-indica L. Mill.), em diferentes condições através da deconvolução dos 

dados de DRX e dos parâmetros de cristalinidade calculados, em comparação com os 

espectros de FTIR. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Testar os pré-tratamentos ácido/peróxido alcalino (APA) e ultrassom (US), 

individualmente e em conjunção, para avaliar a influência destes na cristalinidade e 

acessibilidade das biomassas bagaço de cana-de-açúcar, sabugo de milho e 

pseudocaule de palma forrageira gigante; 

 Determinar a composição das amostras in natura através do método de deconvolução 

das curvas de DTG, como metodologia alternativa a padronizada por CLAE, a fim de 

reduzir o tempo e a complexidade da análise; 

 Caracterizar as biomassas in natura e pré-tratadas através de espectros de FTIR, DRX 

e MEV; 

 Avaliar a influência da cavitação ultrassom na etapa ácida do pré-tratamento, 

operando em condições mais brandas de temperatura e em menor tempo de tratamento 

que o convencional (75 minutos); 

 Avaliar a influência do tempo de tratamento da etapa com peróxido-alcalino (60 e 180 

minutos); 

 Selecionar o pré-tratamento de melhor desempenho para cada biomassa através dos 

parâmetros de cristalinidade e do polimorfismo observado na deconvolução do 

difratograma das amostras, em comparação aos resultados de FTIR; 

 Isolar e caracterizar as celuloses branqueadas. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 BIOMASSA LIGNOCELULÓSICA 

 

 Segundo Klass (1998), a biomassa compreende formas de carbono não-fóssil de 

ocorrência natural com um conteúdo de energia química intrínseca, incluindo todo tipo de 

vegetação terrestre e aquática, além de resíduos sólidos florestais, agriculturais, industriais e 

municipais. Segundo McKendry (2002), também pode ser definida como o material vegetal 

derivado da reação entre o CO2 atmosférico, água e luz solar, via fotossíntese, que produz os 

carboidratos que formam os blocos de construção da biomassa. A biomassa é uma fonte 

renovável que pode ser convertida em três tipos principais de produto: energia elétrica/calor, 

combustíveis e matéria-prima química. Com a crescente conscientização da sociedade a 

respeito de todos os problemas ambientais causados pelo uso de derivados de petróleo, 

pesquisadores e governos ao redor do planeta uniram-se para criar novas tecnologias a fim de 

explorar ao máximo todas as formas de biomassa, sendo considerada atualmente como uma 

importante matéria-prima sustentável para a substituição gradativa do petróleo (ROSILLO-

CALLE; BAJAY; ROTHMAN, 2000). 

Dentre os tipos de biomassa exixtentes, a biomassa lignocelulósica é considerada o 

material biológico mais disponível da Terra, sendo constituída por três componentes 

principais: celulose, hemicelulose e lignina, que estão fortemente associados entre si por 

interações intermoleculares, como mostrado na Figura 1 (KUMAR; SHARMA, 2017), além 

de pequenas quantidades de extrativos e cinzas. A celulose e a hemicelulose são substâncias 

chave para a produção de açúcares, que são compostos base para uma série de reações 

químicas envolvidas em biorrefinarias (JIANG et al., 2017). 

As espécies de plantas lenhosas são tipicamente caracterizadas por um crescimento 

lento e compostas por fibras fortemente ligadas entre si, resultando em uma superfície externa 

rígida, enquanto que, as plantas herbáceas são geralmente perenes, com fibras mais 

frouxamente ligadas, indicando uma proporção menor de lignina revestindo as fibras 

celulósicas (McKENDRY, 2002). As proporções relativas de celulose, hemicelulose e lignina 

são alguns dos fatores determinantes na identificação da adequação de espécies de plantas 

para o processamento subsequente, como culturas energéticas e para a geração de produtos 

químicos. 
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Figura 1 - Representação das fibras de biomassa lignocelulósica. 

 

Fonte: Adaptado de RIBEIRO et al., 2016. 

 

A produção mundial de plantas terrestres corresponde a, aproximadamente, 1,7 a 2,0 x 

10
11

 toneladas/ano, gerando bastante resíduos até que as indústrias alimentícias, têxteis e do 

ramo da construção civil, dentre outras, as refinem até chegarem a um produto acabado (LI et 

al., 2019). Assim, o aproveitamento de biomassa lignocelulósica é ainda mais interessante 

quando esta provém de fonte residual, agregando valor a rejeitos industriais abundantes que 

podem causar grande impacto ambiental, como no caso do bagaço de cana-de-açúcar, um 

resíduo da indústria sucroalcooleira que pode ser usado para a produção de energia e de etanol 

de segunda geração, dentre outras aplicações (CAMPOS, 2017). A composição dos principais 

constituintes das biomassas mais utilizadas no aproveitamento da fração lignocelulósica está 

apresentada no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Composição das fontes de material lignocelulósico mais comuns. 

Material lignocelulósico Celulose (%) Hemicelulose (%) Lignina (%) 

Bagaço de cana-de-açúcar 42 25 20 

Sorgo sacarino 45 27 21 

Madeira de angiospermas (hardwood) 40-55 24-40 18-25 

Madeira de gimnospermas (softwood) 45-50 25-35 25-35 

Sabugo de milho 45 35 15 

Palha de milho 38 26 19 

Palha de arroz 32 24 18 

Casca de noz 25-30 25-30 30-40 

Resíduo de jornal 40-55 25-40 18-30 

Gramíneas 25-40 25-50 10-30 

Palha de trigo 29-35 26-32 16-21 

Casca de banana 13 15 14 

Fibras de esponja vegetal 67 17 15 

Algodão 94-96 1-2 <1 

Linho 84-93 3-4 0,6-4 

Juta 63 20 12 

Papel 85-99 0 0-15 

Switchgrass 45 31 12 

Fonte: Adaptado de KUMAR; SHARMA, 2017. 

 

3.1.1 Celulose 

 

 A celulose é um polissacarídeo linear, de peso molecular médio equivalente a 100.000, 

cujos monômeros são constituídos por unidades de D-anidroglucose, unidas por ligações β-

1,4 glicosídicas (CIOLACU et al. 2012) (Figura 2). Esta substância está amplamente 

distribuída na natureza como o principal componente da lignocelulose, constituindo a parede 

celular das plantas. A celulose é um polímero semicristalino que apresenta regiões cristalinas 

altamente organizadas e também regiões amorfas, onde as cadeias estão agrupadas de maneira 

mais irregular (MOURA et al., 2018). Essa cristalinidade ocorre devido as fortes interações 

intra e intermoleculares realizadas pelas hidroxilas (-OH) e hidroximetilas (-CH2OH), 

presentes em sua cadeia (ANSELL; MWAIKAMBO, 2009); por isso, a celulose é insolúvel 

em água e na maioria dos solventes orgânicos. Sua estrutura pode ser quimicamente quebrada 

em glicose ao ser tratada com ácidos em alta temperatura (DAHMAN et al., 2017). 
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Figura 2 - Representação da molécula de celulose. 

 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-celulose.htm, acessado em 15/04/19. 

  

Este biopolímero é um componente importante do algodão, linho, juta e madeira (vide 

Quadro 1); além disso, polpas de celulose podem ser extraídas de muitos subprodutos 

agrícolas, como bagaço e palha de cana-de-açúcar, caule, sabugo e palha de milho e palha de 

centeio, trigo, aveia e arroz, dentre outros (RUDNIK, 2013). Industrialmente, a celulose é 

usada principalmente para produzir materiais como papel, algodão, linho e viscose para 

roupas, nitrocelulose para explosivos e acetato de celulose para filmes; entretanto, nos últimos 

anos, ela tem sido aplicada como fonte alternativa para a síntese de bioprodutos, que são o 

marco de uma era de tecnologias e produtos verdes, como o etanol celulósico, também 

conhecido como etanol de segunda geração, usado como um eficiente biocombustível 

(DAHMAN et al., 2017). Além deste produto, moléculas como 5-hidroximetilfurfural (HMF), 

ácido levulínico, ácido succínico e sorbitol, dentre diversas outras de alto valor agregado, 

podem ser obtidas pela conversão da celulose (GALLO; TRAPP, 2017). 

 

3.1.2 Hemicelulose 

 

 A hemicelulose é composta principalmente por um esqueleto de unidades de D-

xilopiranose (D-xilose) unidas por ligações β-1,4 (Figura 3) com ramificações de cadeias 

laterais, podendo conter L-arabinose, ácido D-glicurônico, 4-O-metil-éter, D-galactose e D-

glucose como substituintes na cadeia principal; entretanto, sua constituição varia de planta 

para planta (SUN, 2013; LI et al., 2019). Suas cadeias são bem menores que as da celulose, 

compreendendo apenas cerca de 200 unidades de açúcar por molécula (peso molecular < 

30.000) (McKENDRY, 2002). É considerada o segundo maior constituinte da matéria seca da 

parede celular vegetal (30-40%) (ANSELL; MWAIKAMBO, 2009). 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-celulose.htm
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Figura 3 - Esqueleto principal de D-xilopiranose da hemicelulose. 

 

Fonte: ANSELL; MWAIKAMBO, 2009. 

 

 As hemiceluloses de madeira de angiospermas (hardwood), por exemplo, são 

compostas, principalmente, por xilanoses, enquanto que, as hemiceluloses de madeira de 

plantas gimnospermas (softwood) contêm glicomanoses (MAMMAN et al., 2008). As 

unidades que compõem as diferentes estruturas de hemicelulose estão apresentadas na Figura 

4, e as composições típicas da hemicelulose encontrada em algumas biomassas estão 

apresentadas no Quadro 2. 

 

Figura 4 - Unidades que compõem os diferentes tipos de hemicelulose. 

 

Fonte: Adaptado de FENGEL; WEGENER, 1984. 
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Quadro 2 - Composição de hemiceluloses mais encontradas na natureza. 

Biomassa Hemicelulose Unidade Razão 

molar 

Softwood Galactoglicomanose β-D-Manopiranose 

β-D-Glicopiranose 

α-D-Galactopiranose 

Acetil 

3 

1 

1 

 

Softwood (Galacto) Glicomanose β-D-Manopiranose 

β-D-Glicopiranose 

α-D-Galactopiranose 

Acetil 

4 

1 

0.1 

1 

Softwood Arabinoglicuronoxilanose β-D-Xilopiranose 

Ácido 4-O-Me-α-D-

Glicurônico 

α-L-Arabinofuranose 

10 

2 

1.3 

Madeira Lariço 

(Larchwood) 

Arabinogalactose β-D-Galactopiranose 

α-L-Arabinopiranose 

β-L-Arabinopiranose 

Ácido β-D-Glicurônico 

6 

2/3 

1/3 

 

Hardwood Glicuronoxilose β-D-Xilopiranose 

Ácido 4-O-Me-α-D-

Glicurônico 

Acetil 

10 

1 

7 

Hardwood Glicomanose β-D-Manopiranose 

β-D-Glicopiranose 

1–2 

 

Fonte: Adaptado de MAMMAN et al., 2008. 

  

Por ser fonte de pentoses e hexoses, a hemicelulose também é utilizada como matéria-

prima para a produção de diversos produtos químicos como furfural, furanos, xilitol, etanol, 

ácido levulínico, dentre outros, no conceito de biorrefinaria (GALLO; TRAPP, 2017). 

 

3.1.3 Lignina 

 

 A lignina, considerada o esqueleto que confere estrutura às paredes celulares das 

plantas, é caracterizada como um polímero de rede aromática, amorfa, composta por unidades 

de oxifenilpropano unidas por ligações carbono-carbono (C-C) e éter (C-O) (WANG et al., 

2018), formadas pela polimerização dos álcoois coniferílico, cumarílico e sinapílico. A 

lignina se deposita no espaço entre os microfilamentos de celulose, durante o progresso da 
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lignificação da planta, aumentando assim a espessura da parede celular, a força de retenção 

mecânica celular e a resistência à compressão. Sua estrutura tridimensional complexa (Figura 

5) é o componente mais inerte das plantas, sendo de difícil digestibilidade por 

microorganismos, conferindo resistência às pragas (MOURA et al., 2010). 

 

Figura 5 - Representação de um monômero de lignina. 

 

Fonte: https://www.acs.org/content/acs/en/molecule-of-the-week/archive/l/lignin.html. 

 

 Devido à sua complexidade e recalcitrância (baixa digestibilidade), a lignina era 

considerada um rejeito da polpação de celulose em indústrias e processos de biorrefinarias. 

Entretanto, pesquisas têm sido realizadas no sentido de desvendar rotas catalíticas, efeitos de 

solventes e processos de despolimerização, a fim de consolidar metodologias de quebra deste 

biopolímero em seus compostos monofenólicos visando posteriores conversões em produtos 

de valor agregado (CHEN et al., 2018). Nas últimas décadas, estudos sobre a atividade 

biológica da lignina avaliaram suas atividades antioxidantes e antimicrobianas. Atualmente, 

outros efeitos benignos da lignina e seus derivados na saúde humana também têm sido 

relatados, tais como, atividade antiviral, anti-coagulação, anti-enfisema, proteção UV e 

controle da obesidade (VINARDELL; MITJANS, 2017). 

 

 

 

https://www.acs.org/content/acs/en/molecule-of-the-week/archive/l/lignin.html
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3.2 SABUGO DE MILHO (ZEA MAYS L.) 

 

 O milho (Zea Mays L.) pertence à família das Poáceas (antiga família das gramíneas), 

sendo um dos vegetais mais produzidos no mundo, juntamente com a cana-de-açúcar. O 

milho, produzido em quase todo o globo terrestre, possui grande importância econômica 

devido às diversas formas de sua utilização, que variam, desde a alimentação animal até a 

indústria química, na produção de filmes e embalagens biodegradáveis (PAES, 2006). Cerca 

de 70% da produção mundial de milho é destinada à alimentação animal, apenas 15% destina-

se ao consumo humano, de forma direta ou indireta, e os outros 15% são utilizados pela 

indústria, principalmente para a produção de bioetanol. Estima-se que a produção mundial de 

milho na safra 2018/19 alcançará 1,1 bi de toneladas, sendo o Brasil o terceiro maior país 

produtor (FIESP, 2019), como conforme mostrado no Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Produção mundial de milho (milhões de toneladas). 

País 
Safra 

17/18 18/19 

EUA 371,1 366,3 

China 259,1 257,3 

Brasil 82,0 94,5 

U.E.28 62,1 60,9 

Demais 302,1 322,2 

Mundo 1.076,2 1.101,2 

Fonte: FIESP, 2019. 

 

O sabugo (núcleo central da espiga de milho) e a casca do milho (cobertura externa da 

espiga) são os dois principais subprodutos desta indústria e constituem 20-30% da planta 

(SAMANTA et al., 2012). Estima-se que 18 kg de sabugo de milho são obtidos a partir de 

100 kg de espiga de milho. Nos EUA, cerca de 50 milhões de toneladas de sabugo eram 

produzidas anualmente nos anos 2000, sendo a maioria delas deixada no campo, causando 

impactos ambientais de grandes proporções devido ao não aproveitamento deste material, que 

é utilizado, principalmente, para alimentação animal. Entretanto, esta fonte rica em celulose 

(27,71%), hemicelulose (38,78%) e lignina (9,4%) (SHINNERS et al., 2007) tem sido 

estudada para conversão em produtos de alto valor agregado.  
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 O sabugo é formado por três frações de tecido com composições e características 

diferentes: palha, anel lenhoso e medula, conforme ilustrado na Figura 6. Todas essas 

estruturas são ricas em celulose e, principalmente, hemicelulose (TAKADA et al. 2018), 

sendo esta última bastante explorada pelos pesquisadores devido a sua fácil despolimerização 

em açúcares para a produção de substâncias como xilitol, furfural e 1-hidroxi-2-pentanona 

(BAPTISTA et al., 2018; LI et al., 2018; JACKSON et al., 2019). 

 

Figura 6 - Detalhamento e porcentagem mássica (base seca) das três estruturas presentes no sabugo de milho. 

 

Fonte: Adaptado de TAKADA et al., 2018. 

  

 

3.3 PSEUDOCAULE DE PALMA FORRAGEIRA GIGANTE (OPUNTIA FICUS-INDICA 

L. MILL.) 

  

 A palma forrageira gigante (Opuntia ficus-indica L. Mill.) é uma cactácea originária 

do México (GARCÍA-CAYUELA et al., 2019), cultivada desde o início do século XX com 

relativo sucesso nas regiões áridas e semiáridas do Brasil, Estados Unidos, México, África do 

Sul e Austrália, tendo sido introduzida no Nordeste do Brasil em 1880 (NUNES, 2011). Tanto 

o gênero Opuntia (gigante) quanto a Nopalea (miúda) são plantas suculentas, com folhas 

muito reduzidas em forma de pequenos apêndices (espinhos) e pseudocaule em forma de 

raquetes (cladódios), as quais variam de forma. O México é o maior produtor de palma 

forrageira gigante (428.300 toneladas/ano), além de apresentar uma vasta variabilidade 

genética que pode ser refletida na diversidade de suas cores, como cultivos vermelhos, 
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violetas, verdes e amarelos. No Brasil, essa planta é encontrada apenas na cor verde, como 

mostrado na Figura 7. 

 

Figura 7 - Palma forrageira gigante (Opuntia ficus-indica L. Mill.). 

 

Fonte: https://www.delta-intkey.com/cactus/www/opuntia.htm, acessado em 12/03/19. 

 

 A palma foi trazida para o Brasil para que sua seiva servisse de alimento para a 

cochonilha, um inseto utilizado para a produção de um corante conhecido como carmim, o 

que já vinha sendo feito em outras partes do mundo (MOREIRA; CORREIA; BRANDÃO, 

2016). Entretanto, não se obteve o sucesso esperado e a mesma passou a ser usada como 

alimentação animal (daí o nome “forrageira”), devido ao seu teor nutritivo e capacidade de 

armazenar água. O fruto desta planta é muito utilizado na América Latina para a preparação 

de sucos, néctares, xaropes, marmeladas e outros produtos alimentícios, enquanto que, a atual 

demanda de palma forrageira na Europa está em ascensão (CANO et al., 2017).  

A pesquisa, voltada para a indústria química, estuda a palma forrageira 

majoritariamente devido a presença de diversos carotenoides, flavonoides e demais compostos 

fenólicos, presentes como extrativos em toda a sua estrutura, compostos de alta importância 

para a produção de fármacos (CANO et al., 2017; GARCÍA-CAYUELA et al., 2019). A 

palma forrageira é também utilizada na fabricação de xampus, sabonetes, hidratantes, 

protetores labiais, loções adstringentes e cremes corporais (NUNES, 2011).  

https://www.delta-intkey.com/cactus/www/opuntia.htm
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 Na literatura, essa pesquisa identificou um trabalho publicado em que a matéria 

lignocelulósica da palma foi utilizada para produção de bioetanol, (SOUZA FILHO, 2014). 

Além disso, o cladódio principal que sustenta a planta (Figura 8) possui uma estrutura mais 

fibrosa e rígida (como um pseudocaule), que apresenta uma composição mais rica em 

biopolímeros; entretanto o aproveitamento deste resíduo da palma forrageira ainda não foi 

estudado.  

 

Figura 8 - Cladódio principal de plantas de palma forrageira gigante a) inteiro e b) em corte transversal. 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 

3.4 BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR (SACCHARUM OFFICINARUM) 

 

 A cana-de-açúcar (Saccharum officinarum) é um capim tropical perene pertencente à 

tribo Andropogoneae da família Gramineae e do gênero Saccharum, cuja estrutura está 

mostrada na Figura 9. A cana é uma das maiores fontes mundiais de sacarose de grau 

alimentício e uma fonte cada vez mais importante de açúcar para a produção de etanol 

biocombustível (WEEKS, 2017). Os três principais países produtores de cana-de-açúcar são o 

Brasil (~40%), a Índia (~19%) e a China (~7%) (BEZERRA; RAGAUSKAS, 2016). Cerca de 

1,6 bilhões de toneladas de cana foram produzidos em todo o mundo no ano de 2017, gerando 

cerca de 279 milhões de toneladas métricas de resíduo (bagaço e palha) (CHANDEL et al., 

2011). O bagaço de cana-de-açúcar é o principal resíduo da indústria sucroalcooleira, 

resultante da limpeza, preparação e extração do caldo presente no colmo da cana, e destaca-se 
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como uma fonte de celulose abundante, ecologicamente correta e de baixo custo, uma vez que 

a indústria sucroalcooleira gera uma enorme quantidade desse resíduo. 

 

Figura 9 – Estrutura da planta da cana-de-açúcar. 

 

Fonte: https://pages.cnpem.br/sucre/2016/04/11/contexto-palha-cana-brasil-atuacao-projeto-sucre/, acessado em 

17/05/19. 

 

Embora parte deste bagaço seja queimada para produzir energia para as usinas de 

cana-de-açúcar (CERQUEIRA; FILHO; MEIRELES, 2007), sua composição de 20-30% de 

lignina, 40-45% de celulose e 30-35% de hemicelulose (CARDONA; QUINTERO; PAZ, 

2010) o torna uma matéria-prima em potencial para a biorrefinaria. Diversos fatores 

influenciam a composição do bagaço de cana. Dentre eles, destacam-se o uso de fogo para a 

remoção de palha antes do corte e o tipo de solo onde a cana-de-açúcar foi plantada 

(latossolos, solos arenosos e outros tipos de solo) (RABELO; COSTA; ROSSEL, 2015). 

 A literatura ilustra a versatilidade dos usos deste resíduo; através de sua conversão 

inclusive, mas não limitado a produção de papel e biocombustíveis. A celulose extraída do 

bagaço de cana já foi estudada para diversas aplicações, como a produção de glicose 

(CAMPOS, 2017), moléculas plataforma (ONG et al., 2019), acetato de celulose (MOURA et 

al., 2018), compósitos (LOH et al., 2013), entre outros produtos de alto valor agregado e 

importância industrial. 

 

https://pages.cnpem.br/sucre/2016/04/11/contexto-palha-cana-brasil-atuacao-projeto-sucre/
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3.5 BIORREFINARIA DE LIGNOCELULOSE (BLC) E SÍNTESE DE PLATAFORMAS 

QUÍMICAS 

 

 Segundo Bajpai (2014), uma biorefinaria é uma instalação que integra processos de 

conversão e equipamentos para produzir combustíveis, energia e produtos químicos a partir de 

biomassa. A biorrefinaria baseada em material lignocelulósico pode ser considerada como 

uma indústria análoga à refinaria de petróleo, com potencial para atender a demanda de 

combustíveis renováveis, produtos químicos, em um futuro próximo. O desenvolvimento 

sustentável enfatiza a exigência da produção de químicos, combustíveis, energia e materiais 

renováveis juntamente com o desenvolvimento social (BRUNDTLAND, 1987).  

O biorrefinamento de lignocelulose para a geração desses produtos não está apenas 

ligado à redução dos impactos ambientais, mas também oferece desenvolvimento sustentável 

envolvendo os três pilares da sustentabilidade: elementos sociais, ambientais e econômicos 

(CHANDEL et al., 2018). O conceito de gerar produtos de commodities agrícolas (ou seja, 

biomassa) já existe há alguns anos. No entanto, a utilização da biomassa como insumo para 

produzir múltiplos produtos, usando métodos de processamento complexos com uma 

abordagem similar a uma refinaria de petróleo, é relativamente nova (FERNANDO et al., 

2006).  

Kamm e Kamm (2004) descreveram três tipos de biorrefinarias, denominadas fase I, II 

e III. A biorrefinaria de fase I tem capacidade de processamento fixa e usa grãos como 

matéria-prima, como, por exemplo, uma usina de álcool que produz uma quantidade fixa de 

etanol, outros produtos alimentícios e dióxido de carbono a partir de grãos de milho, e 

apresenta pouca flexibilidade de processamento. A biorrefinaria de fase II utiliza um processo 

envolvendo a tecnologia de moagem úmida e matéria-prima de grãos como insumo similar ao 

moído a seco. No entanto, ela tem a capacidade de produzir vários outros produtos e possui 

muito mais flexibilidade de processamento, dependendo da demanda do produto, preços e 

obrigações contratuais.  

A biorrefinaria fase III, da qual faz parte a biorrefinaria de lignocelulose (BLC), é 

mais desenvolvida e utiliza uma mistura de matérias-primas de biomassa e gera uma série de 

produtos, empregando uma combinação de tecnologias. Ela permite uma mistura de matérias-

primas agrícolas, tendo a capacidade de usar vários tipos de métodos de processamento e, de 

produzir uma mistura de produtos químicos de alto valor agregado. 

A BLC se baseia no fracionamento e aproveitamento dos principais constituintes da 

lignocelulose (celulose, hemicelulose e lignina) obtida das diversas fontes altamente 
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disponíveis desta biomassa (KAMM; KAMM, 2004). Este tipo de usina possibilita a síntese 

de substâncias, conhecidas como “moléculas plataforma” (do inglês “building blocks” ou 

“platform chemicals”), a partir dos açúcares presentes nestes polissacarídeos, selecionadas 

pelo National Renewable Energy Laboratory (NREL) (U. S. Department of Energy, Colorado, 

EUA), como substâncias base para a síntese de compostos de interesse da indústria química, 

de forma alternativa aos monômeros convencionais utilizados como commodities da indústria 

petroquímica (WERPY; PETERSEN, 2004; ESPOSITO; ANTONIETTI, 2015).  

A seleção das moléculas plataforma, utilizando inicialmente 300 moléculas, com 

redução para 30, foi finalmente fixada em 12 (Quadro 4), examinando os mercados potenciais 

para as moléculas e seus derivados, e a complexidade técnica das vias de síntese. Um grupo 

de moléculas plataforma foi identificado, incluindo ácido glucônico, ácido lático, ácido 

malônico, ácido propiônico, os triácidos cítrico e aconítico, ácido xilônico, acetoína, furfural, 

levoglucosano (1,6-anidro-D-glicose), lisina, serina e treonina (WERPY; PETERSEN, 2004). 

Em 2010, uma nova lista de moléculas plataforma, baseadas na química verde, foi lançada 

pelo (USDOE), conforme apresentado no Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Moléculas plataforma obtidas de polissacarídeos selecionadas pelo USDOE. 

Moléculas plataforma potenciais selecionadas 

em 2004 

Moléculas plataforma potenciais selecionadas 

em 2010 

1,4-Diácidos (succínico, fumárico e málico) Etanol 

Ácido furano 2,5-dicarboxílico (2,5-FDCA) Furanos (Furfural, HMF e 2,5-FDCA) 

Ácido 3-hidroxipropanoico 
Glicerol e derivados (propanodiol, carbonato de 

glicerol, epicloridrina) 

Ácido aspártico Hidrocarbonetos (isopreno...) 

Ácido glucárico Ácido lático 

Ácido glutâmico Ácido succínico 

Ácido itacônico Aldeídos 

Ácido levulínico Ácido 3-hidroxipropanoico 

3-hidroxibutirolactona Ácido levulínico 

Glicerol Sorbitol 

Sorbitol Xilitol 

Fonte: CHANDEL et al., 2018. 

 

Em um segundo volume da publicação dessa seleção, nomeada pelo laboratório de 

“Top Value Added Chemicals from Biomass” (HOLLADAY et al., 2007), os pesquisadores se 

detiveram no estudo aprofundado de tecnologias e rotas reacionais para a transformação e 

beneficiamento da lignina, que estava sendo perdida nos processos de fabricação de papel e de 
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biorrefinaria, como observado no modelo de BLC, criado em 2004, e que está mostrado na 

Figura 10.  

Desta forma, após avanços no estudo do aproveitamento de todas as frações dessa 

biomassa os pesquisadores da área têm hoje inúmeras possibilidades de caminhos para 

aproveitar a lignocelulose da forma mais integral possível, caminhos estes que ainda 

necessitam de muito estudo e otimização para que esta indústria de filosofia sustentável 

alcance (e, no futuro, ultrapasse) o porte e a capacidade de produção das petroquímicas 

(CHANDEL et al., 2018). 

 

Figura 10 - Modelo de biorrefinaria baseada em lignocelulose. 

 

Fonte: Adaptado de KAMM; KAMM, 2004. 

  

A BLC pode ser dividida em indústrias de primeira, segunda e terceira geração 

(HASSAN et al., 2019a). A primeira geração depende de matérias-primas de culturas 

alimentícias, como na produção de etanol da cana de açúcar e de amido, a partir de milho e 

arroz, por exemplo. Também fazem parte desta classificação as usinas de biodiesel, a partir de 

óleos, tais como, soja, girassol e palma. Este tipo de BLC compete com a indústria 

alimentícia, além usar como matéria-prima produtos com maior valor de mercado. A segunda 

geração utiliza matrizes terrestres não-alimentícias (como as gramíneas) e resíduos 
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lignocelulósicos florestais, agriculturais e industriais, como folhas, palhas, cascas, bagaços, 

mesocarpos, sabugos e caules (SADH et al., 2018). Assim, a indústria pode utilizar matéria-

prima de custo zero, acabando a competição com a indústria alimentícia e agregando valor aos 

resíduos.  

É neste tipo de biorrefinaria que, atualmente, o mundo tem concentrado investimentos, 

sendo considerada a mais promissora: em 2017 haviam 224 BLCs operando em toda a 

Europa, e o programa EU Research and Innovation investiu, aproximadamente, 80 bilhões de 

euros em projetos voltados à biorrefinaria de lignocelulose, com duração até 2020 (HASSAN 

et al., 2019b). Entretanto, apesar da riqueza contida na matéria lignocelulósica, muitos 

obstáculos estão associados à sua utilização efetiva na biorrefinaria. O principal fator está 

relacionado a recalcitrância da parede celular das plantas, devido à complexidade estrutural 

das frações lignocelulósicas, quimicamente ligadas entre si. Desenvolver um método de pré-

tratamento adequado para desconstruir a parede celular e gerar produtos de valor agregado 

ainda é um desafio (KUMAR e SHARMA, 2017).  

 A BLC de terceira geração utiliza biomassa marinha não-alimentícia. É a mais 

moderna dentre as três gerações e ainda está em fase inicial de estudos, sendo usada 

principalmente para a produção de biocombustíveis a partir da fração lipídica das algas, visto 

que seu teor de lignocelulose é baixo (JARD et al., 2013). O diagrama apresentado na Figura 

11 ilustra a sequência das BLCs de primeira e segunda geração. 

 

Figura 11 - Diagrama representativo das biorrefinarias de lignocelulose de primeira e segunda geração. 

 

Fonte: Adaptado de HASSAN et al., 2019a. 
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3.6 TRATAMENTO DA BIOMASSA LIGNOCELULÓSICA 

 

 O pré-tratamento da biomassa lignocelulósica é uma etapa fundamental que precede a 

aplicação desse material, pois busca promover a separação ou solubilização dos componentes 

complexos da lignocelulose, a fim de facilitar as etapas posteriores de conversão (CHEN et 

al., 2017). O pré-tratamento adequado varia de acordo com a biomassa e com a sua aplicação, 

podendo ser de natureza física, química, físico-química, biológica ou uma combinação destas, 

e deve ser capaz de mudar a microestrutura, a macroestrutura e a composição química naturais 

da lignocelulose. Neste processo, a lignina e hemicelulose que circundam a celulose são 

quebradas, a lignina é removida, a hemicelulose é degradada e a estrutura cristalina da 

celulose é alterada para melhorar a acessibilidade quanto aos ataques químicos e biológicos.  

As pesquisas mais recentes estão focadas em otimizar, simplificar e melhorar as 

tecnologias de pré-tratamento, tornando-as mais “verdes”, a fim de reduzir as demandas de 

energia, impacto ambiental, uso de produtos químicos e catalisadores, formação de 

subprodutos e resíduos, além de desenvolver uma biorrefinaria economicamente viável e, ao 

mesmo, tempo melhorar a digestibilidade da lignocelulose (CAPOLUPO; FARAPO, 2016). 

 Dentre os tratamentos físicos e físico-químicos destacam-se a extrusão, explosão a 

vapor de água, água quente líquida, explosão de fibra por amônia, explosão com CO2 

supercrítico, microondas e ultrassom (CHEN et al., 2017). Os tratamento físicos causam 

menos poluição ambiental, porém requerem uma quantidade relativamente alta de energia, o 

que aumenta o custo de produção. Os tratamentos químicos mais estudados são os ácidos, 

alcalinos, oxidativos, organosolv e com líquidos iônicos (KUMAR; SHARMA, 2017). 

Estes tratamentos possuem alta eficiência para o isolamento de celulose de alta 

acessibilidade (alta reatividade) e pureza, mas ainda causam impactos ambientais de grandes 

proporções, devido à utilização de solventes e/ou reagentes tóxicos. Por fim, há os 

tratamentos biológicos, que, em geral, utilizam bactérias para a degradação da lignina. 

Atualmente há um grande interesse no estudo da combinação destes tratamentos, visando 

agregar as vantagens e reduzir os problemas tecnológicos enfrentados em um tratamento 

específico (CHEN et al., 2017). 

 

3.6.1 Tratamento ácido/peróxido alcalino (APA) 

 

 O tratamento ácido/peróxido alcalino é um tratamento combinado que visa unir as 

vantagens de ambas as etapas a fim de obter um produto com o menor teor possível de 
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hemicelulose e lignina (ASSUMPÇÃO et al., 2016). A etapa ácida utiliza ácido sulfúrico 

(H2SO4) diluído, responsável pela hidrólise e dissolução da hemicelulose na forma de seus 

açúcares. O uso de ácido diluído reduz o problema da corrosividade e ajuda a manter a fração 

celulósica insolúvel. Já o sistema de peróxido de hidrogênio (H2O2) em meio alcalino (com 

NaOH) é descrito na literatura como altamente eficiente na despolimerização de lignina pela 

ação oxidativa dos radicais hidroxila e hidroperóxido, gerados pela decomposição do 

peróxido (da COSTA CORREIA et al., 2013). Os mecanismos de degradação da lignina 

podem ser entendidos através das reações envolvidas na decomposição do peróxido de 

hidrogênio, descritas pelas etapas a seguir (CAMPOS, 2017): 

 

H2O2 + H2O ⇌ HOO
-
 + H3O

+
                                                         Reação 1.1                     

H2O2 + HO
-
 ⇌ H2O + HOO

-
                                                           Reação 1.2 

H2O2 + HOO
- ⇌ HO

-
 + ½O2 + H2O2                                               Reação 1.3 

H2O2 + HOO
-
 + H3O

+
 ⇌ O2 + 3H2O                                               Reação 1.4 

 

A primeira etapa (Reação 1.1) mostra o início da degradação do peróxido de 

hidrogênio por meio de sua reação com a água. É possível verificar, através da Reação 1.2, a 

ação do grupo hidroxila doado por uma base na produção do radical hidroperóxido (HOO
-
), 

que atua na degradação da lignina, bem como a hidroxila (OH
-
) que também é produzida na 

Reação 1.3. A Reação 1.4 mostra o fim da reação, com a produção de oxigênio e água. O 

efeito do peróxido aumenta substancialmente com o pH alcalino devido a formação do ânion 

hidroperóxido, que é a principal espécie ativa formada pelo peróxido que atua na 

deslignificação, sendo instável nestas condições e se decompondo em hidroxila e superóxido 

(O2
-
) (DUTRA et al., 2017). Li e seus colaboradores (2018) afirmaram que o tratamento com 

peróxido alcalino é capaz de destruir a estrutura compacta da rede lignocelulósica, criando 

nanoporos de maior diâmetro na parede celular da biomassa, aumentando assim a área de 

celulose exposta pela remoção de hemicelulose e lignina.  

Assumpção e colaboradores (2016) utilizaram o pré-tratamento combinado APA com 

ácido sulfúrico diluído 1,45% (v/v) e peróxido de hidrogênio 7,5% (v/v) com pH alcalinizado 

com solução de NaOH 4% (v/v) visando aumentar a acessibilidade do bagaço de cana-de-

açúcar durante os sucessivos ataques químicos. Após o pré-tratamento, uma remoção de 

85,8% (m/m) de lignina e de 70,7% (m/m) de hemicelulose foi atingida, e as imagens de 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) confirmaram a formação de fendas e de uma 

parede vegetal estratificada, aumentando assim a área superficial do material e expondo as 
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cadeias celulósicas. Martínez-Patiño e colaboradores (2017) aplicaram o tratamento 

ácido/peróxido alcalino à biomassa de árvore de oliveira e alcançaram 73% de deslignificação 

com ácido sulfúrico 2,0%, durante 90 min, a 130 °C, com razão de 20% (massa de 

biomassa:volume de reagente) e, 79,3% de deslignificação da biomassa após tratamento 

ácido, usando H2O2 7,0% (m/v), durante 90 min, a 80 °C, com razão de 10% (massa de 

biomassa:volume de reagente). 

 

3.6.2 Tratamento com cavitação ultrassom (US) 

 

 O tratamento de lignocelulose por ultrassom (US) consiste na emissão de ondas 

acústicas mecânicas em uma faixa de frequência de 20–500 MHz, ao mergulhar uma sonda 

ultrassom em uma amostra de biomassa suspensa em um líquido para produzir cavitação 

(Figura 12), que gera altas temperatura e pressão e forças de cisalhamento extremas, 

resultando na redução efetiva da recalcitrância da biomassa (NINOMIYA et al., 2015). O 

mecanismo de tratamento com US envolve o colapso das bolhas geradas pela cavitação na 

superfície das paredes celulares da planta. Quando uma suspensão aquosa é tratada com 

ultrassom, a cavitação é induzida no líquido decompondo a água e os demais componentes 

químicos em solução, em radicais livres (PETRIER et al., 1994).  

Este mecanismo promove a ruptura das paredes celulares devido a fenômenos 

mecânicos, térmicos e químicos que ajudam o solvente ou reagente presente no sistema a 

penetrar a estrutura da célula vegetal, aumentando a transferência de massa e resultando em 

melhor difusão do material celular (CHEMAT et al., 2017). O tratamento US causa a 

modificação estrutural do tecido vegetal, liberando maior quantidade de material celular em 

menor tempo de tratamento, e utilizando temperaturas mais baixas (MARIC et al., 2018). 

 

Figura 12 - Esquema ilustrativo de uma sonda ultrassom. 

 

Fonte: Adaptado de https://www.intechopen.com/books/grape-and-wine-biotechnology/phenolic-compounds-

recovery-from-grape-fruit-and-by-products-an-overview-of-extraction-methods, acessado em 13/05/19.  

https://www.intechopen.com/books/grape-and-wine-biotechnology/phenolic-compounds-recovery-from-grape-fruit-and-by-products-an-overview-of-extraction-methods
https://www.intechopen.com/books/grape-and-wine-biotechnology/phenolic-compounds-recovery-from-grape-fruit-and-by-products-an-overview-of-extraction-methods
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 Este tipo de tratamento físico é normalmente utilizado em conjunto com outros 

tratamentos químicos, a fim de otimizar a ruptura da estrutura lignocelulósica e a remoção de 

hemicelulose e lignina, em condições mais brandas e menores tempos de reação 

(SUBHEDAR et al., 2018; SHARMA et al., 2019). O ultrassom é capaz de expor regiões 

cristalinas de celulose, decompor a estrutura da lignina e melhorar significativamente a 

acessibilidade e a reatividade química da celulose disponibilizada.  

Zhang e colaboradores (2008) constataram que o pré-tratamento alcalino assistido por 

ultrassom é capaz de quebrar as ligações de hidrogênio, que unem as moléculas constituintes 

da lignocelulose, reduzindo a sua recalcitrância e, como consequência, há um aumento das 

taxas de degradação da lignina e de sacarificação enzimática. Subhedar e colaboradores 

(2018) aplicaram o tratamento alcalino com cavitação ultrassom (20 kHz, 240 W) em cascas 

de amendoim e de pistache, além do mesocarpo do coco, para posterior hidrólise enzimática. 

Através de análises de MEV e difratogramas de raios X, constataram que, após o pré-

tratamento, houve um aumento da abertura de fendas e rugosidade da superfície da biomassa, 

além de um aumento significativo da fração amorfa da celulose presente no material, 

observada em 2 = 18°, conforme mostra a Figura 13. 

 

Figura 13 - Microscopias eletrônicas de varredura e difratogramas de raios X de casca de amendoim antes e 

após tratamento álcali + ultrassom. 

 

Fonte: Adaptado de SUBHEDAR et al., 2018. 
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 Estudos realizados por Yang e Wang (2019) avaliaram o pré-tratamento realizado em 

uma gramínea utilizando ácido clorídrico (HCl) diluído, assistido por ultrassom. O uso do 

tratamento combinado promoveu uma maior dissolução dos açúcares da hemicelulose, xilose 

e arabinose, do que o uso do ultrassom apenas com água, e com ácido diluído, além de 

aumentar significativamente a rugosidade da superfície do material. 

 

3.6.3 Branqueamento com clorito de sódio 

  

O branqueamento consiste em um tratamento físico-químico da polpa celulósica, cuja 

finalidade consiste na remoção da lignina residual ainda presente na polpa, após as etapas de 

pré-tratamento ou polpação (SILVA, 2014). O método mais tradicional envolve o uso de 

clorito de sódio (NaClO2) com ácido acético glacial (CH3COOH), seguido de extração com 

solução de hidróxido de sódio (NaOH), onde ocorre a liberação de íons cloreto (Cl
-
) que 

reagem com a lignina, oxidando-a e degradando-a, produzindo substâncias facilmente 

solúveis em meio alcalino. Após a ativação em meio ácido, o clorito de sódio libera o 

oxoânion clorito (ClO2
-
) que, por possuir um elétron desemparelhado, é altamente instável e 

reativo, produzindo íons cloreto com a ativação ácida (Reação 2) e atuando como um agente 

oxidante para a lignina. Suas reações são muito complexas e os produtos formados dependem 

do pH e da temperatura do sistema reacional (NAVARRO, 2004). 

 

 ClO2
-
 + 4H

+
 + 4é ⇌ Cl

-
 + 2H2O                                                           Reação 2 

 

 A degradação da celulose é pequena nos limites de pH 2 a 7. No entanto, em pH acima 

de 7, a degradação se torna significativa e a eficiência do branqueamento é acentuadamente 

reduzida. Por isso, é importante o uso de um ácido como o fórmico, acético ou fosfórico no 

meio, reduzindo assim a degradação da polpa celulósica. (ABDEL-HALIM, 2012). 

 

3.7 TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO APLICADAS A LIGNOCELULOSE 

 

3.7.1 Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

 

A região espectral do infravermelho compreende a radiação com números de onda 

aproximadamente entre 12.800 a 10 cm
-1

 ou comprimentos de onda de 0,78 a 1000 μm, sendo 

dividido em infravermelho próximo, médio e distante em relação a região de radiação visível.  
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No caso da celulose (Figura 14), esta técnica detecta bandas de absorção relacionadas a 

hemicelulose, celulose e lignina, sendo uma importante ferramenta de caracterização 

(CAMPOS, 2017). As principais bandas encontradas nos espectros de materiais 

lignocelulósicos estão apresentadas no Quadro 5. 

 

Figura 14 – Espectro de FTIR da celulose extraída do bagaço de cana-de-açúcar (BCA) com indicação das 

principais bandas. 

 

Fonte: SILVA, 2014. 
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Quadro 5 – Principais bandas de absorção no espectro de FTIR da lignocelulose. 

Número de onda 

(cm
-1

) 
Grupos funcionais Composto 

420 - 600 Deformação angular dos derivados do benzeno Lignina 

675 - 900 Vibração angular -CH de anéis aromáticos Lignina 

1085 - 1150 Deformação axial de éteres alifáticos Lignina 

1114 - 1170 
Deformação das ligações C-O (éter) e deformação de -

OH de álcoois primários 
Celulose e lignina 

1000 - 1200 

Estiramento C-O-H de álcoois primários e secundários 

Estiramento de ligações glicosídicas 

Vibração C-O-C de anéis aromáticos 

Celulose, hemicelulose 

e lignina 

1200 - 1400 Vibração de deformação de grupos acetato Hemicelulose 

1330 - 1420 
Vibração de deformação angular no plano -OH (fenóis). 

Deformação -CH 
Lignina e carboidratos 

1516 - 1610 Vibração da quinona e dos anéis aromáticos Lignina 

1540 - 1870 
Deformação axial de C=O (ácidos carboxílicos, cetonas 

e aldeídos) 
Hemicelulose e lignina 

2840 - 3000 Deformação axial de -CH2 e -CH3 Extrativos e celulose 

3200 - 3640 Vibração de deformação axial -OH (álcoois e fenóis) Celulose e lignina 

Fonte: SILVERSTEIN; WEBSTER; KIEMLE, 2007. 

 

3.7.2 Difratometria de raios X (DRX) 

 

 A difração de raios X é o espalhamento elástico de fótons de raios X por átomos em 

uma rede cristalina. Os raios X monocromáticos espalhados que estão em fase resultam em 

uma interferência construtiva. A Figura 15 ilustra como a difração de raios X por planos 

cristalinos permite derivar os espaçamentos de rede usando a lei de Bragg, que está 

apresentada na Equação 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

Figura 15 – Representação esquemática da lei de Bragg. 

 

Fonte: CHATTERJEE, 2001. 

 

                                                                                               Equação 1 

 

onde n é um inteiro chamado de ordem de reflexão, λ é o comprimento de onda dos raios X, d 

é o espaçamento característico entre os planos de cristal de um dado composto e θ é o ângulo 

entre o feixe incidente e o normal ao plano de rede refletora. Medindo os ângulos (θ) sob os 

quais os raios X que interferem construtivamente saem do cristal, os espaçamentos 

interplanares (d) de cada fase cristalográfica podem ser determinados (CHATTERJEE, 2001). 

Esta relação é a base do cálculo utilizado para inferir o tamanho dos cristalitos de celulose, 

que será utilizado e discutido no decorrer deste trabalho. 

 A técnica de difração de raios X (DRX) pode ser utilizada para estudar materiais 

monocristalinos ou policristalinos, na qual se examina a maneira pela qual o feixe de raios X, 

projetado na amostra, dispersa os átomos ao longo do seu caminho. O DRX é uma ferramenta 

de caracterização primária para obter informações sobre características importantes, tais como 

a identificação de fase da estrutura cristalina, o tamanho de cristalito (informações sobre as 

dimensões da célula unitária), entre outras. 

 A presença de cristalinidade na celulose é uma das características mais importantes 

que contribuem para as suas propriedades físicas, químicas e mecânicas. Vários parâmetros de 

cristalinidade da celulose podem ser determinados a partir de dados de DRX, como o índice 

de cristalinidade (CrI), largura total do pico principal na metade da altura máxima (FWHM) e 

tamanho de cristalito (L), além da composição de alomorfos no material (FRENCH, 2014). 
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3.7.2.1 Deconvolução e cálculo dos parâmetros de cristalinidade de celulose 

 

 Os grupos hidroxila presentes na celulose interagem através de ligações de hidrogênio 

intra e intermoleculares e, de forma secundária, pelas forças de Van der Waals, resultando em 

vários arranjos cristalinos ordenados. As ligações de hidrogênio intermoleculares são as 

grandes responsáveis pela estrutura supramolecular da celulose, unindo um grupo de cadeias 

em uma estrutura altamente ordenada (CREDOU; BERTHELOT, 2014). As cadeias são 

geralmente mais longas que as regiões cristalinas; por isso, uma cadeia pode correr de uma 

região cristalina para outra, passando por áreas amorfas, mantendo as regiões ordenadas 

unidas. Quatro diferentes alomorfos cristalinos de celulose foram identificados por seus 

padrões característicos de DRX e espectros de ressonância magnética nuclear (RMN) de 
13

C 

no estado sólido: celuloses I, II, III e IV (FRENCH, 2014).  

A celulose I é a forma mais abundante encontrada na natureza, possui cadeias 

paralelas e pode existir nas suas estruturas triclínica (Iα) e monoclínica (Iβ); já a celulose II, 

que possui conformação de cadeias antiparalelas, pode ser preparada por mercerização 

(tratamento alcalino) e regeneração (solubilização e subsequente recristalização), além de 

outros ataques químicos (MOURA et al., 2018), sendo considerados os tipos mais comuns. A 

representação das estruturas cristalinas das celuloses Iβ e II e seus respectivos difratogramas 

ideais, definidos por French (2014), estão apresentados nas Figuras 16 e 17, respectivamente. 

As celuloses IIII e IIIII podem ser formadas a partir das celuloses I e II, respectivamente, por 

tratamento com amônia líquida. As celuloses IVI e IVII podem ser obtidas aquecendo as 

celuloses IIII e IIIII, respectivamente (HAYASHI et al., 1975). 

 

Figura 16 – Estruturas cristalinas dos alomorfos a) Iβ e b) II de celulose construídas a partir das células unitárias 

por operações de simetria para o cálculo de padrões de difração. 

 

Fonte: NAM et al., 2016. 
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Figura 17 – Padrões ideais para as celuloses a) Iβ e b) II com os respectivos planos de rede identificados. 

 

 

Fonte: FRENCH, 2014. 

 

A compreensão da cristalinidade da celulose, e de como ela pode afetar a aplicação 

final no material produzido de biomassa, tornando-a mais adequada para determinado fim, é 

de suma importância para a biorrefinaria. Para tanto, diversos cálculos e métodos de extração 

de dados a partir dos padrões de DRX de celulose foram desenvolvidos ao longo dos anos, 

permitindo um estudo detalhado a respeito dessa característica (SEGAL et al., 1959; PARK et 

al., 2010; FRENCH; SANTIAGO CINTRÓN, 2013; FRENCH et al., 2014; NAM et al., 

2016).  

O índice de cristalinidade (CrI), por exemplo, é um parâmetro comumente usado para 

quantificar a celulose cristalina presente em materiais celulósicos, e interpretar mudanças nas 



46 
 

estruturas de celulose após os pré-tratamentos físico-químicos e biológicos. Em geral, a 

celulose com menor índice de cristalinidade tende a possuir uma fração amorfa maior, onde as 

cadeias estão desorganizadas, o que torna esta amostra mais acessível para ataques químicos e 

enzimáticos, e, portanto, mais reativa (MOURA et al., 2018). A acessibilidade e a reatividade 

também mudam de acordo com o polimorfismo da celulose e segue a tendência: amorfa > II > 

I (CIOLACU; POPA, 2010). 

 O CrI é considerado como a razão entre as frações cristalinas e amorfas da 

lignocelulose, normalmente associadas na literatura apenas à presença da celulose. As 

características cristalinas, de fato, existem devido aos arranjos ordenados formados pelas 

cadeias celulósicas. Entretanto, a fase amorfa pode ser formada por celulose amorfa, lignina, 

proteínas, pectina e hemicelulose, compostos presentes na biomassa (KARIMI; 

TAHERZADEH, 2016). Este parâmetro pode ser inferido por diferentes técnicas analíticas, 

incluindo a espectroscopia de ressonância magnética nuclear (RMN) de 
13

C, a espectroscopia 

FTIR e o DRX. Entre estas, o DRX é a técnica mais empregada atualmente devido a 

simplicidade da análise, baixo custo, fácil interpretação dos dados, disponibilidade nos 

laboratórios de pesquisa e acurácia (JU et al., 2015). Dentre as metodologias de CrI aplicadas 

a dados de DRX, há três métodos mais citados na literatura. O método pioneiro, desenvolvido 

por Segal (SEGAL et al., 1959), se baseia na razão entre a altura do pico referente ao plano 

(200) para celulose I ou do plano (020) para celulose II (It), e a altura do vale (Ia) em 2θ 16° 

ou 18° (Figura 18a), como descrito na Equação 2 para o CrI de Segal (CrIs): 

 

                                                                                  Equação 2 

 

onde It representa a intensidade máxima da reflexão cristalina a 2θ ~22,7° para a celulose I e 

~21,7° para a celulose II, Ia é a intensidade de difração da banda amorfa a 2θ 18° para a 

celulose I e 16° para a celulose II (Nam et al., 2016). Essa é a técnica mais simples e mais 

usada, no entanto, como a quantidade exata de fração cristalina é proporcional à área do pico, 

em vez de sua altura, o cálculo da altura do pico apresenta uma falha para a medição precisa 

do CrI e pode apresentar um erro grosseiro, no caso de haver uma mistura de alomorfos na 

amostra, como mencionado por Moura et al. (2018). 

 O método mais moderno é o da deconvolução do padrão de DRX (Figura 18b), uma 

técnica que se utiliza de curvas com o auxílio de softwares, para ajustar os picos presentes na 

amostra e, assim, definir a presença de alomorfos, os picos principais e suas respectivas áreas 

e larguras, a contribuição amorfa, entre outras informações (PARK et al., 2010; MOURA et 
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al., 2018). Apesar de sua eficiência, o método de deconvolução ainda não é muito utilizado na 

literatura. Moura e colaboradores (2018) detectaram a presença de dois alomorfos na mesma 

amostra de celulose extraída de bagaço de cana-de-açúcar e analisaram a cristalinidade de 

ambos por meio da deconvolução.  

Além dos três métodos de cálculo do CrI citados, há o método de subtração do 

difratograma de um padrão amorfo do difratograma da amostra analisada (Figura 18c); nesse 

caso, a área dos picos restantes é correspondente a fração cristalina (PARK et al., 2010). 

 

Figura 18 – Difratogramas de raios X de celulose comercial para demonstrar o método de cálculo do CrI de a) 

Segal, b) deconvolução e c) subtração de padrão amorfo. 

 

Fonte: PARK et al., 2010. 

  

O cálculo do índice de cristalinidade de deconvolução (CrId) utiliza a Equação 3: 
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                                                                                               Equação 3 

 

onde Ac é a soma das áreas dos picos cristalinos deconvoluídos e At é a área total sob o 

difratograma. 

 Além do CrI, outros parâmetros de cristalinidade da celulose podem ser inferidos 

através da deconvolução de difratogramas, como a largura total do pico principal ((200) ou 

(020)) da celulose, na metade da intensidade máxima (FWHM). O FWHM pode ser tomado 

como uma medida da desordem das cadeias de celulose em uma amostra, considerado como o 

grau de ordem lateral (DOLO, ou degree of lateral order) (AGARWAL et al., 2016), sendo 

um parâmetro de medida do quanto os agregados não-cristalinos presentes podem afetar os 

dados de difração da celulose. Além disso, estudos mostram que o FWHM é inversamente 

relacionado ao CrI e ao tamanho de cristalito (L) (NAM et al., 2016). Este último parâmetro, 

o L, varia de acordo com a cristalinidade da amostra, é normalmente menor que 20 nm e pode 

ser calculado em nanômetros pela relação estabelecida por Scherrer (1918): 

 

                                                                                                     Equação 4 

 

onde K é o fator de correção (0,9), λ é o comprimento de onda da radiação de raios X 

(1,54056 Å), β é o FWHM do pico principal de difração em radianos e θ é a metade do ângulo 

de difração de Bragg em radianos. Quanto menor o valor de FWHM, menor é a desordem das 

cadeias e maior será o valor de L. 

 

3.7.3 Análise termogravimétrica (TG/DTG) 

 

 A análise termogravimétrica (TG) é utilizada para caracterizar o conteúdo dos 

componentes voláteis, decomposição, conteúdo de cinzas e estabilidade térmica dos materiais, 

bem como para examinar as cinéticas dos processos físico-químicos que ocorrem na amostra 

(CAVALHEIRO, 1995). A curva termogravimétrica derivada (DTG) fornece a primeira 

derivada da curva termogravimétrica, em função do tempo ou da temperatura, possibilitando a 

observação dos pontos de perda de massa máxima. A Figura 19 mostra um exemplo de curvas 

TG/DTG obtidas para o sabugo de milho, através das quais é possível observar os principais 

eventos de perda mássica apresentados em análises termogravimétricas de biomassa. 
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Figura 19 – Curvas TG/DTG para a biomassa do sabugo de milho. 

 

Fonte: SHARIFF et al., 2016. 

 

 Aproximadamente entre 30 °C e 120 °C ocorre o primeiro evento de perda de massa, 

referente a desidratação do material. Entre 180 °C e 320 °C, e entre 320 °C e 350 °C há dois 

eventos de perda mássica sobrepostos, referentes a decomposição da hemicelulose e da 

celulose, respectivamente. Após 350 °C ocorre uma perda de massa bem menos acentuada até 

o fim da análise, referente a degradação da lignina (SHARIFF et al., 2016). Esta ordem de 

temperatura de degradação dos componentes lignocelulósicos está basicamente ligada a 

complexidade e estabilidade da substância. 

 Como esta análise relaciona diretamente uma certa porcentagem mássica da amostra a 

determinado composto de acordo com sua temperatura de degradação, estudos recentes 

desenvolveram um novo método de quantificação das frações lignocelulósicas através de 

cálculos que utilizam a deconvolução da curva de DTG. Rego e seus colaboradores (2019) 

aplicaram esta metodologia para caracterizar a madeira de álamo em busca de suprir a 

necessidade de uma metodologia simples e mais acessível para quantificar estas frações, tendo 

em vista que a metodologia padrão usada atualmente envolve diversos processos 

extremamente demorados e utiliza equipamentos caros e que exigem manuseio especializado. 

Neste estudo, os autores utilizaram curvas gaussianas para fazer o fitting (ajuste) dos picos 

apresentados na curva de DTG, como mostrado na Figura 20, e conseguiram determinar 
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porcentagens de cada composto com baixo erro de ajuste e valores muito próximos aos 

inferidos pela metodologia padrão. 

 

Figura 20 – Deconvolução da curva de DTG obtida para a biomassa de álamo. 

 

Fonte: REGO et al., 2019. 

 

 A soma da área das quatro curvas individuais teóricas ou experimentais leva a uma 

curva DTG computada. Esta curva destina-se a reproduzir a curva DTG experimental pela 

minimização das diferenças entre as ordenadas, através de um critério como mínimos 

quadrados. Esta técnica de deconvolução considera que a decomposição térmica da amostra é 

a soma de reações independentes e que a biomassa é composta por três componentes 

independentes: hemicelulose, celulose e lignina (DI BLASI, 2008). Esta é a hipótese do 

chamado modelo pseudo-componente, que é utilizado para simplificar a quantificação de 

componentes que, na realidade, estão altamente interligados dentro da estrutura anatômica da 

biomassa. Evidências mostram que essa aproximação não produz desvios significativos da 

realidade. 

 

3.7.4 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

O microscópio eletrônico de varredura é um instrumento que permite observar a área 

da superfície de um substrato dentro de uma escala de 1 cm
2
 a 1 μm

2
, alcançando uma 

ampliação de 10 a 100.000 vezes. Com o auxílio do microscópio eletrônico é possível 

observar superfícies rugosas através do contraste de relevo, as diferentes fases na região 

estudada e estimar o tamanho delas (SILVA, 2014). 
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 As imagens de MEV de biomassas in natura normalmente mostram uma estrutura 

vegetal bem organizada, com fibras lisas e compactas sem ruptura (CORRALES et al., 2012). 

Essa característica tende a mudar com a aplicação de pré-tratamentos, onde há a formação de 

fendas e canais, aumentando a porosidade e a acessibilidade da biomassa, conforme 

apresentado nas micrografias da Figura 21 para o bagaço de cana-de-açúcar (ASSUMPÇÃO 

et al., 2016). 

 

Figura 21 – Imagens de MEV do bagaço de cana-de-açúcar a) in natura, b) após pré-tratamento com H2SO4 e c) 

após o tratamento H2SO4 + H2O2 em meio alcalino (APA). 

 

Fonte: Assumpção et al., 2016. 
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4 METODOLOGIA 

 

 Todas as metodologias experimentais e analíticas empregadas no desenvolvimento 

deste trabalho serão descritas no decorrer deste capítulo, bem como todos os materiais, 

reagentes e equipamentos utilizados. Um fluxograma simplificado contendo a metodologia 

utilizada está apresentado na Figura 22. 

 

Figura 22 – Fluxograma simplificado da metodologia utilizada. 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 

4.1 MATERIAIS 

 

4.1.1 Reagentes 

 

 A lista de reagentes utilizados neste trabalho está apresentada no Quadro 6. 
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Quadro 6 – Lista de reagentes utilizados. 

Reagente Marca 

Ácido sulfúrico (H2SO4), 95-98% Vetec 

Peróxido de hidrogênio (H2O2), 30% Isofar 

Hidróxido de sódio (NaOH) em micropérolas, 98% Dinâmica 

Álcool etílico, 99% Synth 

Antraquinona, P. A. Sigma-Aldrich® 

Ácido fórmico, P. A. Sigma-Aldrich® 

Ácido acético glacial, P. A. Synth 

Clorito de sódio, P. A. Sigma-Aldrich® 

D – Arabinose, ≥99% Sigma-Aldrich® 

D – Manose, ≥99% Sigma-Aldrich® 

D – Xilose, ≥99% Sigma-Aldrich® 

D (+) Celobiose, ≥99% Sigma-Aldrich® 

D (+) Glicose, ≥99% Sigma-Aldrich® 

Furfural, P. A. Chem Service 

5-hidroximetilfurfural (HMF), P. A. Sigma-Aldrich® 

Ácido glucurônico, P. A. Sigma-Aldrich® 

 

4.1.2 Equipamentos 

 

 A lista de equipamentos utilizados neste trabalho está apresentada no Quadro 7. 

 

Quadro 7 – Lista de equipamentos utilizados. 

Equipamento Marca 

Peneiras, Série Taylor, 752A Fisatom 

Balança analítica, TE214S Bertel 

Liquidificador Arno 

Estufa, Q-317B252 Quimis 

Bomba de vácuo, 131B Primatec 

Evaporador rotativo, 802D Fisatom 

Autoclave vertical, AV – 300 Phoenix 

Banho Maria, TE – 054 Tecnal 

Aparato Soxhlet, MA-188 Marconi 

Coluna de separação de açúcares e ácidos orgânicos, 

Aminex HPX87H 
Bio-rad 

Coluna de separação de furfural e 5-HMF, μ-Bondapack 

C-18 (5 mm) 
Waters 
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Cromatógrafo líquido, Chromaster 600 Merck-Hitachi 

Analisador de umidade por IR, MB 25 Ohaus 

Reator, 300 mL Phoenix 

Sonda ultrassom Vibra Cell VCX 600 Sonics & Materials 

Inc. 

Difratômetro de raios X, D2Phaser Bruker 

Espectrômetro de IV, IRAffinity-1 Shimadzu 

Forno mufla, 7000 – 10P Tecnal 

Espectrofotômetro UV-Visível, Cary 60 Agilent 

Termobalança, SDTQ 600 TA Instruments 

Microscópio eletrônico de varredura com canhão de 

emissão de campo, AURIGA 
ZEISS 

 

4.2 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

4.2.1 Origem e preparação das biomassas 

 

 Os sabugos de milho (MI) foram coletados na comunidade de Primeira Lagoa (Nova 

Cruz/RN) e os pseudocaules de palma forrageira gigante (PA) foram coletados na 

comunidade de Alto do Sítio, situada no município de Ceará-Mirim (RN). O bagaço de cana-

de-açúcar (BCA) foi gentilmente doado pela Fazenda Bela Vista, no município de Boninal 

(BA). As biomassas residuais foram expostas ao sol pelo período de 6 h a fim de evitar a 

formação de fungos e, em seguida, conservadas em recipientes plásticos e transportadas para 

o laboratório para a posterior preparação. Feito isso, os materiais foram lavados em água 

corrente e secos em estufa a 100 °C por 24 h. As amostras, secas, foram trituradas em um 

liquidificador (Arno) e peneiradas (peneiras Tyler mesh), de forma a obter grãos com 

tamanhos na faixa entre 25 e 50 mesh. As amostras foram maceradas a fim de desfazer os 

agregados e aumentar a área superficial antes de cada tratamento.  

 

4.2.2 Tratamento das biomassas 

 

 Cada uma das biomassas in natura, previamente preparadas, foram submetidas a três 

diferentes processos de pré-tratamento, a saber: tratamento ultrassom (US), tratamento 

combinado ácido/peróxido-alcalino (APA) e tratamento USA + PA, com o objetivo de romper 

a estrutura da lignocelulose e disponibilizar a fração celulósica. As amostras pré-tratadas 

foram analisadas através das técnicas de DRX e FTIR para a verificação do método de pré-
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tratamento mais eficiente. Todos os tratamentos foram realizados em duplicata e suas 

metodologias estão descritas a seguir. Os rendimentos obtidos nos pré-tratamentos foram 

calculados através da Equação 5: 

 

               
  

  
                                                                                   Equação 5 

 

onde m2 é a massa final do material pré-tratado e m1 é a massa inicial, obtida antes do pré-

tratamento. 

 

4.2.2.1 Tratamento ultrassom (US) 

 

 No tratamento com radiação ultrassom foi utilizado o equipamento Vibra Cell VCX 

600 (Sonics & Materials Inc.), que opera com potência máxima de 600 W e frequência de 200 

kHz. Inicialmente, em um Becker de 100 mL, foram adicionados 2,0 g de amostra e 60 mL de 

água destilada, na razão 1:30 (m/v) fibra:solvente. Em seguida, o Becker foi colocado na 

caixa de isolamento acústico do equipamento e a sonda, cujo diâmetro é de 1,1 cm, foi 

introduzida na mistura até a marcação indicada pelo fabricante, juntamente com um termopar. 

 Ao fechar caixa acústica, o teste foi iniciado, com 70% da potência do equipamento e 

temperatura máxima fixada em 90 °C, durante 30 min. O tempo e o volume a serem utilizados 

no tratamento com cavitação US foram selecionados após a realização de testes preliminares 

utilizando tempos de 15, 30 e 45 min e razões 1:10, 1:20 e 1:30 (m/v) fibra:solvente, cujos 

resultados mostraram que, após 30 min de teste a esta potência de ultrassom e com volumes 

menores de fração líquida, a amostra torna-se altamente viscosa, e o efeito da cavitação já não 

possui a mesma eficiência. Após o término do procedimento, a amostra foi deixada em 

repouso, até a atingir a temperatura ambiente, e em seguida foi submetida a uma filtração, 

utilizando um papel de filtro previamente seco a 75 ºC e pesado. 

 

4.2.2.2 Tratamento combinado ácido/peróxido-alcalino (APA) 

 

 2,0 g de cada biomassa foram introduzidos em um balão de fundo redondo de 250 mL, 

juntamente com 20 mL de solução de H2SO4 1,45% (v/v) em uma razão fibra:ácido 1:10 

(m/v), o qual foi acoplado em um evaporador rotativo (802 D Fisatom) imerso em banho de 

óleo, à 105 °C, durante 75 min, com agitação constante (60 rpm). Após o término do pré-
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tratamento, a amostra foi filtrada utilizando um tecido de algodão e, em seguida, lavada com 

água corrente, até atingir pH = 6 e seca à  75 °C.  

Em seguida, a amostra sólida foi transferida para um erlenmeyer de 250 mL, onde se 

adicionou uma solução de H2O2 7,5% (v/v) na razão 1:20 (m/v) fibra:solução, a 80 ºC. O pH 

foi ajustado para ~12, por meio da adição de gotas de solução NaOH 4,0% (v/v), nos dois 

tempos reacionais, reportados na literatura, que foram testados para posterior comparação: 60 

min (MARTÍNEZ-PATIÑO et al., 2017) e 180 min (CAMPOS, 2017), sob agitação manual, 

utilizando um bastão de vidro, a cada 10 min de reação. Por fim, a fração sólida remanescente 

foi lavada, até a neutralidade, com água, transferida para uma placa de Petri, previamente 

pesada e seca a 80 °C em estufa, até estabilização da massa, para posterior cálculo do 

rendimento. 

 

4.2.2.3 Tratamento USA + PA 

 

 A cavitação com sonda ultrassom foi inserida na etapa ácida do APA, onde a razão 

fibra:ácido foi alterada para a 1:30 (m/v) para tratar 2,0 g de biomassa in natura com 60 mL 

solução de H2SO4 1,45% (v/v), em um Becker de 100 mL. A potência do ultrassom foi 

mantida a 70%, com temperatura máxima do sistema fixada em 90 °C, durante 30 min, tempo 

e temperatura menores que os utilizados na metodologia tradicional (105 ºC, 75 min), 

permitindo avaliar a eficiência do ultrassom na ruptura da estrutura lignocelulósica em 

condições mais brandas. Após este tempo, a amostra ácida foi filtrada em papel de filtro 

qualitativo, previamente pesado, lavado com água destilada até atingir pH = 6, e seco à 75 °C. 

A amostra sólida resultante passou pelo tratamento peróxido-alcalino, nas mesmas condições 

utilizadas no tratamento APA (H2O2 de concentração 7,5% (v/v), razão 1:20 (m/v), pH ~12). 

 

4.2.2.4 Branqueamento das biomassas pré-tratadas 

  

 O branqueamento das amostras pré-tratadas iniciou-se com a suspensão de 1 g do 

sólido em um Becker contendo 40 mL de água destilada (razão 1:40 de massa de 

polpa:volume de água), sob agitação a 70 °C para a total desagregação dos aglomerados. Ao 

atingir o equilíbrio térmico, 0,3 mL de ácido acético glacial e 0,3 g de clorito de sódio foram 

adicionados a suspensão para iniciar o processo de remoção da lignina residual. Após 1 h, a 

mistura reacional foi resfriada em banho de gelo e o sólido foi lavado com água destilada, sob 

filtração a vácuo, até que o filtrado estivesse incolor e com pH neutro. 
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 Em seguida, o sólido ainda úmido foi suspenso em 20 mL de uma solução de NaOH 

0,1 mol/L sob agitação, durante 90 minutos, à temperatura ambiente. Após a extração 

alcalina, a celulose branqueada foi novamente filtrada e neutralizada com sucessivas lavagens 

com água destilada seguidas de uma última lavagem com etanol. O produto foi seco em estufa 

a 80 ºC até massa constante. 

 

4.2.3 Avaliação da eficiência dos pré-tratamentos e das celuloses branqueadas 

 

 A eficiência dos tratamentos foi avaliada por difração de raios X, que é capaz de 

determinar a cristalinidade e a acessibilidade da fração celulósica quando aliada aos cálculos 

de parâmetros de cristalinidade, que variam com o maior grau de ruptura da lignocelulose; e 

por espectroscopia de FTIR, que mostra as bandas características dos grupos químicos dos 

principais componentes das biomassas e é capaz de detectar a variação das suas intensidades, 

relacionadas a mudanças na composição, após os pré-tratamentos (MOURA et al., 2018). Os 

dados obtidos foram salvos e posteriormente plotados com auxílio do software OriginPro 8 

(©OriginLab). As metodologias de análise estão descritas a seguir. 

 

4.2.3.1 Aquisição de difratogramas de raios X (DRX) e deconvolução para o cálculo dos 

parâmetros de cristalinidade 

 

 Os padrões de difração de raios X das amostras foram analisados em um equipamento 

Bruker D2Phaser equipado com detector Lynxeye e radiação de cobre (CuKα, λ=1,54 Å) com 

filtro de Ni, corrente de 10 mA e voltagem de 30kV presente no Laboratório de Peneiras 

Moleculares (LABPEMOL, UFRN). As análises foram realizadas na faixa de 2 entre 5° e 

40°, com passo de 0,02° e tempo de aquisição de 0,1 s por difratograma. 

 A deconvolução dos difratogramas foi realizada através do método aplicado por Park e 

colaboradores (2010), utilizando o software PeakFit v4.12 (Systat Software, Inc.). O filtro 

Savitzky-Golay foi aplicado com intensidades que variaram entre 2,5% e 7,5% por amostra, a 

depender da quantidade de ruído presente. Após a etapa de tratamento dos dados, os 

difratogramas passaram para a fase de deconvolução de picos. Nesta etapa, a correção de 

linha de base (baseline) foi realizada no modo “Linear, D2” oferecido pelo programa, e vários 

picos foram selecionados automaticamente pelo PeakFit, entretanto, aqueles que não existem 

de fato em amostras de biomassa e foram detectados, devido a variações causadas por ruído, 

foram removidos manualmente. Além disso, picos ou a banda amorfa comum na 
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lignocelulose por volta de 2 = 21° que não foram detectados automaticamente, tiveram de 

ser adicionados.  

Feito este ajuste, a opção “Full Peak Fit with Graphical Update” foi selecionada para 

dar início a uma série de operações de iteração (repetição das operações de ajuste) realizadas 

pelo programa, a fim de encontrar o melhor ajuste dos picos (variando posições e larguras) 

com base na obtenção do menor valor de erro padrão (SE, standard error), coeficiente de 

determinação (R
2
) mais próximo de 1 e maior valor de F (teste de Fischer) possível, sendo 

considerado um ajuste satisfatório quando F > 10.000 (PARK et al., 2010).  

Apesar da eficiência da análise estatística feita pelo programa para maximizar a 

semelhança entre o difratograma real e a curva gerada pela soma da área dos picos, é 

necessário verificar se a característica dos picos finais está coerente com o tipo de amostra 

analisada, para evitar que um possível sobreajuste dos dados tenha ocorrido e forçado o 

deslocamento de picos para pontos atípicos do difratograma. Ao fim de toda essa avaliação, 

os difratogramas deconvoluídos foram obtidos, como mostra o exemplo observado na tela de 

trabalho do PeakFit, apresentado na Figura 23. Os picos presentes nas amostras de biomassas, 

in natura e pré-tratadas, se ajustaram melhor a funções Gaussianas. 

  

Figura 23 – Exemplo de difratograma deconvoluído na tela de trabalho do software PeakFit. 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 

 Os parâmetros de CrI e L foram inferidos através das Equações 2, 3 e 4 apresentadas 

no tópico Referencial Teórico deste trabalho, com base no relatório gerado pelo programa que 
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contém todos os resultados numéricos da deconvolução realizada, tais como a área de cada 

pico, posição, amplitude, SE, FWHM, análise de variância da curva final, entre outros. 

 

4.2.3.2 Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

 

 A aquisição dos espectros de FTIR foi realizada no espectrômetro IRAffinity-1 

(Shimadzu) com sistema de refletância total atenuada (ATR) MIRacle (PIKE Technologies) 

de cristal de ZnSe, disponibilizado pela Central Analítica do Instituto de Química da UFRN. 

As análises foram realizadas com resolução de 4 cm
-1

 e 32 scans, na faixa de análise de 400 a 

4000 cm
-1

. Para a obtenção dos espectros, uma pequena fração de cada amostra sólida foi 

posicionada sobre o cristal de ZnSe, e o comando para leitura com o laser na região do 

infravermelho foi dado através do computador acoplado ao equipamento.  

 

4.2.3.3 Microscopia eletrônica de varredura com canhão de emissão de campo (MEV-FEG) 

 A morfologia das biomassas in natura e pré-tratadas selecionadas foi avaliada por um 

microscópio eletrônico de varredura (MEV) acoplado a um canhão de emissão de campo 

(FEG, do inglês field emission gun) (AURIGA, ZEISS), com aproximação de 2000x e escala 

de 2 µm. 

 

4.2.4 Caracterização das biomassas in natura 

 

 A composição química das amostras de biomassa in natura foi inferida através do 

procedimento analítico NREL/TP-510-42618 (Determination of Structural Carbohydrates 

and Lignin in Biomass), desenvolvido pelo National Renewable Energy Laboratory 

(SLUITER et al., 2012) e adaptado por Rocha e colaboradores (2014), no Laboratório 

Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol (CTBE). Esta caracterização foi realizada no 

Núcleo de Química Verde (NQV), pertencente a UNIFACS (Salvador/BA). Todos os 

procedimentos descritos a seguir foram realizados em triplicata. 

 

4.2.4.1 Teor de umidade 

 

 O teor de umidade das amostras foi determinado através de um analisador de umidade 

por radiação infravermelha (MB 25, Ohaus), no qual 1,0 g de cada amostra foi colocado na 

balança e aquecido a 105 ºC, durante 3 minutos. 
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4.2.4.2 Teor de extrativos 

 

 Extrativos são componentes não-estruturais da biomassa, substâncias de cadeia 

pequena, solúveis em água ou etanol (ou em outros solventes menos polares, a depender da 

sua natureza química). Para determinar o teor destes compostos nas biomassas, cartuchos de 

papel de filtro qualitativo dobrados e previamente pesados, contendo 1,0 g de biomassa, 

foram inseridos no sifão de extrator Soxhlet (MA-188, Marconi). Inicialmente, 190 mL de 

álcool etílico (99% de pureza) foram adicionados ao balão, juntamente com pérolas de vidro 

para controlar a ebulição. O balão foi aquecido e as biomassas passaram por 22 ciclos de 

extração de aproximadamente 15 minutos, até que o solvente em volta do cartucho de 

extração tornou-se incolor. Em seguida, foi realizada a extração com água destilada para 

remover os extrativos solúveis em água quente em 7 ciclos de aproximadamente 50 minutos 

para as biomassas, exceto para o pseudocaule de palma (11 ciclos de 50 minutos). Após esta 

etapa, os cartuchos foram retirados e secos em estufa a 105 °C até massa constante. O teor de 

extrativos foi determinado de acordo com a Equação 6: 

 

                
     

  
                                                                     Equação 6 

 

onde Mi é a massa seca inicial da biomassa e Mf é a massa da amostra livre de extrativos. 

 

4.2.4.3 Teor de cinzas totais 

 

 O teor de cinzas da biomassa está associado à presença de material inorgânico, como 

sílica e minerais, que não constituem a estrutura da parede vegetal. Para a determinação deste 

teor, cadinhos previamente calcinados a 800 °C, durante 3 h, foram resfriados até atingir a 

temperatura ambiente em um dessecador e posteriormente pesados (MC). 2,0 gramas de 

amostra (base seca) (MBS) foram colocados em um cadinho de porcelana, para posterior 

calcinação, conforme as seguintes etapas de aquecimento:  

1° 12 min de calcinação a 105 °C; 

2° Elevação da temperatura até 250 °C, com uma taxa de 10 °C/min, e calcinação por 

mais 30 min; 

3° Elevação da temperatura até 575 °C, e calcinação das amostras por 180 min. 
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Após o término da última etapa, a mufla foi desligada e os foram cadinhos retirados. 

Após resfriarem em um dessecador até a temperatura ambiente, os cadinhos com cinzas foram 

pesados (MCC). O teor de cinzas foi obtido de acordo com a seguinte equação: 

 

                   
      

   
                                                                   Equação 7 

 

sendo MC a massa do cadinho de porcelana (g), MBS a massa da amostra inicial (g) e MCC a 

massa do cadinho de porcelana + cinzas totais (g). 

 

4.2.4.4 Quantificação das frações lignocelulósicas 

 

 Inicialmente, 2,0 g de amostra (base seca) foram transferidos para um erlenmeyer 

juntamente com 10 mL de ácido sulfúrico (H2SO4) 72% (v/v) e aquecidos em banho-maria, a 

45 °C, durante 7 min, sob agitação vigorosa, com bastão de vidro, para realizar a digestão 

ácida do material. Após esse tempo, a mistura reacional foi transferida para um erlenmeyer de 

500 mL e o ácido foi diluído para 4% (m/m), com a adição de 275 mL de água destilada, 

volume este usado para lavar o recipiente de onde a mistura havia sido transferida e evitar 

perda mássica. O erlenmeyer foi identificado, vedado com papel alumínio e levado para uma 

autoclave (autoclave vertical AV-300, Phoenix) durante 30 min, a 121 °C e 1 atm. Em 

seguida, o material foi resfriado e filtrado, utilizando papel de filtro qualitativo, previamente 

seco e pesado. Os sólidos foram lavados até a neutralidade e secos, até massa constante, a 105 

°C, para posterior determinação de lignina insolúvel. A fração líquida foi transferida para um 

balão volumétrico de 500 mL, teve seu volume completado até o menisco com água destilada 

e foi armazenado em geladeira, a ~4 °C para posterior determinação do teor de lignina 

solúvel, açúcares e inibidores. 

 

a) Lignina solúvel e insolúvel 

 

 Para a determinação de lignina solúvel, foram retiradas 2 alíquotas de 5 mL da fração 

líquida contida no balão de 500 mL e transferidas para 2 balões volumétricos de 100 mL, aos 

quais foram adicionadas gotas de NaOH 6,5 mol/L até que o líquido atingisse pH = 10. Os 

volumes foram completados com água destilada até o menisco, e submetidos à analise em 
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espectrofotômetro UV-Vis (CARY 60, Agilent), para medida da absorbância a 280 nm. O teor 

de lignina solúvel foi calculado através da Equação 8: 

 

                 
 

 
  

                                        

 
                      Equação 8 

 

onde A280 é a absorbância do hidrolisado a 280 nm, DF é o fator de diluição (20), εHMF é a 

absortividade do 5-hidroximetilfurfural (114,0 L/g/cm), εFURF é a absortividade do furfural 

(146,85 L/g/cm), CHMF e CFURF são as concentrações de 5-hidroximetilfurfural e furfural, 

respectivamente, medidas por cromatografia líquida de alta eficiência em g/L, B é o 

coeficiente linear (0,018) e A é o coeficiente angular igual a absortividade da lignina (23,7 

L/g/cm). 

 Para a determinação de lignina insolúvel, o papel de filtro contendo a amostra sólida, 

resultante da hidrólise ácida, foi transferido para um cadinho de porcelana e calcinado em 

forno mufla durante 2 h, à 800 °C, a fim de se determinar o teor de cinzas na fração de 

lignina. O teor de lignina insolúvel foi calculado de acordo com a Equação 9: 

 

                       
     

  
                                                                Equação 9 

 

onde Mi é a massa de lignina insolúvel seca (g), Mc é a massa de cinzas da lignina insolúvel 

(g) e Ma é a massa de amostra seca utilizada inicialmente na hidrólise (g). 

 A lignina total foi determinada pela soma dos percentuais de lignina solúvel e 

insolúvel, segundo a Equação 10: 

 

                                                                            Equação 10 

 

b) Celulose e hemicelulose, por CLAE 

 

 Padrões de celobiose, glicose, xilose, arabinose, ácidos acético, galacturônico e 

fórmico, furfural e 5-hidroximetilfurfural (HMF) foram utilizados para produzir curvas de 

calibração para a quantificação destas substâncias, cujos resultados estão apresentados no 

Apêndice A deste trabalho. A quantificação dos açúcares celobiose, glicose, xilose e 

arabinose, além dos ácidos acético, galacturônico e fórmico, foi realizada em um equipamento 

HPLC Chromaster 600 Merck-Hitachi com detector de índice de refração (RI 5450- Hitachi) 
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em coluna Aminex® (HPX-87H, Bio-Rad, EUA), com vazão de 0,5 mL/min e forno a 35 °C, 

utilizando fase móvel de H2SO4 5 mM.  

Outras substâncias como o HMF e o furfural, chamadas de inibidores, também 

produzidas pela degradação de monômeros de açúcar (Gouveia et al. 2009), foram 

quantificadas por CLAE acoplada a um detector UV-Vis (UV-5410 - Hitachi) em coluna C18 

(RP-18 Purospher® STAR, Merck, EUA) com vazão de 0,8 mL/min e forno a 35 °C, 

utilizando fase móvel de acetonitrila:água 1:8 (v/v). 

Os teores de celulose (Cel) e hemicelulose (Hemi) dependem da proporção e da 

quantidade dos monossacarídeos, ácidos e inibidores produzidos na hidrólise. Assim, Gouveia 

e colaboradores (2009) desenvolveram equações, que utilizam fatores de conversão que 

multiplicam a concentração (C) obtida para cada substância analisada, a fim de se determinar 

com exatidão a quantidade de polissacarídeos da amostra (Equações 11 e 12): 

 

     
                                                     

                      
                            Equação 11 

 

      

                                                               
              

                       
          Equação 12 

 

4.2.5 Análise termogravimétrica (TG/DTG) e quantificação das frações lignocelulósicas 

por deconvolução 

 

 As análises de termogravimetria (TG) e termogravimetria derivada (DTG) das 

amostras selecionadas foram obtidas em um equipamento SDTQ 600 (TA Instruments) com 

análises simultâneas (TG/DTG), disponibilizado pela Central Analítica do Instituto de 

Química da UFRN onde, aproximadamente, 5,0 mg de amostra foram colocados em um 

cadinho de alumina de 90 μL do equipamento. Os testes ocorreram com taxa de aquecimento 

de 20 ºC/min, atmosfera de N2 com fluxo de 100 mL/min, com aquecimento de 25 a 600 ºC. 

 O processo de deconvolução das curvas de DTG foi realizado através do PeakFit v4.12 

e seguiu uma metodologia análoga à descrita para os difratogramas de raios X, não sendo 

necessário o tratamento de smoothing nos dados termogravimétricos. A porcentagem de cada 

componente da lignocelulose (celulose, hemicelulose e lignina) foi calculada com base na 

razão entre as áreas dos picos referentes à decomposição de cada um destes e a área total 

abaixo da curva DTG, como apresentado na Equação 13: 
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                                                                                Equação 13 

 

onde Ap é a área dos picos referentes a cada composto e At é a área total abaixo da curva de 

DTG. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  Neste capítulo serão apresentados e discutidos os resultados obtidos de análise 

composicional das biomassas in natura, incluindo o estudo da metodologia alternativa com 

uso de dados termogravimétricos; deconvolução dos dados de DRX e discussão dos 

parâmetros de cristalinidade como ferramenta para avaliar os efeitos dos pré-tratamentos 

aplicados, e análise comparativa das mudanças nas bandas de absorção dos espectros de 

FTIR. 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DAS BIOMASSAS IN NATURA 

 

 A caracterização composicional das biomassas in natura foi realizada de acordo com a 

metodologia padrão utilizada atualmente no Brasil e no mundo, através do procedimento 

analítico NREL/TP-510-42618, e os resultados obtidos, juntamente com os dados 

composicionais inferidos em outros trabalhos, estão apresentados na Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Composição mássica das biomassas obtida neste e em outros trabalhos. 

Biomassa 
Conteúdo mássico (%m/m) 

Hemi Lignina Celulose Cinzas Extrativos Umidade Total Fonte 

BCA
 

20,50±0,04 24,57±0,01 39,58±0,02 0,91±0,01 6,95±0,70 9,96±0,13 102,47±0,15 
Este 

trabalho 

25,80 22,10 42,80 1,40 6,10 - 98,20 
GOUVEIA 

et al., 2009 

24,50±0,60 22,20±0,10 35,2±0,90 20,9±4,30 - - 102,8±2,60 
REZENDE 

et al., 2011 

PA 18,22±0,56 13,49±0,14 26,18±0,38 0,00±0,00* 48,24±0,07 5,73±1,95 106,16±0,80 
Este 

trabalho 

PA 

(cladódios) 
29,17±0,67 49,25±1,48 9,64±0,24 5,70±0,85 2,75±0,87 7,21±0,08 96,51±0,79 

SOUZA 

FILHO, 

2014 

MI 

29,11±1,50 17,86±0,03 31,26±1,22 4,60±0,13 22,08±0,87 7,47±0,64 104,73±2,06 
Este 

trabalho 

38,0 15,20 36,70 1,90 - - 91,80 
LU et al., 

2018 

43,10±4,00 16,50±2,00 31,20±3,10 2,00±0,26 - - 92,80±2,34 
SILVÉRIO 

et al., 2013 

Hemi: hemicelulose; *: não detectado na lignina insolúvel. 

 

A análise composicional das biomassas de bagaço de cana-de-açúcar, pseudocaule de 

palma forrageira gigante e sabugo de milho confirmou a presença de teores elevados de 
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celulose, com porcentagem mássica de celulose seguindo a tendência BCA > MI > PA. O MI 

possui uma quantidade de hemicelulose quase equivalente à de celulose, seguido do BCA e do 

PA. Apesar do alto teor de celulose do BCA (39,58%), essa matéria-prima é a que possui 

maior porcentagem de lignina (24,57%), o que pode ocasionar a maior recalcitrância da 

lignocelulose (CHEN et al., 2018) e aumentar a necessidade do uso de pré-tratamentos para 

otimizar o isolamento da celulose branqueada.  

É interessante destacar a quantidade considerável de extrativos presente no 

pseudocaule de palma que chega a quase metade de sua composição (48,24%). Os cladódios 

desta planta são amplamente estudados atualmente devido aos importantes extrativos que o 

compõem (flavonóides, taninos, carotenóides, esteróis, esteróides, ácidos graxos, entre outros) 

(GARCÍA-CAYUELA et al., 2019), apesar de possuírem apenas 2,75% de extrativos (Tabela 

1), caracterizando o pseudocaule como um importante foco de estudos futuros nessa área. Não 

foi encontrada, dentro das bases de pesquisa utilizadas neste estudo, a caracterização 

composicional do pseudocaule de palma forrageira gigante. Entretanto, Souza Filho (2014), 

em seu estudo sobre os cladódios de palma, obteve um teor de apenas 9,64% de celulose, o 

que mostra que a estrutura mais lenhosa que fixa a estrutura da palma ao solo constitui uma 

matéria-prima promissora para o isolamento e conversão de celulose (26,18%). 

A composição determinada para o BCA e o MI, neste trabalho, possui teores próximos 

aos reportados pela literatura (Tabela 1), com variação mais significativa no teor de cinzas 

determinado por Rezende e colaboradores (2011). A soma total das frações lignocelulósicas 

tende a ser sempre equivalente a 100%, com desvio de ±2%, devido ao teor de extrativos e 

aos erros cumulativos no processo de caracterização (MOURA et al., 2018). As curvas 

obtidas nas análises termogravimétricas de TG e DTG das biomassas MI, PA e BCA estão 

apresentadas na Figura 24.  
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Figura 24 – Curvas TG/DTG obtidas para as biomassas in natura. 

 

 

 

As biomassas apresentaram o primeiro evento de perda mássica entre 25-106 °C, 

referente à evaporação da água presente entre as fibras vegetais (SHARIFF et al., 2016). O 

segundo evento de perda mássica é observado entre 213-277 °C para a amostra PA, entre 221-

324 °C para MI e entre 247-334 °C para BCA, referente à região de eventos de volatilização e 
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decomposição de compostos de baixa massa molecular, como os extrativos, e de 

decomposição da hemicelulose (YANG et al., 2006; MOHAMMED et al., 2015), que muitas 

vezes é observada como um só pico sem o auxílio da deconvolução. Entre 275-396 °C para 

PA, 321-397 °C para MI e 329-400 °C para BCA, ocorre o evento de decomposição das 

cadeias celulósicas através de reações de despolimerização, desidratação e decomposição 

(MOURA et al., 2018). Após 400 °C é possível observar pequenos eventos de perda mássica 

para as amostras de PA e BCA, que são pouco perceptíveis para o MI, e correspondem à 

decomposição de lignina, formação de CO2 e do resíduo carbonizado (BARUD et al., 2008). 

Ao observar as curvas apresentadas na Figura 24 é possível perceber uma diferença de 

composição das frações lignocelulósicas relativas as biomassas; desta forma, métodos 

matemáticos de ajuste são necessários para separar os eventos de perda mássica que, somados, 

compõem a curva DTG e permitir a obtenção da área real dos picos, que estão diretamente 

relacionados com a massa de componentes (REGO et al., 2019). 

O método de quantificação das frações lignocelulósicas das biomassas por 

deconvolução das curvas de DTG, aplicado com êxito por Rego e colaboradores (2019) para a 

biomassa de álamo, foi utilizado como método comparativo ao padrão. As curvas DTG 

deconvoluídas estão apresentadas na Figura 25, e os resultados obtidos através da aplicação 

da Equação 13 aos dados gerados pelos ajustes, em triplicata, estão listados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Composição mássica (%m/m) das frações lignocelulósicas determinadas através da DTG. 

Biomassa Celulose (%) Hemicelulose (%) Lignina (%) 

PA 29,46±0,98 18,41±2,11 15,34±0,72 

MI 28,66±0,39 29,39±0,66 19,07±2,89 

BCA 37,27±0,66 23,54±1,34 22,21±0,10 
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Figura 25 – Curvas de DTG deconvoluídas para as biomassas in natura. 
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As deconvoluções obtiveram resultados estatísticos de ajuste satisfatórios, com baixos 

valores de erro padrão (SE), R
2
 > 0,998 e F > 26.400. Os resultados obtidos através do 

método alternativo (Tabela 2) se mostraram satisfatórios para ambas as biomassas, com 

pequenas variações em relação à composição obtida pela metodologia padrão (alta exatidão) e 

um desvio aceitável entre as réplicas (alta precisão). Este procedimento é mais rápido (a 

metodologia padrão demora alguns dias até a obtenção do resultado final), não gera efluentes 

químicos, utiliza apenas microgramas de amostra e gera a resposta necessária com apenas 

uma análise, diminuindo a quantidade de erro embutido no método, sendo bastante 

interessante para este tipo de análise. 

Além disso, a deconvolução permite observar os eventos de perda mássica de forma 

mais precisa (Figura 25). Os picos relacionados à saída de extrativos em 126 °C, 204 °C e 261 

°C para a amostra PA, em 275 °C para a amostra MI, e em 184 °C, 233 °C, 273 °C e 293 °C 

para a amostra BCA, foram detectados e separados do pico referente à decomposição das 

xilanas (hemiceluloses) em 303 °C para PA, 304 °C para MI e 320 °C para BCA. Os eventos 

de decomposição de lignina são observados em 352 °C, 155 °C e 660 °C para a amostra de 

PA, em 337 °C e 441 °C para o MI e em 391 °C, 444 °C, 500 °C e 582 °C para o BCA. A 

decomposição de lignina é bem mais complexa do que a dos polissacarídeos e apresenta 

eventos que ocorrem em uma ampla faixa de temperaturas (POLETTO; ZATTERA, 2013). 

Além desses eventos, foi possível detectar na curva de DTG do MI e do BCA a presença de 

dois picos muito próximos na região de degradação da celulose, em 339 °C e 351 °C para MI, 

e em 346 °C e 357 °C para BCA, que podem estar associados à degradação das regiões de 

celulose amorfa e cristalina, respectivamente, uma vez que a temperatura mais elevada de 

degradação está relacionada à maior recalcitrância do material. Este fenômeno de redução da 

temperatura de degradação devido ao aumento da amorficidade da celulose foi observado por 

Hideno (2016), e a detecção desse pico específico na DTG do sabugo de milho e do bagaço de 

cana-de-açúcar pode indicar um maior teor de celulose amorfa, o que poderá ser confirmado 

nos dados de DRX a serem estudados. 

 Os espectros de FTIR obtidos para as biomassas de BCA, PA e MI in natura estão 

apresentados na Figura 26. As amostras apresentaram um perfil de bandas de absorção 

característico de materiais lignocelulósicos estudados em outros trabalhos (SILVA, 2014; 

MOURA et al., 2018), relacionadas a vibrações relacionadas aos principais grupos 

componentes da matriz de biomassa: lignina, hemicelulose e celulose.  
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Figura 26 – Espectros de FTIR das biomassas in natura estudadas neste trabalho. 

 

 

 Uma banda larga é observada em todas as amostras na região próxima a 3400 cm
-1

, 

referente a vibrações de estiramento de grupos hidroxila (-OH) presentes em álcoois, ácidos 

carboxílicos (lignina) e água (SILVERSTEIN; WEBSTER; KIEMLE, 2005). Além desta, 

bandas referentes a –CH, carbonilas (C=O), aromáticos (C=C), acetato (C-O) e demais grupos 

químicos que fazem parte da estrutura da lignocelulose foram identificadas com diferentes 

intensidades nas amostras devido as diferenças composicionais existentes  

Apesar disso, o estudo de Galletti e colaboradores (2015) mostra que os constituintes 

lignocelulósicos possuem um perfil de espectro de absorção semelhante em alguns aspectos 

(presença de ligações C-H e C-O, por exemplo) e com bandas que se sobrepõem, sendo 

diferenciados pela intensidade de absorbância e por algumas bandas que caracterizam uma 

peculiaridade de sua estrutura química (a lignina possui anéis aromáticos, ao contrário dos 

polissacarídeos, por exemplo). As atribuições mais detalhadas das principais bandas de 

lignocelulose presentes nos três materiais com base em dados da literatura (SILVERSTEIN et 

al., 2007; SILVA, 2014) estão listadas na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Atribuição das principais bandas de cada amostra as respectivas vibrações relacionadas. 

Espectro do BCA 

(cm
-1

) 

Espectro do PA 

(cm
-1

) 

Espectro do MI 

(cm
-1

) 
Vibração Composto 

3411 3384 2402 

Deformação axial de –OH de 

álcoois, ácidos carboxílicos e 

água 

Celulose, 

hemicelulose 

e lignina 

2942 e 2896 
3007, 2924 e 

2850 

3006, 2924 e 

2850 

Estiramentos de –CH,  

-CH3 e -CH alifático 

Celulose, 

hemicelulose 

e lignina 

1709 1738 1738 Estiramento C=O Lignina 

NI 1655 1660 Estiramento C=O Hemicelulose 

1608 e 1507 1636 1627 e 1507 
Estiramento C=C de 

aromáticos 
Lignina 

1452 e 1369 1461 e 1369 1461 e 1369 

Deformação de –CH2 e 

vibrações simétricas e 

assimétricas de –CH3 

Celulose, 

hemicelulose 

e lignina 

1323 1323 NI Deformação de –CH2 

Celulose, 

hemicelulose 

e lignina 

1250 NI 1241 
Deformação no plano de –OH 

e estiramento C-O de acetato 

Celulose, 

hemicelulose 

e lignina 

1166 1167 1158 
Estiramento assimétrico de C-

O-C 

Celulose e 

hemicelulose 

1121 1112 1112 
Estiramento de ligações β-

glicosídicas 
Celulose 

1075 1075 1075 
Vibração de C-O-C do anel 

de piranose  
 

Celulose e 

hemicelulose 

1038 1029 1029 
Estiramento C-O e 

deformação angular C-O-H 
Hemicelulose 

900 NI NI 

Estiramento de ligações β-

glicosídicas ou vibração 

angular -CH de anéis 

aromáticos 

Celulose e 

lignina 

671 661 671 
Deformação angular fora do 

plano de -OH 

Celulose e 

hemicelulose 

NI: Não identificado. 
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5.2 AVALIAÇÃO DOS PRÉ-TRATAMENTOS EMPREGADOS 

 

 O efeito dos pré-tratamentos estudados neste trabalho sobre a estrutura das biomassas 

foi avaliado a partir de resultados de difração de raios X e FTIR. Os rendimentos obtidos para 

cada sistema estão listados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Rendimento mássico (%m/m) dos pré-tratamentos estudados para cada biomassa. 

Biomassa Tratamento Rendimento (%m/m) 

BCA 

US 92,87±7,1 

Ácido (A) 53,42±0,2 

USA 74,35±9,2 

PA 60 min após A 80,80±2,6 

PA 60 min após USA 87,60±9,2 

PA 180 min após A 85,35±3,2 

PA 180 min após USA 81,90±9,5 

PA 

US 76,67±2,3 

Ácido (A) 32,38±0,3 

USA 59,47±3,4 

PA 60 min após A 76,75±2,9 

PA 60 min após USA 78,70±3,5 

PA 180 min após A 78,40±5,2 

PA 180 min após USA 80,75±3,1 

MI 

US 85,85±2,3 

Ácido (A) 39,77±0,22 

USA 58,60±4,5 

PA 60 min após A 89,10±0,3 

PA 60 min após USA 83,12±11,1 

PA 180 min após A 67,60±0,5 

PA 180 min após USA 81,00±12,6 

 

 Os rendimentos dos pré-tratamentos podem ser afetados pela a perda de extrativos, a 

remoção eficiente de não-celulósicos (lignina e hemicelulose) e até com a degradação de 

celulose, fatores que variam de acordo com a biomassa e o tratamento estudados, e que serão 

avaliados de acordo com os resultados de DRX e FTIR, discutidos a seguir. 

 

5.2.1 Difratogramas de raios X, deconvolução e parâmetros de cristalinidade 
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 As deconvoluções dos dados de DRX das amostras de BCA (Figura 27) mostram com 

mais detalhes as mudanças ocorridas após os pré-tratamentos. 

 

Figura 27 – Deconvoluções dos difratogramas de BCA a) in natura e pré-tratado com: b) cavitação US, c) APA 

60 min, d)  USA + PA 60 min, e) APA 180 min e f) USA + PA 180 min. 

 

 

 A deconvolução para a amostra de BCA in natura revelou picos referentes aos planos 

de rede (1-10), (110) e (200) característicos de celulose nativa Iβ em 2θ de 14,6°, 16,3° e 

21,7° (FRENCH, 2014), com uma larga banda referente a presença de material amorfo 

(principalmente hemicelulose e lignina) posicionada na região citada na literatura (PARK et 

al., 2010), em 2θ de 21,2°. Os picos dos planos (1-10) e (110) comumente se apresentam 

como uma única banda larga nessa região devido a presença de material amorfo (EL 

OUDIANI et al., 2011). Uma leve assimetria na base do pico principal é observada em ~20°, 

devido a um ombro formado pelos picos (012) e (102) em 20,5°, mais definido em amostras 

de celulose branqueada. Entre 25° e 33° há uma banda referente a somatória da contribuição 
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de picos menores de celulose, e em 34,1° observa-se uma banda cuja principal contribuição é 

do plano de rede (004), presente em celuloses Iβ e II (FRENCH, 2014). Apesar do bom ajuste 

observado na região que contém os picos cristalinos e a banda amorfa, a interferência causada 

pela grande complexidade da biomassa natural até aproximadamente 2θ de 13° dificultou a 

obtenção de bons resultados estatísticos, alcançando R
2
 = 0,948 e F = 717, 68, bem abaixo do 

desejado (F > 10.000). 

O padrão característico de celulose in natura continua no decorrer dos tratamentos 

com valores satisfatórios de R
2
 (> 0,996) e F (> 17.445,2), com uma variação mais 

pronunciada na área da fração amorfa, até que varia de forma mais significativa no 

difratograma obtido para a amostra tratada com sonicação na etapa ácida, seguido da etapa 

peróxido-alcalino por 180 min (USA + PA 180 min). A diferença mais notória é a formação 

de uma pequena assimetria no topo do pico, que pôde ser revelada através da deconvolução 

como o início da transformação do alomorfo nativo para a celulose de tipo II, cujo pico em 

21,4° do principal plano de rede, o (020), ocorre em uma região de 2θ abaixo do usual para a 

celulose de tipo I, mais próxima de 21° (CHENG et al., 2011). Além deste, os picos referentes 

aos planos (1-10) e (110) de celulose II ficaram evidentes em 12,9° e 20,5°, respectivamente, 

como mostrado na Figura 27. Os parâmetros de cristalinidade inferidos a partir dos dados 

numéricos das deconvoluções estão apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Parâmetros de cristalinidade determinados paras as amostras de BCA. 

Amostra de 

BCA 

CrIs 

(%) 

CrId sem baseline 

(%) 

CrId com baseline 

(%) 

2θ do pico 

principal (°) 

FWHM 

(°) 

L 

(nm) 

In natura 61,45 40,62 55,46 21,74 2,12 3,75 

US 60,87 17,38 42,57 21,77 2,59 3,08 

APA 60 min 67,88 26,86 61,92 22,03 2,07 3,85 

USA + PA 60 

min 
69,98 21,20 50,33 21,97 2,29 3,47 

APA 180 min 70,38 23,52 55,69 21,94 2,41 3,30 

USA + PA 180 

min 
68,80 24,22 57,82 

22,19
a
 

21,43
b 

2,01
a
 

0,89
b
 

3,96
a
 

9,25
b
 

a
: Celulose Iβ; 

b
: Celulose II. 

 

  Os parâmetros de cristalinidade ajudam a sintetizar os resultados gráficos da 

metodologia de deconvolução em dados matemáticos, facilitando a comparação entre as 



76 
 

amostras e a análise de métodos de pré-tratamento e de isolamento de celulose, sendo assim 

uma forma de avaliação de como um determinado tratamento impacta na estrutura da 

biomassa (MOURA et al., 2018). Inicialmente, é possível observar uma discrepância 

considerável entre os resultados de CrIs, CrId sem baseline e CrId com baseline. O método 

Segal (CrIs), que utiliza a medida da altura do pico, tende a ser bem pouco exato pois a 

quantidade exata de fração cristalina é proporcional à área do pico em vez de sua altura 

(NAM et al., 2016). Segundo French e Santiago Cintrón (2013), o CrIs não pode ser aplicado 

a misturas de I e II, pois os picos cristalinos (1-10) e (110) do polimorfo I são superpostos ao 

2θ de 16º, onde é medida a intensidade da fração amorfa na celulose II, e o (110) pico da 

celulose II está próximo da região onde é medida a fração amorfa na celulose I, ~18º. Assim, 

o método de CrI de deconvolução (CrId) é mais adequado para esses cálculos, considerando 

contribuições cristalinas e amorfas para ambos os polimorfos e produzindo uma avaliação de 

cristalinidade mais precisa. Assim, o CrIs foi usado como método comparativo. 

 Porém, a falta de correção da linha de base (baseline) dos difratogramas pode induzir a 

erros grosseiros no cálculo de CrId, fato que não é exposto nos artigos que trazem essa 

metodologia na literatura especializada. Sem esse tratamento, o difratograma assume uma 

área total (At) consideravelmente maior que o real, afetando o resultado final de CrId obtido 

pela Equação 3, como mostra o exemplo da Figura 28. 

 

Figura 28 – Difratograma de raios X de biomassa a) antes e b) após a correção de baseline. 

 

 

a)

b)

Área = 9384,7634

Área = 4071,683
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 Portanto, apenas os dados de CrId obtidos após a correção de linha de base dos 

difratogramas refletem o real índice de cristalinidade das amostras. É possível observar uma 

evolução coerente nos valores de CrId com baseline e de FWHM, que é inversamente 

proporcional ao tamanho do cristalito de celulose (L), no decorrer dos pré-tratamentos com 

base nos resultados apresentados na Tabela 5. Inicialmente, a biomassa tratada apenas com a 

cavitação ultrassom em suspensão com água destilada (US) teve uma redução significativa de 

CrId, passando de 55,46% da biomassa natural para 42,57%. Essa redução está associada a 

desorganização de parte da fração cristalina e formação de celulose amorfa pelo tratamento 

físico US, causando o alargamento do pico referente ao plano (200) (aumento de 2,12° para 

2,59° no FWHM) e, consequentemente, uma redução no tamanho do cristalito, como 

reportado na literatura (YANG et al., 2019). 

 As amostras de BCA submetidas ao tratamento APA convencional (APA 60 min e 

APA 180 min) apresentaram um aumento de cristalinidade em relação a biomassa in natura, 

que pode ser atribuído não só à remoção de lignina e hemicelulose, mas também a 

organização das cadeias de celulose. O aumento mais significativo ocorreu no tratamento 

onde a etapa com peróxido-alcalino durou 60 min, onde o CrId passou para 61,92% e o 

FWHM diminuiu, aumentando o tamanho dos domínios cristalinos. Com o aumento no tempo 

de tratamento (180 min) a cristalinidade voltou a cair (55,69%) e a maior exposição ao meio 

básico promoveu a desorganização das cadeias celulósicas e reduziu o tamanho dos cristalitos, 

aumentando o FWHM para 2,41°.  

O fenômeno de aumento no índice de cristalinidade da biomassa após tratamento com 

peróxido-alcalino foi reportado por por Li e colaboradores (2018), e pode estar associado 

tanto a redução do conteúdo de compostos amorfos como a hemicelulose e a lignina que 

ocorre após os tratamentos em meio ácido e oxidativo-alcalino, observada em trabalhos como 

o de Campos (2017), quanto a reorganização das cadeias de celulose, visto que a remoção dos 

constituintes não-celulósicos permite a formação de novas ligações de hidrogênio entre as 

cadeias de celulose, resultando no aumento do tamanho dos cristalitos (SINHA; ROUT, 

2009). No caso do tratamento químico, ambos os fenômenos podem ocorrer, e o tamanho de 

cristalito é o parâmetro que indicará se de fato houve o aumento no tamanho dos domínios 

cristalinos (SCHERRER, 1918). 

 De forma análoga, as amostras tratadas no sistema APA com etapa ácida assistida por 

ultrassom apresentaram uma crescente na cristalinidade em relação ao tratamento feito apenas 

com a cavitação. Entretanto, a amostra cuja segunda etapa do tratamento durou 180 min teve 

um aumento no CrId e redução no FWHM referente a celulose nativa, além da formação de 
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uma fração de celulose II (correspondente a 10,5% da área do difratograma) com estrutura 

cristalina consideravelmente organizada, apresentando FWHM de 0,89° e um tamanho de 

cristalito considerável (9,25 nm). Se o pré-tratamento químico APA tende a aumentar a 

cristalinidade da celulose, é visível que o uso de ultrassom aumentou este efeito para a 

biomassa BCA, uma vez que a amostra sem tratamento ácido assistido por US, tratada com o 

mesmo tempo (180 min) na etapa oxidativa-alcalina, não apresentou esse aumento nem a 

formação de uma fase de celulose II com cadeias tão ordenadas. 

 Os difratogramas deconvoluídos das amostras de pseudocaule de palma forrageira 

(PA) natural e tratado estão apresentados na Figura 29. A amostra de PA in natura apresentou 

um padrão similar ao observado para o bagaço de cana natural, com picos característicos dos 

planos de rede (1-10), (110) e (200) de celulose Iβ em 2θ de 14,6°, 17,0° e 22,1°, a banda 

amorfa em 21,5°, e a mesma falta de ajuste entre a curva correspondente a somatória da área 

dos picos e o difratograma real até ~13° observada para a biomassa discutida anteriormente. 

As amostras tratadas apenas com o pré-tratamento combinado APA convencional mantiveram 

o perfil de celulose nativa, porém a biomassa que passou por tratamentos assistidos pela 

cavitação ultrassom apresentou uma mudança de perfil, tanto na amostra tratada em suspensão 

aquosa quanto no sistema USA + PA, com o aparecimento de picos referentes à celulose II 

que causaram a deformação do pico principal, diferentemente do que ocorreu com a biomassa 

do BCA, onde só o tratamento com o maior tempo de reação estudado possibilitou essa 

transição de alomorfos. Exceto pela amostra de PA in natura, as deconvoluções obtiveram 

resultados estatísticos de ajuste satisfatórios (F > 16.524,2, R
2
 > 0,996). 
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Figura 29 – Deconvoluções dos difratogramas de PA a) in natura e pré-tratado com: b) cavitação US, c) APA 

60 min, d)  USA + PA 60 min, e) APA 180 min e f) USA + PA 180 min. 

 

 

 Os parâmetros de cristalinidade calculados (Tabela 6) mostram mais detalhes sobre as 

mudanças na estrutura cristalina da biomassa. Um decréscimo sutil no CrId calculado com 

correção de baseline da biomassa de palma após o tratamento US em água é observado, o que 

normalmente indica o aumento da amorficidade da amostra; entretanto, houve um aumento no 

tamanho do cristalito da celulose Iβ em relação ao inferido para a biomassa natural e a 

formação de uma fase de celulose II (10,5% da celulose presente na amostra, de acordo com a 

área dos picos de celulose II deconvoluídos) com um tamanho de cristalito ainda maior. Essa 

diminuição no CrId mesmo com aumento dos tamanhos de cristalito está relacionada a 

redução na área dos picos cristalinos (Acrist) desta amostra, que se tornaram relativamente 

mais agudos (menor FWHM) do que os presentes no difratograma do BCA natural (ver 

Figura 27). 
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Tabela 6 – Parâmetros de cristalinidade determinados paras as amostras de PA. 

Amostra de PA 
CrIs 

(%) 

CrId sem baseline 

(%) 

CrId com baseline 

(%) 

2θ do pico 

principal (°) 

FWHM 

(°) 

L 

(nm) 

In natura 58,28 18,99 53,79 22,21 2,79 2,83 

US 67,18 19,14 52,36 
22,29

a 

21,55
b 

2,55
a
 

1,19
b
 

3,15
a
 

6,61
b
 

APA 60 min 70,47 22,44 56,58 22,18 2,50 3,15 

USA + PA 60 

min 
71,95 22,23 55,34 

22,57
a 

21,71
b
 

1,82
a 

1,26
b
 

4,34
a
 

6,31
b
 

APA 180 min 71,99 25,30 59,89 22,07 2,58 3,08 

USA + PA 180 

min 
71,25 25,79 62,45 

22,51
a
 

21,73
b
 

1,86
a
 

1,25
b
 

4,34
a
 

6,31
b
 

a
: Celulose Iβ; 

b
: Celulose II. 

 

 De forma análoga ao que ocorreu com as amostras de BCA, os tratamentos APA sem 

ultrassom com duração de 60 e 180 minutos da segunda etapa (peróxido-alcalino) 

promoveram um aumento crescente no índice de cristalinidade e no tamanho de cristalito da 

celulose contida na amostra em relação ao pseudocaule in natura, porém, uma redução 

discreta no valor de L da amostra submetida ao tratamento com maior duração (APA 180 min, 

L = 3,08 nm), em relação a amostra tratada com APA 60 min, indica que o aumento de 

cristalinidade ocorrido nessa amostra está majoritariamente relacionado a remoção de 

hemicelulose e lignina, e não a maior organização da estrutura cristalina celulósica. 

 Por fim, as amostras que passaram pelo tratamento combinado assistido por cavitação 

ultrassom também sofreram aumento no valor de CrId, de apenas 1,55% em relação a 

biomassa natural e 2,98% em relação a amostra USA + PA 60 min, porém bem mais 

significativo no material produzido no sistema USA + PA 180 (10,1% de acréscimo em 

relação a amostra US). Porém, como os valores de L das celuloses Iβ e II dos sistemas USA + 

PA 60 e USA + PA 180 foram os mesmos, indicando que o tamanho dos domínios cristalinos 

de ambos os alomorfos de celulose foi mantido, apesar dos 120 min de diferença entre ambos 

os tratamentos, pode-se afirmar que este aumento considerável no CrId para 62,45% se deve a 

alta remoção de lignina e hemicelulose, fato que deverá ser confirmado pelas bandas 

presentes nos espectros de FTIR. Além disso, a porcentagem de celulose II inferida para as 

amostras USA + PA 60 e USA + PA 180 são de 12,4% e 13,5%, respectivamente. 
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 Os difratogramas deconvoluídos das amostras de sabugo de milho (MI) natural e pré-

tratado estão apresentados na Figura 30. 

 

Figura 30 – Deconvoluções dos difratogramas de MI a) in natura e pré-tratado com: b) cavitação US, c) APA 

60 min, d)  USA + PA 60 min, e) APA 180 min e f) USA + PA 180 min. 

 

 

 A amostra de sabugo de milho (MI) in natura apresentou perfil de celulose nativa Iβ, 

com picos em 2θ de 14,7°, 16,3° e 21,9° correspondentes aos planos de difração (1-10), (110) 

e (200), respectivamente. Essa característica foi mantida nas amostras tratadas com US em 

suspensão de água e com o tratamento APA convencional de menor duração (APA 60 min), 

entretanto, observou-se o surgimento de picos característicos de celulose II nas amostras MI 

USA + PA 60 min, MI 180 e MI USA + PA 180 min. Os parâmetros de cristalinidade 

inferidos para estes materiais estão listados na Tabela 7. 
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Tabela 7 – Parâmetros de cristalinidade determinados para as amostras de MI. 

Amostra de MI 
CrIs 

(%) 

CrId sem baseline 

(%) 

CrId com baseline 

(%) 

2θ do pico 

principal (°) 

FWHM 

(°) 

L 

(nm) 

In natura 51,02 15,21 37,34 21,88 2,81 2,83 

US 50,00 20,26 49,84 21,82 2,30 3,47 

APA 60 min 49,68 19,05 44,74 21,96 2,57 3,08 

USA + PA 60 

min 
64,56 26,68 57,95 

22,32
a 

21,72
b
 

1,98
a 

1,24
b
 

4,08
a 

6,31
b
 

APA 180 min 71,91 22,07 57,33 
22,32

a 

21,64
b
 

1,79
a 

0,93
b
 

4,48
a 

8,67
b
 

USA + PA 180 

min 
65,91 22,11 53,62 

22,56
a
 

21,98
b
 

1,86
a
 

1,46
b
 

4,34
a
 

5,55
b
 

a
: Celulose Iβ; 

b
: Celulose II. 

 

 Ao contrário do que foi observado para as biomassas de BCA e PA, o CrId (com 

baseline) aumentou consideravelmente após o tratamento US em relação a biomassa MI 

natural; como reflexo, o tamanho de cristalito (L) também aumentou, indicando um aumento 

na organização da estrutura celulósica, causando um efeito contrário ao que normalmente é 

reportado na literatura.  

Apesar de a cavitação ultrassom ser tradicionalmente conhecida como um pré-

tratamento físico com alta eficiência para romper a estrutura lignocelulósica e desorganizar os 

domínios celulósicos cristalinos, ele também promove a produção de radicais oxidantes que 

atacam quimicamente a matriz de biomassa (CHEMAT et al., 2017). Além disso, o ultrassom 

pode romper as ligações α-O-4 e β-O-4 na lignina, causando a remoção deste composto 

através da ação de pequenas bolhas de cavitação. As bolhas formadas crescem até um 

tamanho crítico e se tornam instáveis, colapsando violentamente e atingindo pressões de até 

1800 atmosferas e temperaturas de 1727–4727 °C (HASSAN; WILLIAMS; JAISWAL, 

2018). Assim, como descrito por Sinha e Rout (2009) e observado para o tratamento APA nas 

outras duas biomassas avaliadas neste trabalho, o uso de US pareceu favorecer a formação de 

novas ligações de hidrogênio entre as cadeias celulósicas e a maior ordenação delas através da 

quebra de suas ligações com a estrutura da lignina presente na biomassa do sabugo de milho.  

O tratamento APA 180 não assistido por US promoveu o aumento da cristalinidade da 

biomassa, bem como o APA 60 min, além da formação de uma nova fase de celulose II de 

alta cristalinidade (L = 8,67 nm). Os tratamentos assistidos por US também promoveram a 
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formação de cristalitos de celulose II, porém, houve um decréscimo significativo no índice de 

cristalinidade e no valor de L da celulose II contida na amostra USA + PA 180 min em 

relação aos resultados obtidos para a amostra com menor tempo de tratamento (USA + PA 60 

min), indicando a formação de celulose amorfa a partir do ataque químico do sistema 

peróxido-alcalino aos domínios cristalinos de celulose II. Este resultado está de acordo com as 

informações contidas na literatura a respeito da maior reatividade desse alomorfo em 

comparação ao alomorfo nativo (CIOLACU; POPA, 2010), que ocorre devido a sua estrutura 

com conformação célula unitária monoclínica composta por duas cadeias celulósicas anti-

paralelas, reduzindo a quantidade de interações intramoleculares de ligações de hidrogênio 

(Figura 31), responsáveis pela rigidez das cadeias, e facilitando a desorganização do cristalito 

(CREDOU; BERTHELOT, 2014). 

 

Figura 31 – Representação das interações inter e intra moleculares de ligações de hidrogênio que ocorrem nos 

cristalitos de celulose I e II. 

 

Fonte: CREDOU; BERTHELOT, 2014. 

 

 Os resultados de cristalinidade, baseados na deconvolução dos difratogramas de raios 

X de cada biomassa, permitiram observar como as diferentes formas de tratamento aplicadas 

afetam as estruturas das biomassas de bagaço de cana-de-açúcar (BCA), pseudocaule de 

palma forrageira (PA) e sabugo de milho (MI) de maneiras diferentes, produzindo materiais 

com características diferentes, a depender da estrutura lignocelulósica peculiar de cada uma 

delas. Essa avaliação permite detectar o quanto o material pré-tratado será acessível, 

aumentando a efetividade das etapas posteriores de isolamento da celulose para produzir 

celuloses com a máxima pureza possível e, de forma conjunta, com maior reatividade (menor 

CrId e menor L) para aplicação em processos de conversão da biorrefinaria. Essa metodologia 

proporciona também avaliar de forma mais plausível as variações de cristalinidade, 

comparando sempre os valores de CrId e L para buscar entender o principal motivo das 

alterações de cristalinidade: mudanças na ordenação das cadeias celulósicas ou no conteúdo 

de compostos não-celulósicos, uma vez que a avaliação do CrId de forma isolada pode 
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ocasionar a interpretações de resultados equivocadas. Para a confirmação de alguns resultados 

que indicam a remoção efetiva de lignina e hemicelulose, a análise dos dados de FTIR das 

amostras serão discutidas no tópico a seguir. 

 

5.2.2 Espectros de FTIR 

 

 Os espectros de FTIR obtidos para as amostras de BCA pré-tratado estão apresentados 

na Figura 32, com as respectivas atribuições das bandas que apresentaram variação após 

tratamento. Como discutido com relação as biomassas in natura, alguns grupos funcionais 

estão presentes nos três componentes lignocelulósicos e geram bandas na mesma região 

(GALLETTI et al., 2015). Assim, a análise das alterações ocorridas nas amostras se baseia 

tanto em dados espectroscópicos destes componentes disponíveis na literatura, quanto em 

fenômenos observados na análise dos difratogramas, realizada anteriormente. 

 

Figura 32 – Espectros de FTIR das amostras de BCA in natura e pré-tratado. 

 

 

 As amostras de BCA pré-tratado mantiveram o mesmo perfil de bandas características 

de biomassa do material in natura, porém com variações importantes nas intensidades de 

absorção. Os grupos funcionais escritos em letra de cor azul no gráfico foram atribuídos as 

vibrações características das cadeias celulósicas de deformação axial (3862, 3724 e 3623 cm
-

1
) e deformação angular fora do plano (671 cm

-1
)
 
de –OH (SILVERSTEIN; WEBSTER; 

KIEMLE, 2005; SILVEIRA et al., 2012). Uma mudança no formato largo convencional da 
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banda de deformação axial de –OH (que ocorreu para as três biomassas naturais na Figura 26 

e é o padrão normalmente encontrado na literatura), para a formação de bandas mais agudas e 

intensas, está associada ao aumento de hidroxilas celulósicas em ligações de hidrogênio intra 

e intermoleculares, o que é plausível, considerando a reorganização e o aumento dos 

tamanhos de cristalito de celulose causados pelos tratamentos químicos, conforme observado 

nos resultados de DRX (Tabela 5).  

Essas bandas são comuns nos espectros de celulose e hemicelulose, entretanto, uma 

redução de intensidade nas bandas comuns de hemicelulose (com atribuições em verde no 

gráfico) entre 1682 e 1627 cm
-1

, região do estiramento de C=O de xilanas, em 1041 cm
-1

, 

referente ao estiramento C-O e deformação angular C-O-H de xilanas (GALLETI et al., 

2015), e 611 cm
-1

, referente ao estiramento C-O de grupos acetato (SILVA, 2014), indicam 

que o aumento de intensidade nas bandas de –OH após os tratamentos APA e USA + PA se 

devem majoritariamente ao aumento na concentração de celulose. Também é possível 

observar um aumento menos significativo na intensidade das bandas de estiramento C=O 

(1747 cm
-1

) e C=C (1529 cm
-1

) de lignina (em vermelho na Figura 32), indicando que a 

remoção de hemicelulose foi mais efetiva que a deslignificação causada pelos pré-tratamentos 

nessa biomassa. A partir desses dados, é possível concluir que os pré-tratamentos APA 60 

min e 180 min assistidos por US alcançaram um desempenho semelhante, porém superior ao 

dos tratamentos APA convencionais, na remoção de hemicelulose e maior exposição das 

cadeias de celulose, sendo mais interessante o tratamento com 60 min na etapa peróxido-

alcalino pela redução do tempo do processo.  

Partindo do princípio estudado na discussão dos dados de DRX (SINHA; ROUT, 

2009), o aumento da interação entre as cadeias de celulose, observada através da maior 

intensidade das bandas de grupos –OH envolvidos em interações inter e intramoleculares e o 

aumento de CrId e L nessas amostras, se deve ao maior grau ruptura das ligações entre a 

fração celulósica e os outros componentes da biomassa. É importante destacar a diferença 

sutil na vibração de deformação axial de –OH entre as amostras USA + PA 60 min e USA + 

PA 180 min, onde a amostra com 180 minutos de duração da etapa peróxido-alcalino 

apresentou uma menor intensidade. Esse fato pode estar associado a presença de celulose II 

nesse material, que possui menos interações de hidrogênio intramoleculares apesar da 

cristalinidade considerável (CREDOU; BERTHELOT, 2014).  

Apesar de o objetivo final deste trabalho ser o isolamento de celuloses de alta 

acessibilidade e reatividade (maior teor de celulose amorfa e/ou II), a formação de uma 

celulose muito pouco cristalina nesta etapa pode reduzir consideravelmente o rendimento da 
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etapa posterior de branqueamento, pois seria facilmente hidrolisada (CIOLACU; POPA, 

2010). O efeito do ultrassom e do pré-tratamento APA na quebra das ligações que geram uma 

estrutura recalcitrante na biomassa, e no consequente aumento de área superficial das fibras 

lignocelulósicas, é capaz de gerar uma acessibilidade promissora para facilitar o isolamento 

de celulose altamente pura e permitir que etapas posteriores de deslignificação, como o 

branqueamento, reduzam a cristalinidade e aumentem a reatividade da fração celulósica 

(MOURA et al., 2018; SUBHEDAR et al., 2018). 

Os espectros de FTIR obtidos para as amostras de PA estão apresentados na Figura 33. 

 

Figura 33 – Espectros de FTIR das amostras de PA in natura e pré-tratado. 

 

 

 Para as amostras de PA, a presença de cristalitos de celulose II com alto valor de L 

(6,31 nm, Tabela 6) promoveu uma redução considerável da intensidade das vibrações de –

OH envolvido em ligações de hidrogênio das amostras USA + PA 60 min e USA + PA 180; 

porém, estas foram as amostras que apresentaram menor intensidade das bandas relacionas a 

presença de hemicelulose (~1636, 1038 e 606 cm
-1

) e lignina (~1747 e 1526 cm
-1

). A amostra 

tratada com o sistema APA 180 min convencional, por sua vez, apresentou maior intensidade 

das bandas de –OH, supostamente devido a sua estrutura celulósica puramente Iβ, mas não 

promoveu uma remoção de lignina e hemicelulose tão efetiva. Assim, é possível afirmar que a 

melhor performance para os fins deste trabalho foi dos tratamentos assistidos por cavitação 

ultrassom na etapa ácida, sendo novamente selecionado o sistema USA + PA 60 min devido 

ao seu desempenho satisfatório na remoção dos não-celulósicos e exposição das cadeias 
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celulósicas em um menor tempo de tratamento. A formação de celulose II em condições mais 

brandas para essa biomassa é interessante, indicando uma tendência a formação de uma 

estrutura celulósica com menor teor de celulose nativa e mais acessível nos tratamentos para 

isolar a celulose branqueada. 

Por fim, os espectros de FTIR obtidos para as amostras de MI estão apresentados na 

Figura 34. 

 

Figura 34 – Espectros de FTIR das amostras de MI in natura e pré-tratado. 

 

 

 É possível observar na Figura 34 que a amostra de MI tratada no sistema USA + PA 

180 min sofreu uma variação brusca em todas as intensidades de absorção, chegando a ficar 

sem variação de intensidade nas vibrações correspondentes aos grupos C-H, o que representa 

um comportamento anormal para este tipo de material e pode ter ocorrido devido a erros de 

análise. Ao analisar os outros espectros, percebe-se que o tratamento APA 180 min 

convencional produziu um material com bandas bem pouco intensas nas regiões associadas a 

lignina (~1747 e 1535 cm
-1

) e hemicelulose (~1627, 1038 e 606 cm
-1

), e a redução 

significativa nas bandas de –OH se deve produção significativa de celulose II com alto valor 

de L: 8,67 nm (Tabela 7). O tratamento APA 60 min não apresentou eficiência significativa 

para nenhumas das biomassas; mas, ao contrário do que ocorreu para as amostras de bagaço 

de cana e pseudocaule de palma, o tratamento USA + PA 60 min não foi interessante para a 
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biomassa do sabugo de milho, não alcançando uma eficiência de remoção de não-celulósicos 

significativa em comparação ao APA 180 min. 

 

5.2.3 Imagens de MEV-FEG 

 

As imagens obtidas através da análise de MEV-FEG das biomassas in natura 

apresentaram uma estrutura vegetal bem organizada, com fibras lisas, compactas e sem 

ruptura aparente, como descrito na literatura (CORRALES et al., 2012). Após os pré-

tratamentos, as amostras selecionadas para posterior isolamento das celuloses branqueadas 

(BCA USA + PA 60 min, PA USA + PA 60 min e MI APA 180 min) apresentaram fissuras, 

poros e a formação de uma parede celular estratificada, devido a explosão das microbolhas 

geradas pela cavitação ultrassom sobre a superfície das fibras vegetais e a remoção química 

de componentes lignocelulósicos. Este fenômeno ocorrido nas amostras pré-tratadas tende a 

favorecer a acessibilidade das biomassas para o processo de separação das celuloses 

(ASSUMPÇÃO et al., 2016). 

 

Figura 35 – Imagens de MEV-FEG das amostras de a) BCA, b) PA e c) MI in natura e de d) BCA USA + PA 

60 min, e) PA USA + PA 60 min e f) MI APA 180 min. 

 

 

5.3 CELULOSES BRANQUEADAS 
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 Os rendimentos mássicos de celulose, obtidos após as etapas de branqueamento das 

biomassas pré-tratadas selecionadas, estão apresentados na Tabela 8. Assim como observado 

para os pré-tratamentos, o rendimento pode variar devido a remoção de diversos componentes 

das biomassas (extrativos, lignocelulósicos, proteínas, entre outros), e apenas as análises de 

caracterização realizadas poderão indicar a pureza da celulose extraída. Entretanto, foi 

observado que os materiais branqueados apresentaram uma cor branca muito similar a da 

celulose comercial, indicando que o principal componente responsável pela coloração escura 

da biomassa, a lignina, foi eficientemente removido. 

 

Tabela 8 – Rendimento mássico das celuloses branqueadas. 

Amostra de partida Celulose Rendimento de celulose branqueada (m/m%) 

BCA USA + PA 60 min BCA Cel 82,50 

PA USA + PA 60 min PA Cel 84,05 

MI APA 180 min MI Cel 84,38 

 

 Os difratogramas deconvoluídos das celuloses branqueadas estão apresentados na 

Figura 36, e os parâmetros de cristalinidade inferidos estão listados na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Parâmetros de cristalinidade das celuloses branqueadas. 

Amostra CrId com baseline (%) 2θ do pico principal (°) FWHM (°) L (nm) 

BCA Cel 46,98 22,14 2,16 3,65 

BCA USA + PA 60 min 50,33 21,97 2,29 3,47 

PA Cel 60,78 
22,79

a 

22,38
b
 

1,73
a 

0,89
b
 

4,62
a
 

9,20
b
 

PA USA + PA 60 min 55,34 
22,57

a 

21,71
b
 

1,82
a 

1,26
b
 

4,34
a
 

6,31
b
 

MI Cel 50,55 
22,21

a 

21,87
b
 

2,12
a 

1,05
b
 

3,75
a 

7,71
b
 

MI APA 180 min 57,33 
22,32

a 

21,64
b
 

1,79
a 

0,93
b
 

4,48
a 

8,67
b
 

a
: Celulose Iβ; 

b
: Celulose II. 
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Figura 36 – Difratogramas deconvoluídos das celuloses de bagaço de cana-de-açúcar (BCA Cel), sabugo de 

milho (MI Cel) e pseudocaule de palma forrageira gigante (PA Cel). 

 

 

 O difratograma da amostra BCA Cel apresentou picos similares aos observados para a 

amostra de partida (BCA USA + PA 60 min), com características do alomorfo de celulose Iβ. 
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Entretanto, o branqueamento com clorito de sódio favoreceu o aumento da amorficidade da 

celulose final, resultando em um CrId 3,35% mais baixo, apesar do aumento sutil no tamanho 

de cristalito da celulose (FWHM = 2,16° e L = 3,65 nm). A celulose do sabugo de milho (MI 

Cel) também apresentou diminuição da cristalinidade, em relação ao material de partida, com 

CrId significativamente inferior e diminuição do tamanho de cristalito das celuloses Iβ e II 

presentes na amostra, indicando que o branqueamento ocasionou a desorganização dos 

domínios cristalinos e a formação de material amorfo e de mais alta reatividade (MOURA et 

al., 2018).  

Ao contrário das demais celuloses obtidas neste trabalho, a celulose extraída do 

pseudocaule de palma forrageira gigante (PA Cel) apresentou um aumento de cristalinidade 

em relação a biomassa pré-tratada, com CrId e L maiores, para ambos os alomorfos de 

celuloses presentes na amostra (Iβ e II), indicando que a deslignificação que ocorre no 

branqueamento promoveu uma maior ordenação das cadeias celulósicas, a fim de estabilizar 

as ligações que foram quebradas (SINHA; ROUT, 2009). Os espectros de FTIR das celuloses 

branqueadas estão apresentados na Figura 37. 

 

Figura 37 – Espectros de FTIR das amostras branqueadas. 
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 Os espectros das celuloses apresentaram características comuns do espectro de 

celulose, sendo diferenciado dos espectros das biomassas in natura e pré-tratadas pelo 

aumento considerável na intensidade da banda próxima a 1000 cm
-1

, que se deve a maior 

exposição das ligações β-1,4 glicosídicas que unem os monômeros de celulose (SILVA, 

2014). As bandas referentes as ligações C-H, próximas a 3000 cm
-1

, apresentaram uma 

intensidade significativamente baixa no espectro da celulose extraída da palma forrageira (PA 

Cel); entretanto, este comportamento pode ser observado no espectro de FTIR de outras 

celuloses na literatura (MOURA et al., 2018), e pode estar relacionado ao aumento de 

intensidade das bandas de ligação β-1,4 glicosídica e –OH (próxima a 3500 cm
-1

).  
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6 CONCLUSÃO 

 

 Os pré-tratamentos APA e USA + PA das biomassas de bagaço de cana-de-açúcar 

(Saccharum officinarum), sabugo de milho (Zea mays) e pseudocaule de palma forrageira 

gigante (Opuntia ficus-indica L. Mill.) apresentaram eficiências variáveis na redução da 

recalcitrância das estruturas lignocelulósicas, de acordo com a análise do polimorfismo das 

amostras e dos parâmetros de cristalinidade inferidos através da deconvolução dos dados de 

DRX, que foram correlacionados às variações das bandas de absorção apresentadas nos 

espectros de FTIR e a morfologia analisada pelas imagens de MEV. Esta análise permitiu 

determinar o método de pré-tratamento mais eficiente para cada tipo de biomassa com base no 

maior conteúdo de celulose tipo II gerada e na menor intensidade de bandas referentes à 

hemicelulose e lignina, bem como mostrar que os tratamentos, de fato, alteraram a estrutura 

microscópica das biomassas, gerando fendas e descamações nas fibras, e que o uso de 

cavitação US associada ao tratamento químico APA tem um impacto significativo na 

mudança de cristalinidade e na remoção dos não celulósicos.  

A cavitação permitiu que o tratamento USA + PA 60 min apresentasse um conjunto de 

resultados mais satisfatório do que os tratamentos de maior duração (APA 180 min e USA + 

PA 180 min) para as amostras de bagaço de cana e pseudocaule de palma, produzindo uma 

biomassa mais acessível, em condições mais brandas de tratamento ácido (30 min, 90 °C), 

para remoção da hemicelulose e com 1/3 do tempo de duração da etapa de deslignificação 

(peróxido-alcalino). O milho apresentou um comportamento diferente das outras duas 

biomassas, sendo o tratamento APA 180 min convencional o que apresentou melhor 

desempenho no aumento da acessibilidade deste material. É importante destacar que o 

tratamento APA utiliza ácido sulfúrico em baixa concentração (1,45% v/v), peróxido de 

hidrogênio e hidróxido de sódio, reagentes de baixo custo e que, combinados, e em conjunto 

com a cavitação US, quando necessário, produzem o efeito desejado na preparação das 

biomassas para processos de isolamento de celulose. As celuloses branqueadas, produzidas a 

partir das biomassas pré-tratadas selecionadas, apresentaram uma amorficidade significativa 

em relação as biomassas in natura, indicando que os tratamentos químicos e físicos aplicados 

nesta metodologia foram eficientes para isolar celuloses de alta reatividade para a 

biorrefinaria. 

Além disso, a metodologia de deconvolução de picos aplicada as análises de DTG das 

biomassas in natura foi eficiente na separação dos eventos de perda mássica embutidos nas 

curvas e na determinação do conteúdo mássico de celulose, hemicelulose e lignina, com 
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precisão e exatidão comparáveis ao método padrão de caracterização, utilizando uma técnica 

com resultados de simples interpretação, que envolve o uso de um equipamento mais 

acessível e de fácil operação, além de reduzir consideravelmente o tempo de análise, a 

complexidade dos processos e o uso de materiais e reagentes. Por fim, a ferramenta 

matemática de deconvolução se mostrou promissora em associação com técnicas analíticas 

para o estudo da composição, da cristalinidade da celulose e da acessibilidade de biomassas a 

fim de avaliar o desempenho de pré-tratamentos que preparam a lignocelulose para processos 

de isolamento de celulose e posterior conversão, no conceito de biorrefinaria.  

Como perspectiva futura, as celuloses produzidas serão utilizadas em testes de 

conversão para avaliar suas reatividades em relação a celulose comercial. 
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APÊNDICE A – Curvas de calibração para a análise de polissacarídeos por CLAE 
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Tabela A1 - Equações e coeficientes de determinação (R
2
) das curvas de calibração. 

Substância Equação R
2
 

Glicose Y = 1.48x10
-6

 X 0.9999 

Celobiose Y = 1.41x10
-6

 X 0.9997 

Arabinose Y = 1.47x10
-6

 X 0.9996 

Xilose Y = 1.67x10
-6

 X 0.9999 

HMF Y = 6.51x10
-8

 X + 6.12x10
-2

 0.9950 

Furfural Y = 1.72x10
-7 

X – 3.00x10
-2

 0.9936 

 

 

 


