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Resumo: Para permitir uma maior viabilidade do 

processo de produção de bioetanol a partir da palha de 

cana-de-açúcar, realizou-se o estudo da hidrólise 

enzimática desta biomassa utilizando as enzimas 

CellicCTec2 e CellicHTec2. Os parâmetros escolhidos 

para o estudo foram a concentração destas enzimas 

(isoladas e combinadas) e o tempo de reação. Até o 

presente momento, a concentração ideal das enzimas 

citadas anteriormente é de 10 e 20 FPU/g de biomassa 

da CellicCTec2 e CellicHTec2, respectivamente. 

 

1. Introdução 
O interesse na utilização da palha de cana-de-açúcar 

como fonte de energia renovável vem crescendo a cada 

ano, principalmente no Brasil. O estudo das variáveis do 

processo de obtenção do bioetanol a partir desta fonte é 

muito importante, sendo necessário um aprofundamento 

para permitir uma maior viabilidade para o processo [1].  

O objetivo deste estudo é a determinação da melhor 

concentração da combinação das enzimas industriais 

(Novozymes®) CellicCTec2 (celulase) e CellicHTec2 

(hemicelulase) na hidrólise da palha; e, o estudo do 

tempo de reação, afim de se obter um maior rendimento 

na transformação da celulose e hemicelulose em 

açúcares fermentescíveis. 

 

2. Metodologia 
A matéria-prima utilizada foi a palha de cana-de-

açúcar, que passou pelas etapas de lavagem, moagem e 

secagem. Realizou-se a deslignificação com H2O2 em 

meio alcalino para remover a lignina, que atua como 

uma barreira à ação das enzimas. Para a caracterização 

da biomassa determinaram-se os teores de umidade, 

cinzas totais, lignina Klason, holocelulose e celulose.  

Foi determinado o valor da atividade enzimática 

FPU (Filter Paper Unit) [2] das enzimas, e realizou-se a 

hidrólise enzimática da biomassa utilizando-se as 

enzimas separadamente nas condições experimentais de: 

45oC; pH 4,8; 150 rpm agitação e 48h reação. Foram 

analisadas as concentrações de açúcares redutores pelo 

método DNS [2] e de glicose pelo método enzimático 

(Kit Labtest Ref. 133) ao término da hidrólise, para 

verificar a concentração de cada uma das enzimas que 

libera maior quantidade de açúcares fermentescíveis. 

 

3. Resultados 
Os teores de lignina, celulose e hemicelulose obtidos 

após o procedimento de deslignificação da biomassa 

foram de 14,6%, 50,2% e 33,5%, respectivamente. 

Após a realização da determinação da atividade 

enzimática das enzimas utilizadas no presente trabalho, 

verificou-se que a solução da enzima CellicCTec2 

apresenta uma atividade enzimática de 0,50 FPU/mL. A 

enzima CellicHTec2 obteve um valor de atividade 

enzimática de 0,47 FPU/mL.  

Com estes valores, foi possível realizar o estudo da 

melhor concentração das enzimas separadamente. A 

Figura 1 apresenta os gráficos que mostram a variação 

da concentração de açúcares fermentescíveis em relação 

à concentração de enzima aplicada (FPU/g biomassa).  

 

 
Figura 1 – Concentração de açúcares fermentescíveis 

liberados para cada concentração das enzimas estudadas 

 

Com os gráficos da Figura 1, pode-se notar que a 

melhor concentração da enzima CellicHTec2 é de 20 

FPU por grama de palha, uma vez que libera maior 

quantidade de açúcares fermentescíveis. Já para a 

enzima CellicCTec2 há uma faixa de concentração de 

10 a 20 FPU por grama de palha deslignificada que 

apresenta maior liberação de açúcares fermentescíveis.  

 

4. Conclusões 
Com os resultados obtidos até o presente momento, 

pode-se concluir que a melhor concentração da enzima 

CellicHTec2 é a de 20 FPU por grama de palha. A 

enzima CellicCTec2, por outro lado, apresenta uma 

faixa de concentração ideal de 10 a 20 FPU por grama 

de palha. Para as próximas etapas do trabalho será 

estudado a melhor faixa de trabalho da combinação das 

enzimas, variando a concentração da CellicCTec2 e 

mantendo-se fixa a concentração da CellicHTec2.  
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