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Abstract 

  

 The increase in global energy consumption associated with the growing concern about global 

warming and limited fossil fuel reserves led to the search for new sources of renewable energy. Biomass 

is one of the most promising renewable resources for biofuel production in order to replace fossil fuels. 

 The aim of this study was the enzymatic deconstruction of residual cellulosic biomass resulting 

from agar-agar extraction from Gelidium seaweeds which contain high cellulose content becoming a 

good source of raw material for the production of bioethanol and other biomaterials. 

The composition analysis of residual biomass revealed a content of 51% of carbohydrates, in the form 

of glucose (35%) and galactose (16%), which makes it a possible source of carbon for biological 

fermentations. 

 Enzymatic hydrolysis assays achieved high conversion rates of carbohydrates in reducing 

sugars, in the range of 90-100%. The ideal operating conditions for this conversion were the use of  

100 µL of cellulase 1:10 (v / v) with 75 µL glucosidase 1:10 (v / v), at 50 ° C, pH 4.8, with stirring, for a 

substrate concentration of 5 mg.mL-1. 

 In the performed assays, this residual biomass shown to have low lignin content, being more 

available for enzymatic hydrolysis, possibly without the pre-treatment step. 

 In conclusion, macroalgae cellulosic residue seems to be a promising raw material for 

production of biofuel and other biomaterials in large-scale processes. 
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Resumo 

 

 O aumento do consumo energético mundial associado à crescente preocupação com o 

aquecimento global e às limitações das reservas de combustíveis fósseis conduziram à procura de 

novas fontes de energias renováveis. A biomassa tem sido apontada como uma promissora fonte de 

produção de biocombustíveis para substituir os combustíveis fósseis. 

 Este trabalho experimental teve como objetivo a desconstrução enzimática da biomassa 

celulósica residual proveniente da extração de ágar-ágar a partir de macroalgas do género Gelidium, 

que por conterem um elevado teor em celulose são uma boa fonte de matéria-prima para a produção 

de bioetanol ou outros biomateriais.  

 A análise da composição da biomassa residual revelou um teor de 51% em carboidratos, sob 

a forma de glucose (35%) e galactose (16%), o que a torna numa possível fonte de carbono para 

fermentações biológicas. 

 Verificou-se que a hidrólise enzimática apresenta elevados valores de conversão, na ordem 

dos 90-100%, de carboidratos em açúcares redutores. As condições operatórias ideais a esta 

conversão foram a utilização de 100 µL de celulase 1:10 (v/v) em conjunto com 75 µL de glucosidase 

1:10 (v/v), a 50 °C, pH 4,8, com agitação, para uma concentração de substrato de 5 mg.mL-1. 

 Pelos ensaios efetuados, esta biomassa residual parece ter um baixo teor em lenhina, estando 

mais disponível para a hidrólise enzimática e podendo até dispensar a etapa de pré-tratamento. 

 Em conclusão, estes resíduos celulósicos de macroalgas parecem promissoras fontes de 

matéria-prima para a produção de biocombustíveis ou outros biomateriais em larga escala. 
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1 Introdução 

1.1 Biorrefinaria 

 Aspetos gerais 

 

 O rápido crescimento da população mundial em conjunto com o desenvolvimento de algumas 

economias emergentes levou a um significativo aumento do consumo energético global, principalmente 

de combustíveis líquidos no sector dos transportes (Harun, et al., 2014). No entanto, o uso dos 

combustíveis fósseis está associado à poluição ambiental, à emissão de gases com efeito de estufa 

(GEE) e às mudanças climáticas e estes têm sido assuntos muito debatidos nos dias de hoje (Ho, et 

al, 2011). As preocupações com o aquecimento global, a limitação das reservas de combustíveis 

fósseis e o constante aumento do preço dos combustíveis derivados do petróleo forçaram a procura de 

energias renováveis alternativas que diminuíssem significativamente a emissão dos GEE, que fossem 

sustentáveis, eficientes e com uma boa relação custo-benefício (Nigam & Singh, 2011). Vários países 

estão agora empenhados e reúnem esforços para desenvolver fontes renováveis de energia que sejam 

mais económicas e amigas do meio ambiente (Ho, et al., 2013). A Biomassa surge assim neste 

panorama como uma fonte alternativa bastante viável e apelativa para enfrentar os desafios energéticos 

que se colocam no presente.  

 Biorrefinarias são unidades industriais, que visam o processamento sustentável de biomassa 

convertendo-a em biocombustíveis, energia e diversos produtos. O conceito de biorrefinaria engloba 

diversos processos tecnológicos capazes de degradar a biomassa fornecida (matéria-prima) nos seus 

componentes fundamentais (carboidratos, proteínas ou triglicéridos). Este conceito é análogo ao atual 

conceito das refinarias de petróleo (Cherubini, 2010). Os biocombustíveis são assim definidos como 

qualquer combustível que seja proveniente de biomassa. Os biocombustíveis de maior sucesso são o 

biodiesel e o bioetanol, pois acredita-se que poderão vir a contribuir para a diminuição do consumo dos 

combustíveis convencionais como o gasóleo e a gasolina (Rojan, Anisha, Nampoothiri, & Pandley, 

2011) (Demirbas A. , 2011). 

 

 

 Biocombustíveis 

 

 Os biocombustíveis são normalmente classificados como primários ou secundários. Primários 

são os biocombustíveis que são utilizados na forma natural, isto é, sem serem processados. Costumam 

servir para aquecimento, cozinhar ou produzir eletricidade, como exemplo temos a lenha e aparas de 

madeira. Os biocombustíveis secundários são produzidos através do processamento da biomassa, 

como por exemplo o biodiesel e o bioetanol, podendo ser utilizados em veículos e diversos processos 

industriais. Os biocombustíveis podem também classificar-se como sólidos, líquidos, ou gasosos 

(Nigam & Singh, 2011). 
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  Os biocombustíveis secundários são ainda divididos em primeira, segunda e terceira geração, 

com base na matéria-prima que lhes dá origem (como se encontra esquematizado na Figura 1.1) e na 

tecnologia utilizada para a sua produção (Nigam & Singh, 2011). 

 

 

Figura 1.1 – Classificação dos biocombustíveis com base na matéria-prima de origem.  
Adaptada de Nigam & Singh (2011) 

 

 

1.1.2.1 Biocombustíveis de primeira geração 

 

 A primeira geração de biocombustíveis é produzida a partir de açúcar, amido, óleos vegetais e 

gorduras animais. Estes compostos são obtidos principalmente através do processamento de sementes 

e grãos, sendo mais utilizados os grãos e sementes de trigo, milho e colza. Todo este processo é feito 

recorrendo a processos simples e a tecnologia convencional (Cherubini, 2010). O bioetanol e o 

biodiesel são os biocombustíveis de primeira geração mais conhecidos.  

 O bioetanol é produzido através da fermentação de açúcares extraídos de cana-de-açúcar, 

beterraba e também através de plantações de produtos ricos em amido como é o caso do trigo e do 

milho. Neste processo de fermentação, levado a cabo por leveduras, os açúcares de 6 carbonos, 

sobretudo glucose, são convertidos em etanol. Os Estados Unidos da América são o maior produtor 

mundial de etanol, utilizando como matéria-prima primordial o milho. No Brasil, o segundo produtor 

mundial de etanol, a matéria-prima mais usada é a cana-de-açúcar. A União Europeia, com uma 

produção muito inferior, utiliza sobretudo beterraba e plantações de milho e trigo (Cherubini, 2010); 

(Nigam & Singh, 2011). 

Biocombustíveis 

Primários Secundários 

2ª geração 

substratos: 

biomassa 

lenhocelulósica 

1ª geração 

substratos: 

sementes, grãos, 

açúcares 

3ª geração 

substratos: 

microalgas, 

macroalgas 

(Sem processamento) 

Substratos: Lenha; Aparas 

de madeira; Resíduos 

agrícolas e florestais 

(Com processamento) 
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 O biodiesel de primeira geração é produzido diretamente a partir de óleos vegetais, plantas 

oleaginosas como o óleo de palma, a colza, o girassol e a soja, através de processos de 

transesterificação. Nestes processos podem ser utilizados catalisadores ácidos, alcalinos ou 

enzimáticos podendo ser utilizados metanol ou etanol. Como produtos da transesterificação obtém-se 

glicerina e ésteres metílicos de ácidos gordos. A Alemanha, líder na produção de biodiesel, utiliza 

sobretudo girassol e colza como matéria-prima. Os Estados Unidos da América são o segundo produtor 

mundial e outros países como a França, a Itália e a Áustria, começam também a emergir como 

produtores de biodiesel (Cherubini, 2010); (Nigam & Singh, 2011).  

 A maior vantagem dos biocombustíveis de primeira geração é o facto de as matérias-primas 

utilizadas apresentarem um elevado teor em açúcar ou em óleo e de o processo de conversão em 

biocombustível ser relativamente fácil (Cherubini, 2010). Esta primeira geração já tem o processo de 

produção bem estabelecido, e como referido anteriormente, já é muito comercializada em alguns 

países. Outra vantagem é a diminuição das emissões de CO2, ao substituir os combustíveis de origem 

fóssil utilizados nos transportes por biocombustíveis (bioetanol e biodiesel), minimizando assim os 

graves problema de poluição que os combustíveis fósseis apresentam (Blottnitz & Curran, 2007); (Kim 

& Dale, 2005).  

 Por outro lado estes biocombustíveis têm como grande desvantagem o facto de competirem 

diretamente com as culturas e plantações de bens alimentares. Competem diretamente pela  

matéria-prima, mas também pelo uso dos terrenos agrícolas férteis, uma vez que uma grande parte 

das áreas de cultivo terá que estar dedicada à produção de biocombustíveis em vez de poderem ser 

utilizadas para produção de alimentos (Cherubini, 2010). 

 Embora apresente um rendimento elevado, a produção desta primeira geração de 

biocombustíveis levanta problemas éticos, uma vez que compete diretamente com a produção de um 

bem de primeira necessidade. Acrescenta-se ainda a desvantagem de se aproveitar, para produção, 

apenas uma pequena fração da matéria-prima inicial, ou seja, apenas a utilização da semente ou do 

grão e não da planta inteira, o que também representa uma desvantagem na eficiente utilização da 

terra e dos recursos existentes para a produção mundial de alimentos. Estas limitações levaram à 

procura de fontes não alimentares de biomassa para a produção de biocombustíveis (Nigam & Singh, 

2011). 

 

 

1.1.2.2 Biocombustíveis de segunda geração  

 

 Os biocombustíveis de segunda geração são produzidos a partir de materiais lenhocelulósicos, 

o que corresponde a uma grande variedade de culturas não alimentares. O facto de se poderem utilizar 

estes materiais permite ter como substrato resíduos agrícolas, florestais e industriais bem como 

existirem culturas dedicadas apenas à produção de materiais lenhocelulósicos para conversão em 

biocombustíveis. Contrariamente aos biocombustíveis de primeira geração em que apenas uma fração 

da planta é utilizada (grão, semente), a segunda geração permite a utilização da planta na sua 

totalidade para a produção de biocombustível. Um estudo comparativo de colza afirma que o teor de 
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óleo existente no grão é de apenas 40%, enquanto que o aproveitamento de toda a planta 

(nomeadamente de materiais lenhocelulósicos) permite aumentar o rendimento do processo de 

produção de biocombustíveis de segunda geração (Venturini & Venturini, 2003). 

 Estes biocombustíveis podem classificar-se em bioquímicos ou termoquímicos relativamente 

ao processo de conversão da biomassa. Os processos termoquímicos, normalmente necessitam de 

temperaturas e pressões mais extremas do que os processos bioquímicos. O desenvolvimento de 

diversas tecnologias permitiu que esta segunda geração pudesse surgir, no entanto isso significa que 

esta produção de biocombustíveis necessita de equipamento mais sofisticado e consequentemente um 

maior custo no processamento da biomassa, o que poderá inviabilizar alguns processos em grande 

escala (Stevens, Worgetten, & Saddler, 2004). É necessário um maior investimento no 

desenvolvimento e investigação de novas metodologias e tecnologias da conversão de biomassa por 

forma a tornar o processo mais económico e acessível.  

 De forma emergente, as investigações dos últimos anos têm apontado na direção dos 

microrganismos. Uma terceira geração de biocombustíveis derivados de micróbios, e de microalgas é 

considerada uma alternativa viável e capaz de resolver as maiores desvantagens que os 

biocombustíveis de primeira e segunda geração apresentam (Nigam & Singh, 2011). 

 

 

 Matérias-primas 

 

 As matérias-primas de uma biorrefinaria são conjuntos de materiais complexos sintetizados 

pelas plantas por via fotossintética, geralmente designados por biomassa. As plantas fazem o processo 

fotossintético, convertendo o dióxido de carbono presente na atmosfera em água e açúcares e usando 

depois esses açúcares convertendo-os em biomassa. (Nigam & Singh, 2011) 

 Uma etapa muito importante no conceito de biorrefinaria é a provisão de matérias-primas 

renováveis de forma consistente e regular, uma vez que a escassez de matéria-prima tem 

consequências diretas no custo do processo. Este fornecimento deve ser feito de modo sustentável 

tendo em consideração os custos de transporte, de armazenamento e de manuseamento.  

 As fontes da biomassa são provenientes de quatro sectores: agricultura (culturas 

exclusivamente dedicadas a esta produção e resíduos agrícolas); matas e florestas (materiais 

lenhocelulósicos, resíduos florestais); Indústrias (resíduos industriais, lixo municipal e águas residuais); 

Aquacultura (microalgas e algas marinhas) (Cherubini, 2010). A grande vantagem da utilização de 

resíduos em relação a plantações exclusivamente dedicadas é o facto de os resíduos poderem ser 

utilizados sem preocupação de competição com a indústria alimentar. Estas fontes podem ser 

agrupadas em três categorias: carboidratos e lenhina; triglicéridos; resíduos orgânicos mistos. 
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1.1.3.1  Hidratos de carbono e lenhina 

 

 Os hidratos de carbono provenientes do amido, celulose e hemicelulose, são o componente 

mais comum encontrado na biomassa. São normalmente constituídos por unidades monoméricas de 5 

e 6 carbonos. Os açúcares de 6 carbonos (C6H12O6) mais comuns são a glucose, a galactose e a 

manose, enquanto os de 5 carbonos (C5H10O5) são a xilose e a arabinose. As principais fontes de 

hidratos de carbono são as plantações de cana-de-açúcar, de beterraba e de milho e são responsáveis 

pela maior parte da produção atual de etanol. (Rajagopal & Zilberman, 2007). 

 O amido (C6H10O6)n é grande polímero composto por uma mistura de dois polissacáridos: a 

amilose (linear, com ligações α-1,4–glicosídicas) e a amilopectina (ligações α-1,4- glicosídicas e  

α-1,6–glicosídicas). A sua estrutura tem de ser quebrada em moléculas mais pequenas antes de ser 

fermentado. As principais fontes de amido são as plantações de trigo e milho (Cherubini, 2010). 

 Assim que os açúcares tiverem sido reduzidos às suas unidades fundamentais, podem 

facilmente ser substrato para fermentações com vista a produzir etanol, ou outro tipo de biomateriais. 

 A biomassa lenhocelulósica é fundamentalmente constituída por três componentes principais: 

a celulose, a hemicelulose e lenhina. A celulose (C6H10O6)n representa cerca de 30% a 50% da 

composição dos lenhocelulósicos, tem uma estrutura molecular composta por longas cadeias de 

glucose. Embora semelhante ao amido apenas tem ligações α-1,4–glicosídicas. O amido é facilmente 

hidrolisado através de enzimas ou hidrólise ácida, enquanto a celulose devido à sua constituição é 

muito mais difícil de hidrolisar em monómeros de glucose (Rajagopal & Zilberman, 2007). 

 Hemicelulose (C5H8O5)n, que é 20% a 40% do material lenhocelulósico, é normalmente mais 

fácil de hidrolisar que a celulose, através de agentes químicos ou de calor, mas ao ser hidrolisada 

contem uma mistura de pentoses e hexoses, o que poderá ser uma desvantagem para as 

fermentações, pois os organismos mais comuns às fermentações, utilizam hexoses como fontes de 

carbono (Cherubini, 2010). 

 Por fim a lenhina C9H10O2(OCH3)n, apenas 15% a 25%, representa a fração dos 

lenhocelulósicos que não é carboidrato. Funciona como a cola que confere toda a estrutura e rigidez 

às plantas e árvores e ao contrario da celulose e hemicelulose é feita de polímeros fenólicos, não sendo 

possível hidrolisá-la a açúcares nem usá-la em fermentações. A biomassa lenhocelulósica provém de 

desperdícios e resíduos agrícolas, florestais, industriais, como o caso da indústria do papel, mas 

também pode ser proveniente de cultivos dedicados à produção de biomassa. No caso da utilização de 

resíduos é feita uma valorização dos desperdícios que de outro modo, não seriam utilizados, e não 

compete por terreno fértil para as plantações (Hoogwijk, et al., 2003). 

 

 

1.1.3.2  Triglicéridos 

 

 Os triglicéridos são constituídos tipicamente por glicerina e ácidos gordos insaturados, variando 

o comprimento das suas cadeias entre os 8 e os 20 carbonos. As fontes destas gorduras podem ser 
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animais ou vegetais, tais como óleo de soja, palma, colza. A maioria destes óleos é utilizada para 

produzir biodiesel ao reagir com um álcool, normalmente o metanol.  

 Outra fonte de triglicéridos são os óleos alimentares provenientes de resíduos industriais ou os 

desperdícios alimentares, em particular nos serviços comerciais de processamento de alimentos como 

restaurantes, cadeias de fast-food e até nos resíduos alimentares de habitações residenciais 

(Cherubini, 2010). 

 

 

1.1.3.3 Mistura de resíduos orgânicos 

 

 Uma importante fonte de biomassa que não se enquadra em nenhuma das duas categorias 

anteriores é a fração de matéria orgânica dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), onde podem encontrar-

se estrume, plantas, resíduos de frutas e vegetais. Existem ainda as águas municipais, e os fluxos de 

lama provenientes de quintas de criação animal, como suiniculturas, e outros fluxos de resíduos que 

por possuírem elevado teor de humidade são uma ótima fonte de matéria-prima para o processo de 

digestão anaeróbico no qual se produz o biogás, entre outros (Cherubini, Bargigli, & Ulgiati, 2008). 

 

 

1.2 Biomassa de algas 

 Aspetos gerais 

  

 Os inconvenientes encontrados na primeira e segunda geração de biocombustíveis, em 

particular o facto de competirem diretamente com alimentos ou o elevado custo associado à tecnologia 

necessária para a conversão da biomassa em bioetanol e biodiesel, continuam a fomentar a constante 

procura por novas fontes de matérias-primas para biocombustíveis. É neste contexto que surge uma 

terceira geração de biocombustíveis, a partir de biomassa de algas (Jang, et al, 2012). 

 As microalgas têm sido alvo de diversos estudos, em particular no que diz respeito aos métodos 

de cultivo e tudo indica que sejam uma ótima matéria-prima no processo de fabrico do biodiesel, 

substituindo outras matérias-primas (Ho, Chen, & Chang, 2010). No entanto, uma vez que algumas 

espécies de microalgas contêm um alto teor de carboidratos em termos de celulose e amido, faz com 

que sejam também um excelente substrato para a produção de bioetanol (Ho, et al., 2013).  

 Recentemente surgiu um interesse global nas espécies de macroalgas marinhas para produção 

da terceira geração de biocombustíveis, pois tal como as plantas, são ricas em celulose e acumulam 

outros polissacáridos que podem ser hidrolisados a açúcares e fermentados produzindo bioetanol (Goh 

& Lee, 2010). Para além disso, as macroalgas apresentam diversas vantagens sobre a biomassa 

terrestre. Em primeiro lugar, apresentam uma alta produção por unidade de área, as suas culturas 

geram produções muito abundantes. Em segundo, não competem por solo fértil e com outras 

plantações agrícolas, pois são cultivadas em aquacultura. Outra vantagem ainda é o facto de não 

necessitarem de fertilizantes, pesticidas ou fornecimento constante de água, o que torna o seu cultivo 
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mais simples. Por fim, as espécies cultivadas têm ainda a vantagem de não conter lenhina na parede 

celular o que facilita muito o processo de hidrólise a açúcares redutores. Até agora apenas algumas 

espécies de macroalgas foram usadas para a produção de bioetanol, entre elas: Kappaphycus, 

Gelidium, Gracilaria, Sargassum e Laminaria (Trivedi, Gupta, Reddy, & Jha, 2013). 

 Embora não se considere que a produção de bioetanol, a partir das macroalgas, ameace a 

indústria de hidrocolóides (Kumar, et al, 2013), tem sido estudada a produção de bioetanol a partir de 

resíduos celulósicos após a extração dos hidrocolóides das algas marinhas. O facto de ser possível 

produzir-se materiais economicamente viáveis como o ágar-ágar e ao mesmo tempo valorizar os 

resíduos celulósicos das macroalgas resultantes deste mesmo processo, vai de encontro ao conceito 

de biorrefinaria. A utilização de desperdícios de outros processos, isto é, de matéria-prima sem custos, 

para a produção de bioetanol leva a um conceito de biorrefinaria com zero desperdícios.  

 

 

 Biocombustíveis a partir de algas 

 

 Devido às suas características fisiológicas (ricas em óleos e polissacáridos) as algas são uma 

importante fonte de biomassa e prevê-se que se tornem cada vez mais competitivas como 

matéria-prima para a produção de biocombustíveis. Principalmente a produção a partir de resíduos 

celulósicos de macroalgas, após serem extraídos os produtos de alto valor comercial. As diferentes 

espécies podem adaptar-se à produção de diferentes biocombustíveis, como exemplos temos o 

biodiesel e o bioetanol (Demirbas A. , 2011). 

 Como vantagem adicional, a produção de algas para biocombustíveis, promove a fixação de 

CO2, o que tem um impacto positivo na bioremediação ambiental (Borowitzka & Borowitzka, 1988).  

 Existem diversas formas de produzir biocombustíveis a partir de algas, nesta secção serão 

abordadas algumas das mais estudadas ou já mesmo estabelecidas. 

 

 

1.2.2.1  Biodiesel 

 

 As algas estão entre as plantas de mais rápido crescimento e podem atingir até cerca de 50% 

do seu peso corresponde a óleos lipídicos que podem ser utilizados para produzir biodiesel, que poderá 

ser utilizado em diversos meios de transporte aéreo ou terrestre.  

 A produção de óleos nas diversas espécies estima-se ser aproximadamente entre os 50000 e 

os 200000 litros por hectare, por ano. Isto corresponde a uma produção até 30% superior à do óleo de 

palma, que é muito utilizado no processo de produção atual. 

 Existem três métodos de extração dos óleos das algas: moagem, utilização de solventes de 

extração com hexano e extração de fluídos supercríticos. Após a extração do óleo este sofre um 

processo de esterificação que tem como produtos de reação biodiesel e glicerina. Estes produtos 

passam por um processo de separação seguido de diversas lavagens, do qual resulta o biodiesel que 
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é comercializado. O esquema de produção do biodiesel a partir de biomassa de algas está 

representado no esquema da Figura 1.2. (Demirbas A. , 2011). 

  

 

 

Figura 1.2 – Produção de biodiesel a partir de Biomassa de algas. Adaptado de Demirbas (2011). 

 

 As microalgas têm sido confirmadas como potenciais candidatas à produção de biodiesel 

devido à sua alta eficiência fotossintética, alta produção de biomassa e alta taxa de crescimento 

(Demirbas A. , 2011). 

  

 

1.2.2.2 Bioetanol 

 

  As macroalgas têm sido alvo de diversos estudos na produção do bioetanol. Este facto deve-

se sobretudo à morfologia que ao conter em si uma grande quantidade de polissacáridos, 

nomeadamente nas paredes celulares, tornam-se numa fonte adequada de biomassa para a produção 

de bioetanol. A grande maioria das espécies é caracterizada pela ausência de lenhina, o que simplifica 

o processo de hidrólise enzimática da celulose (Rojan, et al, 2011). 

 Espera-se que o bioetanol venha a ser o biocombustível mais utilizado no mundo e diversas 

espécies de algas estão a ser estudadas como alternativa a outras matérias-primas que competem 

com a indústria alimentar. As algas são assim promissoras matérias-primas que resolvem estes 

problemas de competição e apresentam ainda altos rendimentos na produção de bioetanol. A procura 

pelo bioetanol é superior à atual produção (Rojan, et al, 2011). 

 O processo de conversão das algas em bioetanol encontra-se esquematizado na Figura 1.3. A 

biomassa é normalmente submetida a um pré tratamento alcalino de modo a aumentar o rendimento 

da sacarificação. Este processo consiste na desconstrução enzimática da biomassa decompondo-a em 

Micro e Macroalgas 

Trituração 

Extração de Lípidos  

Transesterificação  

Separação de Biodiesel e Glicerina 

Biodiesel 
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unidades monoméricas que, por sua vez, são alimento da fermentação. Do processo de fermentação 

obtém-se o bioetanol que após sofrer destilação está então pronto a ser comercializado (Trivedi, et al, 

2013). 

   

 

 

Figura 1.3 - Produção de bioetanol a partir de Biomassa de algas. Adaptado de Nigam & Singh (2011). 

 

 

 Sistemas de cultivo 

 

 As algas podem classificar-se como autotróficas, heterotróficas ou mixotróficas relativamente 

aos métodos de cultivo impostos pela sua natureza fotossintética. As autotróficas consomem luz solar 

como energia e CO2 como fonte inorgânica de carbono enquanto as heterotróficas utilizam carbono 

orgânico como fonte de carbono e energia. As mixotróficas podem desenvolver-se utilizando a via 

autotrófica ou heterotrófica consoante as condições a que forem submetidas, disponibilidade de fontes 

de carbono e intensidade da luz, uma vez que tem capacidade para ambas as vias (Harun, et al., 2014). 

 Geralmente, as algas são agrupadas em duas categorias, microalgas e macroalgas, de acordo 

com a morfologia e tamanho. As microalgas são organismos fotossintéticos, muito deles unicelulares 

enquanto as macroalgas são multicelulares com estruturas formando um talo (Cherubini, et al., 2009). 

 A maioria dos sistemas de cultivo existentes correspondem a microalgas. Os sistemas de 

produção são orientados para um alto rendimento por hectare por forma a reduzir os custos com áreas 

de cultivo, materiais de construção e custos de operação. É frequente, para estas produções, 

estimarem-se rendimentos mais elevados (Tredici, 2010). 
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1.2.3.1 Sistemas abertos 

 

 Os cultivos em larga escala de microalgas são também denominados por tanques de 

aquacultura. Consistem em canais em circuito fechado com 20 a 30 cm de profundidade feitos de 

cimentos ou terras compactadas isoladas com plástico branco onde a água é mantida em movimento 

e são desenhados para uma captação otimizada da luz. Estes sistemas costumam ser mais baratos 

em relação aos sistemas fechados. (Brennan & Owende, 2009). 

 O controlo do processo de produção é difícil porque são ecossistemas instáveis. Dependem da 

temperatura ambiente e das condições climatéricas, podem receber águas da chuva ou ter perdas de 

água por evaporação, e como são sistemas abertos estão também sujeitos a contaminações. Assim, 

embora mais barato, o processo tem como desvantagens uma baixa produtividade, elevados custos de 

colheita e o difícil controlo dos parâmetros operatórios (John, et al, 2011). 

 

 

1.2.3.2 Sistemas fechados 

 

 Os sistemas fechados aplicam-se às microalgas e resolvem a maior parte dos problemas dos 

sistemas abertos, pois são menos influenciados pelas condições ambientais. 

 Existem muitas configurações mas a maioria baseia-se em tubos de plástico transparente onde 

o meio de cultura flui e onde a as algas ficam expostas à luz. É um sistema caro em relação aos 

sistemas abertos (Tredici, 2010) e mais trabalhosos de gerir, embora possibilitem o cultivo de espécies 

de algas que não podem ser cultivadas em sistema aberto.  

 Existem ainda sistemas híbridos que tentam conciliar as melhores características dos sistemas 

abertos e fechados. As espécies de microalgas acabam por crescer em meios controlados diminuindo 

as hipóteses de contaminação e são depois transferidas para sistemas abertos mas com algum controlo 

no nível de nutrientes (Brennan & Owende, 2009). 

 

 

1.2.3.3  Sistemas de cultivo marinhos 

 

 As algas podem ser obtidas a partir de recolhas em populações naturais ou margens costeiras, 

mas com a crescente procura torna-se necessário procurar novas formas de cultivo que sejam 

sustentáveis, de modo a ser possível existir uma elevada produção de bioenergia.  

 Para ser utilizada como fornecimento de bioenergia as macroalgas têm de ser produzidas em 

sistemas de cultura flutuantes abrangendo grandes áreas. A produção de macroalgas é feita no mar e 

costuma ser feita perto da costa marítima em águas rasas. Muitas espécies requerem um substrato 

para se fixarem, isso significa que têm de existir um sistema de rede ou de cordas. A quantidade de 

materiais necessários reduz drasticamente, no caso do cultivo de espécies de livre flutuação, por não 

necessitarem de substrato de fixação.  
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 As algas podem crescer facilmente em diversos ambientes aquáticos, como sendo águas 

doces, águas salinas ou mesmo águas residuais. Cerca de 50% da biomassa global é referente ao 

ambiente marinho, no entanto as algas são capazes de crescer em águas residuais municipais, o que 

é vantajoso para a produção de bioetanol de maneira sustentável. Não competem com plantações 

alimentares no que diz respeito ao uso da terra e do fornecimento de água para que a cultura possa 

crescer, adicionalmente ainda promovem a bioremediação das águas residuais através da utilização 

de nutrientes de crescimento como o azoto e o fósforo provenientes de diferentes origens de águas 

residuais (Rojan, et al, 2011). 

 

 

 Produtoras de polissacáridos 

 

 Os produtos de algas com maior valor económico são os polissacáridos de macroalgas como 

o ágar-ágar, carragena e alginatos. O seu valor económico prende-se com as diversas aplicações que 

têm devido às suas características, em particular, devido às suas capacidades reológicas de gelificação 

ou da possibilidade de utilização como espessantes (Pulz & Gross, 2004). 

 

 

1.2.4.1 Ágar-ágar 

 

 O ágar-ágar é produzido a partir de algas marinhas vermelhas do género Gracilaria, Gelidiella 

ou Gelidium, como a que foi utilizada nesta investigação, tendo um grande leque de aplicações: em 

produtos alimentares (alimentos congelados, na padaria, sobremesas gelatinosas, doces e sumos de 

fruta), em aplicações industriais (revestimentos, adesivos, impressão têxtil), nos meios de cultura 

biológicos, na biologia molecular (especificamente a agarose, utilizada em métodos de separação) e 

nas indústrias médica e farmacêutica (agentes espessantes, laxantes, supositórios, cápsulas e outros) 

(Cardozo, et al., 2007). O ágar-ágar é habitualmente identificado na listagem de ingredientes dos 

produtos comercializados como E406 (FAO, 2010). 

 

 

1.2.4.2 Carragena 

 

 Carragena é hidrocolóide extraído de algas marinhas vermelhas das espécies Gigartina, 

Hypnea, Eucheuma, Chondrus e Iridaeaum e pertence ao grupo de polissacáridos solúveis em água, 

utilizados de forma mais vasta como emulsificante e estabilizante em várias comidas que tenham o leite 

como base. Este hidrocolóide é utilizado em leites achocolatados, gelados, pudins, geleias, molhos 

para saladas, produtos de carne e comida para animais devido às propriedades espessantes e de 

suspensão. Tem também diversas aplicações na indústria farmacêutica (Cardozo, et al., 2007). É 

listado nos ingredientes de produtos como E407 (FAO, 2010). 
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1.2.4.3 Alginato 

 

 O alginato é produzido pelas algas marinhas castanhas e tem aplicação na indústria têxtil para 

o dimensionamento da espessura de fios de algodão. As suas propriedades gelificantes tornam-no 

tecnologicamente importante. É vastamente utilizado nas indústrias farmacêuticas e alimentar devido 

à sua capacidade quelante e à sua capacidade de formar soluções com alta viscosidade (Cardozo, et 

al., 2007). Nas listas de ingredientes aparece como E400 a E405, dependendo da forma de alginato 

(FAO, 2010). 

 

 

 Extração do ágar-ágar 

 

 A celulose é frequentemente citada como sendo um dos principais componentes fibrosos das 

paredes celular das algas vermelhas. Gelidium, Gracilaria, Pterocladia e Gelidiella (todas 

Rhodophyceae) são as principais fontes comerciais de ágar-ágar. (Armisen & Galatas, 1987) 

(Matsuhashi, 1990). 

 O Gelidium sesquipedale é a espécie mais importante na extração de ágar-ágar em Portugal e 

Espanha uma vez que é a espécie mais comum na costa atlântica da Península Ibérica (Torres, 1991) 

e no norte de áfrica. A sua morfologia, bem como as zonas da costa atlântica onde são mais abundantes 

estão representadas na Figura 1.4. 

 

         

 

Figura 1.4 – Morfologia do Gelidium sesquipedale. Zonas da costa atlântica onde é mais abundante. Figuras 
adaptadas de Jean-Claude (1992). 

   

 A extração do ágar-ágar das algas vermelhas marinhas é feita através de um conjunto de 

processos físicos e químicos antes da prensagem final a quente onde o fitocolóide é separado por 

filtração da massa de talos (Matsuhashi, 1990). O sucesso desta operação envolve a libertação e 

solubilização das moléculas de agarose das células onde são produzidas e a sua difusão através da 

massa de algas durante o esmagamento. 
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 É importante que os talos da alga mantenham integridade suficiente para que as moléculas de 

agarose possam movimentar-se livremente pela massa de algas durante o processo de prensa, de 

outra forma se os talos estiverem demasiado fragmentados as partículas podem obstruir demasiado os 

filtros impedindo uma extração eficaz (Vignon, et al, 1994). 

 Após a extração de ágar, o talo pode ser fragmentado nos seus componentes celulares 

elementares que corresponde às rizinas, células corticais e medulares. Estas espécies de algas podem 

variar na sua morfologia, no entanto possuem elementos semelhantes na sua constituição como pode 

ser observada na Figura 1.5. 

 

 

 

Figura 1.5 – Morfologia e constituição das macroalgas. Adaptada de Jean-Claude (1992). 

 

 Analisando as células depois de hidrólise enzimática e ácida verifica-se a existência de uma 

rede celulósica microfibrosa, um dos principais componentes das paredes celulares. Pode concluir-se 

assim que os resíduos deste processo, ricos em celulose poderão ainda ser valorizados ao serem 

utilizados como matéria-prima para a produção de bioetanol e outros biomateriais. 

 

 

 Resíduos celulósicos de macroalgas no conceito de biorrefinaria 

 

 As algas vermelhas são na sua maioria constituídas por ágar-ágar ou carragena, celulose e 

amido florídeo. O ágar-ágar e a carragena são polissacáridos que contém galactose. Os 

microrganismos mais vulgarmente usados em fermentações possuem a habilidade de fermentar a 

glucose em etanol, e alguns conseguem também fazê-lo com a galactose, que está presente nas algas 

vermelhas. Este facto leva a que esta biomassa seja uma promissora matéria-prima capaz de alcançar 

altos rendimentos, no que concerne à conversão de açúcares redutores em bioetanol (Yanagisawa, et 

al, 2013). 

 Após os processos de extração do ágar-ágar, de carragena, ou de outros polissacáridos 

produzidos por algas, os resíduos ainda contém uma grande quantidade de celulose. Como dito na 

Talo 

Fronde 

Estipe 

Háptero 
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secção anterior, após a extração dos componentes de interesse, o restante material tem fragmentos 

do talo e de paredes celular que têm celulose na sua constituição.   

 Este material tem sido alvo de diversos estudos pois o facto de se valorizarem produtos que 

não teriam qualquer valor para a produção de bioetanol otimiza o processo para um conceito de 

biorrefinaria de zero-desperdícios (Kumar, et al, 2013). Na Figura 1.6 está um esboço dos processos 

que integram esta biorrefinaria com zero desperdícios. 

 

 

 

Figura 1.6 – Macroalgas no conceito de biorrefinaria: processo de produção de etanol a partir de resíduos 
celulósicos da extração do ága-ágar. Esquema adaptado de Kumar, et al (2013). 

 

 No presente trabalho, a biomassa celulósica residual do processo de extração do ágar-ágar 

que foi utilizada, foi obtida a partir de macroalgas do género Gelidium. Este trabalho de investigação 

visa contribuir para o estudo da desconstrução enzimática desta biomassa celulósica residual e os seus 

parâmetros operacionais, de modo a decompô-la em glucose e outros açúcares redutores que possam 

fazer parte da sua constituição. Tem também como objetivo criar uma metodologia que agilize o estudo, 
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utilizando para isso diferentes reatores e diferentes condições reacionais, a fim de desenvolver as 

condições ótimas para um aumento em larga-escala do processo. Estes açúcares poderão ser alimento 

de fermentações que visam a produção de bioetanol ou outros biomateriais. 

 

1.3 Hidrólise de biomassa celulósica residual 

 Estrutura da Celulose 

  

 A celulose é um polímero de cadeia longa constituído apenas por moléculas de glucose com 

ligações β-1,4 glicocosídicas, como se pode averiguar na Figura 1.7. Juntamente com a lenhina e a 

hemicelulose é um componente da parede celular das plantas. Todas as amostras de celulose, 

provenientes de diferentes fontes, são constituídas pela mesma unidade monomérica, diferindo entre 

si no comprimento da cadeia polimérica e nas interações entre as próprias cadeias (Wang, 2015).  

 

 

 

Figura 1.7 – Representação da estrutura química da celulose, imagem adaptada de Rinaldi & Schüth (2009). 

 

 O número de unidades de glucose anidra que constitui as cadeias do polímero define o grau 

de polimerização da celulose. O grau de polimerização dos materiais celulósicos é muito variável, 

sendo, por exemplo, de 300-1500 no algodão purificado, 2700 na celulose bacteriana, 8000 no linho 

(Rinaldi & Schüth, 2009). 

 Os substratos usados em ensaios de celulose costumam ser celulose purificada cristalina 

(como por exemplo o Avicel), que contem muito menos quantidade de outros polissacáridos, como por 

exemplo hemiceluloses. Apesar de mais purificada, as diferentes características estruturais, como o 

grau de polimerização e estrutura superficial vão afetar a hidrólise destas moléculas (Yang, Dai, Ding, 

& Wyman, 2011).  

 Uma densa rede de ligações de pontes de hidrogénio intermoleculares é estabelecida nos 

polímeros de celulose com mais de 30 unidades de glucose anidra. Estas macromoléculas têm por isso 

as características da celulose: alta resistência contra transformações químicas e biológicas e são 

insolúveis na maior parte dos solventes. A acessibilidade, reatividade e coesão interna dos elementos 

que constituem as fibras de celulose está diretamente ligada ao facto de formarem pontes de hidrogénio 

intermoleculares que constituem a estrutura cristalina da celulose (Rinaldi & Schüth, 2009). 

 Normalmente, os resíduos celulósicos da biomassa são compostos por 40% - 60% de celulose, 

lenhina, hemiceluloses e outros materiais. (Eveleigh, et al, 2009).  

 A hidrólise da celulose produz glucose, que é facilmente digerível pelos organismos mais 

utilizados nas fermentações, enquanto a hidrólise da hemicelulose produz hexoses (glucose, galactose 
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e manose) e pentoses (xilose, arabinose) e nem todas as estirpes têm a capacidade de fermentar 

pentoses. (Demirbas A. , 2005). 

 Devido à biomassa celulósica residual não ser constituída apenas por celulose microcristalina 

purificada, pode ser necessário submetê-la a um pré-tratamento antes da hidrólise (sacarificação). Os 

métodos de pré-tratamento têm por objetivo separar os grandes componentes da biomassa: 

hemicelulose, celulose, lenhina e outros, de modo a tornar o substrato mais acessível para um 

tratamento químico ou biológico. 

 Existem dois tipos de processos para hidrolisar a biomassa celulósica para que depois possa 

ser fermentada produzindo bioetanol ou outros biomateriais: hidrólise ácida e hidrólise enzimática. 

Ambos os processos necessitam de um pré-tratamento de modo a aumentar a suscetibilidade dos 

materiais celulósicos, no caso da hidrólise química, o pré-tratamento pode ser feito num único passo. 

 

 

 Hidrólise ácida da celulose 

  

 O processo de hidrólise ácida pode ser realizado utilizando ácido diluído ou ácido concentrado. 

O processo com ácido diluído é efetuado a altas temperaturas (120 °C a 150 °C) e pressão (0,5 MPa) 

e tem um tempo de reação pequeno. Embora tenha como grande vantagem o tempo de reação ser 

curto, a combinação do ácido com altas temperaturas danifica a estrutura dos reatores, pelo que poderá 

ser um processo caro. Outras desvantagens é o facto de, ao mesmo tempo que ocorre a reação de 

conversão de celulose em glucose, ocorrer uma reação de degradação dos açúcares em outros 

químicos (Jang, et al, 2012). 

 No caso de se usar uma concentração de ácido mais elevada, não é necessário usar 

temperaturas e pressão tão altas, mas neste caso o tempo de reação é muito maior do que na reação 

com ácido diluído. Costuma usar-se ácido sulfúrico concentrado seguido de água que dissolve o ácido 

e hidrolisa o substrato em açúcares. A maior vantagem deste processo será a de se obter elevada 

eficiência nos rendimentos de conversão em açúcares, por outro lado a desvantagem é a de ser muito 

difícil e caro desenvolver sistemas de recuperação do ácido (Demirbas A. , 2005).  

 De facto, a reciclagem do catalisador ácido é uma das maiores desvantagens deste processo. 

No caso de sistemas que usam H2SO4, a recuperação do ácido não costuma ser possível. Neste caso, 

o ácido tem de ser neutralizado com CaO/CaSO4 o que formará grandes quantidades de gesso como 

desperdício. Sistemas com HCl e HF também sofrem com a ineficiência do processo de recuperação e 

no último caso, o HF é demasiado tóxico para ser usado em larga escala em processos de sacarificação 

(Rinaldi & Schüth, 2009). 

  

 

 Hidrólise enzimática da celulose 

   

 Um método muito utilizado é hidrólise enzimática, que consiste na degradação da celulose em 

açúcares redutores através de catalisadores enzimáticos. Quando a celulose possui uma estrutura 
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cristalina devido às suas ligações intermoleculares, é difícil de ser degradada, pois apenas 

exoglucanases, um subgrupo das celulases, consegue atacar a ligação glicosídica terminal. No caso 

da celulose amorfa, as endoglucanases também terão capacidades de catalisar a reação de hidrólise. 

Como consequência, a celulose amorfa terá uma maior taxa de conversão do que a celulose cristalina 

(Yang, et al, 2011). 

 Esta hidrólise enzimática consiste em dois passos: no primeiro passo, um complexo de 

celulases atua quebrando a ligação glicosídica e convertendo a celulose em celobiose, que é um dímero 

da glucose; no segundo passo, adiciona-se a β-glucosidase que quebra a outra ligação glicosídica 

convertendo a cellobiose em monómeros de glucose. Este processo está representado no esquema da 

Figura 1.8 (Wang, 2015). 

 

 

Figura 1.8 – Conversão enzimática da celulose em glucose por ação da celulase e da glucosidase.  
Adaptação de Wang (2015). 

 

 Embora a hidrólise enzimática seja mais lenta que a hidrólise ácida, é um processo mais amigo 

do ambiente e permite obter elevados rendimentos de conversão, sem produzir produtos que possam 

inibir a reação, como ocorre no cado da hidrólise ácida. Apesar se ser um processo de alto rendimento, 

eficiência e seletividade, ainda é um processo em desenvolvimento, em particular no que concerne ao 

estudo da relação entre a estrutura do substrato e a função da glucosidase no processo. (Yang, et al, 

2011). 

 A atividade da celulase na degradação da celulose é condicionada pela estrutura microcristalina 

que a celulose apresenta. As ligações das cadeias de celulose conferem rigidez à parede celular das 

plantas, mas dificultam o processo digestivo enzimático. Para que as enzimas possam trabalhar bem, 

têm que ter acesso às moléculas que vão hidrolisar (Demirbas A. , 2005). Diversos estudos apontam 

para que a hidrólise enzimática requere um pré-tratamento de modo a remover as hemiceluloses e 

lenhina e começar a quebrar a estrutura cristalina da celulose, tornando-a assim mais disponível para 

o ataque enzimático. 

 

 

 Pré-tratamento da biomassa 

  

 O grande objetivo do processo do pré-tratamento é reduzir a estrutura cristalina da celulose 

aumentar a porosidade dos materiais celulósicos e com isso promover a produtividade da hidrólise 

enzimática (Cabiac, et al., 2011). 

 O pré-tratamento é utilizado normalmente para disponibilizar o substrato, partir as 

hemiceluloses reduzindo-as a açúcares simples, abrindo a estrutura da cadeia celulósica (Üveges & 

Bokányi, 2010). 

Celulose Celobiose Glucose 

Celulase   β-glucosidase 
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 Existem diversos tipos de pré-tratamentos: físicos, químicos, físico-químicos e biológicos 

(Menon & Rao, 2012), e cada um deve ser utilizado consoante a natureza da biomassa a processar. 

Tendo em consideração que a investigação na área do pré-tratamento da biomassa ainda se encontra 

em estado inicial, existem diversos estudos comparativos focados nas vantagens e desvantagens dos 

vários processos (Taherzadeh & Karimi, 2008); (Cherubini & Strømman, 2011); (Carvalheiro, et al, 

2008). 

 Em relação aos processos físicos ou mecânicos de redução de tamanho (trituração, 

granulação, moagem) podem ser uma possibilidade, uma vez que não geram poluentes, não utilizam 

produtos químicos e não implicam custos elevados, como no caso da utilização de vapor (Neo, et al., 

2013). Os métodos físico-químicos podem basear-se na adição de produtos químicos ou num 

tratamento térmico com vapor. São bastante indicados para compostos ricos em lenhina, mas têm como 

desvantagem o alto custo com o vapor (Biswas, et al, 2015). 

  Os processos biológicos são levados a cabo por fungos que degradam a biomassa aumentando 

a porosidade e a área de superfície específica facilitando assim o ataque enzimático (Üveges & 

Bokányi, 2010).  

 Os processos químicos podem ser feitos através da adição de ácidos, agentes alcalinos ou 

agentes oxidantes. Estudos com agentes alcalinos mostram que este pré-tratamento aumenta o 

rendimento final de sacarificação (Li, et al., 2012) sendo que o aumento em larga escala do processo 

parece viável utilizando peróxido de hidrogénio (Banerjee, et al., 2012).O pré-tratamento ácido é dos 

mais utilizados, e já foi descrito nesta secção, pois nada mais é do que uma hidrólise ácida à biomassa. 

 Em suma, relativamente aos processos de tratamento da biomassa, não existe uma tecnologia 

que seja melhor que as outras, pois todos os procedimentos acima referidos tem vantagens e 

desvantagens em termos económicos ou de rendimento, e têm que ser tidos em conta os produtos 

secundários, lixos, ou poluentes resultantes de cada processo (Üveges & Bokányi, 2010).  

 

 

 Sacarificação e fermentação em simultâneo 

 

 O processo de conversão de biomassa em bioetanol contém três grandes etapas:  

pré-tratamento; sacarificação; fermentação a bioetanol (Harun, et al., 2014). Até agora, falou-se sobre 

o processo de sacarificação, ou seja conversão da biomassa em açúcares redutores, seja por hidrólise 

ácida ou enzimática. 

 A sacarificação e a fermentação podem ocorrer como duas fases diferentes, mas também 

podem ser um processo integrado e feito em simultâneo. Este processo designa-se de 

SSF- Simultaneous Saccharification and Fermentation (Philippidis, et al, 1992) e integra a hidrólise 

enzimática da celulose a glucose, catalisadas pela celulase e β–glucosidase, com a síntese 

fermentativa do etanol, tornando o processo mais económico e eficiente (Lee, et al, 2013). Ainda assim, 

no processo de produção, esta etapa é a mais dispendiosa, pelo que é necessário otimizá-la. Existem 

quatro fatores que influenciam a cinética desta reação: qualidade do substrato celulósico; qualidade 
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das enzimas celulase e β–glucosidase; o modo como a enzima interage com o substrato; modo como 

a enzima interage com o organismo fermentativo (Philippidis, et al, 1992).  

 Este processo costuma ser feito após o pré-tratamento com ácido, pois o pré-tratamento vai 

aumentar o rendimento da reação de sacarificação e consequentemente a produção de bioetanol. A 

etapa enzimática é a que determina a disponibilidade de glucose para que possa ocorrer a fermentação, 

por isso é muito importante a cinética da hidrólise da celulose pela celulase e glucosidase e também a 

suscetibilidade que os produtos de fermentação possam ou não causar inibição das enzimas 

(Philippidis, et al, 1992). 

 Para além da vantagem de ser económico, este processo permite aumentar o rendimento da 

conversão em açúcares redutores (Lee, et al, 2013) e ainda se pode aplicar o resíduo do hidrolisado, 

que contém oligossacáridos e outros carboidratos, a outras fermentações. 
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2 Materiais  

2.1  Matéria-prima 

 

  Este trabalho de investigação incidiu sobre biomassa celulósica residual, cedida pela fábrica 

Iberagar - Sociedade Luso-Espanhola de Colóides Marinhos. Esta biomassa residual é constituída por 

resíduos que resultam do processo de extração do ágar-ágar de algas vermelhas do género Gelidium 

sesquipedale.  

 Quando rececionada, a biomassa foi mantida em congelador à temperatura de - 4 °C. 

Posteriormente foi submetida a diversas lavagens com água destilada para remover possíveis resíduos 

que tenham permanecido do processo de extração do ágar-ágar e foi seca numa estufa a 50 °C. A fim 

de remover a humidade procedeu-se à liofilização da biomassa, congelando-a previamente a - 80 °C, 

sendo submetida a uma temperatura de - 43 °C, sob vácuo, durante 48 horas. De modo a uniformizar 

o tamanho das partículas da biomassa, estas foram moídas num picador moulinex durante o total de 1 

minuto sendo que foram feitas pequenas pausas aproximadamente a cada 10 segundos. 

 

 

 

 

2.2 Enzimas  

 

 Para o estudo da hidrólise enzimática da celulose foi utilizado um complexo de celulase 

(NS 22086) comercializado pela Novozymes (Bagsvaerd, Dinamarca). Para além desta enzima 

utilizou-se ainda a β-glucosidase (NS 22118), também da Novozymes, com o objetivo de estudar a 

atividade de ambos as enzimas utilizados em conjunto. 

 As soluções de enzimas foram diluídas na proporção de 1:10 (v/v) em tampão acetato (0,05 M 

pH 4,8) e foram sempre utilizadas a partir desta solução em todo o trabalho. Assim, sempre que é 

 

Figura 2.1 – Resíduos celulósicos de macroalgas do género Gelidium sesquipedale. 
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referido nos métodos a enzima celulase ou glucosidase, já é referente a esta diluição do preparado 

enzimático fornecido comercialmente. 

 A quantificação da proteína existente em cada uma das soluções comerciais foi determinada 

pelo método de Bradford, como está descrito na secção dos métodos analíticos.  

 

2.3  Outros materiais 

 

 Os primeiros testes às condições operatórias ideais à hidrólise enzimática foram realizados 

utilizando como substrato celulósico papel de filtro Whatman n1 e um pó de celulose microcristalino 

designado comercialmente por Avicel® PH-101 da Sigma-Aldrich (St Louis, USA). 
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3 Métodos 

3.1  Determinação da composição da biomassa 

 Sólidos totais e cinzas 

 

 A percentagem de sólidos totais, a percentagem de cinzas e o teor de humidade da biomassa 

foram determinados de acordo com um método modificado pelo NREL (National Renewable Energy 

Laboratory) específico para biomassa de algas (Wychen & Laurens, 2013). Começou-se por  

pré-condicionar 3 cadinhos de porcelana, próprios para mufla, durante 2 horas a 575 °C de modo a 

remover qualquer contaminante. Depois de retirados da mufla, foram arrefecidos num exsicador à 

temperatura ambiente e de seguida pesaram-se os cadinhos e registaram-se os respetivos valores. 

Pesou-se aproximadamente 100 mg de biomassa em cada cadinho, fazendo assim a determinação em 

triplicado. As amostras foram colocadas num forno de convecção a 60 °C e à pressão atmosférica 

durante 18 horas. No final deste tempo, foram removidas e deixadas a arrefecer no exsicador à 

temperatura ambiente. Por fim foram pesados todos os cadinhos contendo as amostras de biomassa 

seca até registar-se um peso constante, ou seja, não apresentarem uma variação entre pesagens 

superior a 0,1 mg. Para determinar então a percentagem de sólidos totais usou-se a equação (3.1). O 

teor de humidade foi calculado através da equação (3.2), e o peso seco da biomassa foi deduzido pela 

equação (3.3).  

 

 
% 𝑆ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠 =  (

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑐𝑎𝑑𝑖𝑛ℎ𝑜+𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 − 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑐𝑎𝑑𝑖𝑛ℎ𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

) × 100 
(3.1) 

 

 

 % Humidade = 100 − % Sólidos Totais (3.2) 

 

 

 

𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 × % 𝑆ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠 

100
 

 

(3.3) 

 A fim de determinar a percentagem de cinzas, queimaram-se estas mesmas amostras 

colocando-as na mufla e utilizando um programa de rampa. Este programa foi iniciado aumentando-se 

a temperatura da mufla até 105 °C e mantendo-a nesta temperatura durante 12 minutos. De seguida 

subiu-se a temperatura até 250 °C a uma velocidade de 10 °C.min-1 mantendo-se neste patamar 

durante 30 minutos. Subiu-se novamente a temperatura até aos 575 °C a uma velocidade de 

20 °C.min- 1 e este último patamar manteve-se durante 180 minutos. No final deixou-se arrefecer a 

mufla até aos 100 °C, removeram-se as cinzas das amostras da fornalha e foram deixadas a arrefecer 

num exsicador até à temperatura ambiente. Pesaram-se os cadinhos com as cinzas até ter sido 
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registado um valor constante, ou seja, sem se ter obtido uma diferença entre pesagens superior a 

0,1 mg. O teor em cinzas da amostra em base seca foi então calculado pela equação (3.4). 

 

 
% 𝐶𝑖𝑛𝑧𝑎𝑠 =  (

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑐𝑎𝑑𝑖𝑛ℎ𝑜+𝑐𝑖𝑛𝑧𝑎𝑠 − 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑐𝑎𝑑𝑖𝑛ℎ𝑜

𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎
) × 100 

 

 

(3.4) 

 Quantificação e identificação dos carboidratos  

 

 A percentagem de carboidratos da amostra foi determinada de acordo com um método 

modificado pelo NREL (National Renewable Energy Laboratory) específico para biomassa de algas 

(Wychen & Laurens, 2013). Este protocolo iniciou-se com uma hidrólise ácida da biomassa em duas 

etapas. Na primeira, pesou-se 25 mg num frasco de vidro de 25 mL, próprio para a autoclave, e 

adicionou-se 250 µL de ácido sulfúrico (H2SO4) de concentração 72% (w/w).  

Levou-se o frasco ao agitador vórtex tendo o cuidado de assegurar que os sólidos continuavam no 

fundo do frasco, imersos no ácido. De seguida incubou-se o frasco num banho de água a 30 °C, à 

pressão atmosférica durante 1 hora, passando-o pelo agitador vórtex de 10 em 10 minutos. No final 

removeu-se o frasco e adicionou-se 7 mL de água desionizada (água MiliQ) mudando assim a 

concentração do ácido sulfúrico para 4% (w/w), começando assim a segunda etapa desta hidrólise. 

Tampou-se devidamente o frasco e selou-se com uma tampa de metal, de modo a poder levar-se à 

autoclave, onde permaneceu a 121 °C, durante 1 hora. Esta análise foi realizada em duplicado. Depois 

de retiradas da autoclave e devidamente arrefecidas, as amostras foram neutralizadas utilizando 

carbonato de cálcio (CaCO3) e centrifugadas a 4500 rpm durante 10 minutos. O teor de carboidratos 

foi analisado e quantificado através de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC – High 

Performance Liquid Chromatography). A análise foi feita comparando os picos obtidos nestas 

amostras com as calibrações previamente feitas para glucose, xilose, galactose, arabinose e manose. 

A massa de cada monossacárido presente na amostra (mmonossacárido) foi calculada pela equação (3.5), 

onde (Cmonossacárido) corresponde à concentração de cada açúcar dada pela área do pico no HPLC e o 

(Vtotal) corresponde ao volume total que foi de 7,25 mL. Os açúcares totais foram dados pela soma de 

cada monossacárido como pode ver-se pela equação (3.6). Por fim, calculou-se o teor de cada um dos 

monómeros identificados pelo HPLC na amostra, utilizando a expressão (3.7). 

 

 𝑚𝑚𝑜𝑛𝑜𝑠𝑠𝑎𝑐á𝑟𝑖𝑑𝑜(𝑚𝑔) = 𝐶𝑚𝑜𝑛𝑜𝑠𝑠𝑎𝑐á𝑟𝑖𝑑𝑜(
𝑚𝑔
𝑚𝐿

)
× 𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑚𝐿) 

 (3.5) 

    

 
𝐴ç𝑢𝑐𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠 =  ∑ 𝑚𝑚𝑜𝑛𝑜𝑠𝑠𝑎𝑐á𝑟𝑖𝑑𝑜 

 

 (3.6) 

 
% 𝑀𝑜𝑛ó𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 =  

𝑚𝑚𝑜𝑛𝑜𝑠𝑠𝑎𝑐á𝑟𝑖𝑑𝑜  

𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎
× 100 

 

 (3.7) 
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3.2 Hidrólise ácida da celulose 

 

 A hidrólise ácida da celulose foi realizada de acordo com o protocolo do NREL (Wychen & 

Laurens, 2013) com o objetivo de quantificar a máxima conversão de celulose em açúcares redutores. 

Começou-se por se pesar 30 mg de Avicel (celulose microcristalina) num frasco de 50 mL próprio para 

ir à autoclave e adicionou-se 300 µL de ácido sulfúrico (H2SO4) de concentração 72% (w/w). Esta 

solução, após ter sido agitada no agitador vórtex, foi colocada num banho de água a 30 °C durante 

1 hora. Depois adicionou-se 8,4 mL de água desionizada (água MiliQ) de modo a alterar-se a 

concentração de H2SO4 para 4% (w/w) e levou-se à autoclave a 121 °C, durante 1 hora. Esta análise 

foi realizada em duplicado. No final, as amostras foram neutralizadas com carbonato de cálcio (CaCO3) 

e centrifugadas a 4500 rpm durante 10 minutos. A identificação dos açúcares redutores resultantes foi 

feita pelo método do DNS - ácido 3,5-dinitrosalicílico. 

 

 

3.3 Hidrólise enzimática da celulose 

 Efeito da agitação na atividade da celulase 

 

 A hidrólise enzimática da celulose foi em papel de filtro e Avicel adaptada do método utilizado 

por Eveleigh, et al, (2009) esquematizado na Figura 3.1.  

 
 

 

 

Figura 3.1 – Ensaio da hidrólise enzimática da celulase em papel de filtro.  

 

 Pesou-se 30 mg de cada um dos substratos, no caso do papel de filtro é o correspondente a 

uma tira de 1 x 3 cm, num frasco opaco. Fizeram-se duas amostras de cada para poder testar-se o 

efeito da agitação em ambos os casos, num um total de 4 frascos, como pode verificar-se na imagem 

a) da Figura 3.2. A cada frasco foi adicionado 100 µL de celulase (previamente diluída na proporção de 

1:10, como referido na secção de materiais) e adicionou-se solução tampão de acetato a 0,05 M e 

pH 4,8 perfazendo o volume total de 2 mL. Adicionou-se um magneto a um dos frascos com Avicel (B) 

e outro a um dos frascos contendo papel de filtro (D). Todos os frascos passaram pelo agitador vórtex 

e foram depois incubados sobre uma placa de agitação magnética, como apresentado na imagem da 



36 

 

direita da Figura 3.2, durante 1 hora a 50 °C, por ser a temperatura de funcionamento ótima do 

complexo enzimático de celulase (Novozymes A/S). Os resultados foram analisados através do método 

de DNS. 

 

 

 

Figura 3.2 – a) 4 Frascos reacionais com os substratos em diferentes condições: A) Avicel sem agitação; B) 
Avicel com agitação; C) papel de filtro sem agitação; D) papel de filtro com agitação. b) Os 4 frascos estão sobre 

a placa de agitação, a incubar a 50 °C, durante 1 hora. 

 

 

 Efeito da adição da glucosidase à hidrólise enzimática da celulose 

 

 Neste ensaio utilizou-se o mesmo protocolo de hidrólise enzimática, esquematizado na Figura 

3.1 da secção anterior, em que apenas tinha sido testada a atividade da celulase e testou-se o efeito 

que teria a adição de glucosidase a esta mesma reação de hidrólise. Neste caso apenas se utilizou 

Avicel como substrato, pesando-se igualmente 30 mg em cada um dos 4 frascos reacionais. A dois dos 

frascos foram adicionados 100 µL de celulase enquanto nos outros dois adicionaram-se 100 µL de 

celulase e 100 µL de glucosidase. A solução tampão de acetato a 0,05 M e pH 4,8 perfez o volume 

total de 2 mL. Adicionou-se um magneto a uma das soluções com celulase e outro a uma das soluções 

contendo as duas enzimas. Todas as soluções passaram no agitador vórtex e foram incubadas a 50 

°C, durante 1 hora, em cima de uma placa de agitação. Os resultados foram analisados pelo método 

de DNS. 

 

 

 Estudo da atividade da celulase isolada ou combinada com 

glucosidase, ao longo do tempo, com e sem agitação 

 

 Para este estudo, realizaram-se três ensaios distintos, utilizando sempre o mesmo método 

esquematizado na Figura 3.1. No primeiro ensaio, que teve a duração de 1 dia, pesou-se 30 mg de 

Avicel em frascos de vidro de 25 mL. A dois dos frascos foram adicionados 100 µL de celulase enquanto 

nos outros dois adicionaram-se 100 µL de celulase e 100 µL de glucosidase. O volume total foi de 5 mL 

a) b) 
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e foi completado pela adição da solução tampão de acetato a 0,05 M e pH 4,8. A fim de continuar a 

estudar-se a agitação adicionou-se um magneto a uma das soluções com celulase e outro a uma das 

soluções contendo as duas enzimas. As soluções foram levadas ao vórtex e depois incubadas a 50 °C, 

durante 24 horas. 

 Realizaram-se mais dois ensaios em tudo iguais a este, exceto na duração que foi de 4 dias 

utilizando o Avicel como substrato e 6 dias utilizando papel de filtro. Todos os resultados de todos os 

ensaios foram analisados pelo método de DNS. 

 

 

 Ensaio em microplacas de poços profundos 

  

 De modo a poder testar várias condições em simultâneo, de forma mais rápida e prática, 

adaptou-se o ensaio de hidrólise enzimática da celulose em papel de filtro à escala das microplacas de 

96 poços profundos (Camasola & Dillon, 2012). Neste ensaio utilizou-se como substrato o papel de 

filtro. Na preparação do substrato, desenharam-se linhas com 1 cm de largura entre elas e 

perpendicularmente a estas, desenharam-se linhas de 0.6 cm de largura. Recortaram-se tiras de 1 x 

0.6 cm de papel de filtro que pesavam aproximadamente 5 mg. Na microplaca de poços profundos 

representada na Figura 3.3 fizeram-se, em poços aleatórios, algumas soluções contendo 100 µL de 

celulase enquanto noutros poços adicionaram-se 100 µL de celulase e 100 µL de glucosidase, 

perfazendo a soma de todos um total de 1 mL com a adição do tampão acetato a 0,05 M e pH de 4,8. 

A todas as soluções foi adicionada uma tira de papel de filtro, tendo o cuidado de a enrolar sobre si 

própria, de modo a permitir uma maior superfície de contacto entre o substrato e o meio reacional. 

Todos os ensaios foram realizados em duplicado. 

 

 

 

Figura 3.3 – a) Microplaca de 96 poços profundos onde ocorreu a hidrólise enzimática. b) Placa de 96 poços para 
leitura no espectrofotómetro (placa ELISA) pelo método do DNS. 

 

 Este ensaio fez-se em duas placas, por forma a poder testar-se o efeito da agitação nas placas, 

e como não era viável introduzir um magneto em cada poço, utilizou-se um agitador orbital para uma 

das placas, enquanto a outra foi incubada sem agitação. Em ambos os casos, as placas foram 

incubadas a 50 °C durante 2 horas, devidamente tampadas e cobertas com folha de alumínio, de modo 

a) b) 
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a evitar perdas por evaporação. Os açúcares redutores resultantes da hidrólise foram analisados pelo 

método de DNS. 

 

 

 Efeito da configuração do substrato na reação de hidrólise 

enzimática em microplacas 

 

 Para testar se a configuração do substrato pode condicionar a reação de hidrólise enzimática, 

utilizaram-se 6 configurações diferentes de tiras de papel de filtro com 1 x 0.6 cm, aproximadamente 

5 mg. A primeira tira foi inserida inteira, enrolada sobre si própria e as restantes foram cortadas em 2, 

4, 6, 8 e 16 pedaços, aproximadamente iguais entre si. Cada uma destas configurações foi adicionada 

a um poço contento 100 µL de celulase, e 900 µL de tampão acetato 0,05 M e pH de 4,8. O mesmo 

número de configurações foi adicionado a poços contendo 100 µL de celulase, 100 µL de glucosidase 

e tampão acetato de modo a perfazer 1 mL. Todos estes ensaios foram feitos em duplicado. A placa 

foi coberta com folha de alumínio, para evitar perdas por evaporação, e foi a incubar a 50 °C durante 2 

horas, sem agitação. De modo a analisar a conversão em açúcares redutores obtida no final recorreu-

se ao DNS. 

 

 

 Hidrólise enzimática de resíduos celulósicos de macroalgas 

 

 Com a liofilização e preparação dos resíduos celulósicos de macroalgas, moendo-os num 

picador, obteve-se uma biomassa com partículas e textura uniformes, como se verifica pela imagem a) 

da Figura 3.4. Para confirmar se ocorria hidrólise enzimática da celulose no substrato de interesse, 

repetiu-se o protocolo de Camasola & Dillon (2012) adaptado às microplacas de poços profundos. Este 

método foi desenhado para ensaios em papel de filtro, mas como se determinou que os resíduos de 

algas continham celulose, adaptou-se este protocolo às macroalgas.  

   

 

 
        

Figura 3.4 – a) Resíduos celulósicos de macroalgas. b) Quantidade utilizada por poço na hidrólise enzimática em 
microplacas. c) Microplaca de 96 poços profundos contendo a biomassa em alguns poços. 

 

a) b) c) 
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 Pesaram-se cerca de 5 mg de algas, quantidade representada na imagem b) da Figura 3.4, e 

colocaram-se em poços aleatórios na microplaca, como pode ver-se na imagem c) da mesma figura. A 

alguns poços foram adicionados 100 µL de celulase, e 900 µL de tampão acetato 0,05 M e pH de 4,8. 

Aos outros poços foram adicionados 100 µL de celulase, 100 µL de glucosidase e tampão acetato de 

modo a perfazer 1 mL. Todos estes ensaios foram feitos em duplicado. A placa foi coberta com folha 

de alumínio, para evitar perdas por evaporação, e foi a incubar a 50 °C durante 2 horas, sem agitação. 

Para analisar os resultados recorreu-se ao método DNS. 

 

 

 Estudo da hidrólise enzimática de resíduos celulósicos de 

macroalgas ao longo do tempo 

 

 As microplacas não são a melhor opção para acompanhar reações ao longo do tempo, 

principalmente porque é necessário retirar várias vezes a microplaca do incubador a 50 °C, para retirar 

as amostras ao longo do tempo, baixando assim a temperatura no interior da placa, comprometendo a 

fiabilidade dos resultados obtidos. Deste modo, para acompanhar o andamento da reação utilizou-se 

como reator um vaso com camisa, que assegura os 50 °C necessários à atividade das enzimas na 

hidrólise e permite recolher amostras ao longo do tempo sem interromper a reação. Os testes foram 

feitos em duplicado, utilizando para isso dois vasos, como é possível verificar na Figura 3.5.  

 

 

 

Figura 3.5 – Montagem do sistema de vasos com camisa, com duas placas de agitação. Banho de água a 50 °C 
e sistema de circulação do fluido de aquecimento, neste caso, água. 

 

 A cada vaso foram adicionados 50 mg de biomassa residual, 200 µL de celulase e 200 µL de 

glucosidase, perfazendo 10 mL ao adicionar-se a solução de tampão acetato (0,05 M e pH 4,8). Esta 

reação ocorreu com agitação e foi acompanhada durante 6 horas, tendo sido retiradas amostras em 

intervalos de 30 minutos. Os resultados deste ensaio foram analisados pelo método de DNS e pelo 

método de HPLC de modo a confirmarem-se os resultados obtidos apenas pelo DNS. 
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  Concentração ótima de enzimas  

 

 De modo a poder estudar a concentração ótima de enzimas a utilizar na hidrólise enzimática 

dos resíduos de macroalgas, adicionaram-se diferentes combinações de enzimas à mesma quantidade 

de biomassa. Começou-se por pesar-se 5 mg de biomassa em cada um dos poços. Fizeram-se os 

ensaios utilizando 50, 75 e 100 µL de celulase em diferentes poços. E para cada uma destas 

quantidades de celulase, adicionaram-se 0%, 30%, 50%, 75% e 100% de glucosidase relativamente à 

celulase, ou seja, 0% de glucosidase corresponde a ter apenas celulase presente nesse poço, e 100% 

de glucosidase significa que as enzimas foram adicionados na mesma proporção. A todos os poços foi 

adicionado tampão acetato 0,05 M e pH de 4,8, de modo a totalizar 1 mL de volume. Em cada poço 

retirou-se uma amostra que foi analisada para detetar o açúcar presente no tempo zero da reação, 

devido à possibilidade das enzimas poderem conter açúcar. Estes ensaios foram realizados em 

duplicado e a placa foi mais uma vez incubada a 50 °C durante 4 horas, sem agitação. De modo a 

analisar a conversão em açúcares redutores obtida utilizou-se o método de DNS. 

 

 

  Efeito da concentração de substrato 

 

 Para analisar o efeito do aumento da concentração de substrato pesou-se, numa microplaca 

de 96 poços, diferentes concentrações de biomassa: 5 mg.mL-1; 10 mg.mL-1;15 mg.mL-1 e 20 mg.mL-1. 

Para cada concentração realizou-se um ensaio com 100 µL de celulase e outro com 100 µL de celulase 

e 75 µL de glucosidase. Em todos adicionou-se tampão acetato a 0,05 M e pH de 4,8 perfazendo assim 

1 mL. Todos os ensaios foram feitos em duplicado. A placa foi coberta com folha de alumínio e foi a 

incubar a 50 °C durante 4 horas, sem agitação. Para analisar os resultados recorreu-se ao DNS. 

 

 

3.4  Efeito do pré-tratamento ácido na hidrólise enzimática 

 

 Neste ensaio, foi feito um pré-tratamento com ácido diluído de modo a estudar o seu efeito no 

rendimento da hidrólise enzimática dos resíduos de macroalgas. Este tratamento foi otimizado a 121 °C 

na autoclave (Ge, Wang, & Mou, 2011) para diferentes concentrações de ácido sulfúrico: 0%; 0,5% e 

1% (w/v) e para dois tempos diferentes, 30 minutos e 1 hora, respetivamente. Utilizaram-se 400 mg de 

resíduos de macroalgas em cada ensaio. O resultado da hidrólise ácida foi centrifugado a 10000 rpm 

durante 10 min e o sobrenadante foi analisado para determinar a quantidade de açúcares redutores. O 

restante da biomassa seguiu para a hidrólise enzimática. As amostras pré-tratadas foram divididas 

igualmente em 3 amostras e suplementadas com 265 µL de celulase e de glucosidase. Adicionou-se o 

tampão acetato (0,05 M; pH 4,8) perfazendo uma proporção de 2% de matéria seca em 6,7 mL de 

volume total. A hidrólise enzimática realizou-se então num incubador a 150 rpm e 50°C durante 48 

horas (Figura 3.6). No final, foram analisados os açúcares redutores resultantes pelo DNS.  
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Figura 3.6 – Incubador a 150 rpm e 50 °C onde foi realizado o ensaio de hidrólise enzimática com pré-
tratamento. 

 

 

3.5  Métodos Analíticos 

 Quantificação de açúcares redutores pelo método do ácido 

dinitrosalicílico (DNS) 

 

 A quantificação de açúcares redutores foi feita de acordo com o método desenvolvido por Miller 

(1959), adaptado à escala de microplacas de 96 poços. Em cada poço adicionaram-se 10 µL de 

amostra e 90 µL de água destilada. Como branco foram utilizados 100 µL de solução tampão de acetato 

a 0,05 M e pH 4,8. A todas as amostras foram adicionados 100 µL de ácido dinitrosalicílico (DNS) e a 

placa foi incubada a 100°C durante 5 minutos. Após ter arrefecido à temperatura ambiente, 

adicionaram-se 500 µL de água destilada. 200 µL desta solução resultante foram transferidos para uma 

microplaca de 96 poços (placas utilizadas em testes ELISA) de modo a medir a absorvância das várias 

amostras a 540 nm e quantificar os açúcares redutores de acordo com a curva de calibração 

previamente estabelecida, que se encontra em anexo a este trabalho. A calibração foi obtida utilizando 

soluções padrão de glucose com concentrações na gama de 0 a 10 g.L-1. Todas as amostras e soluções 

padrão foram analisadas em triplicado. A quantificação de açúcares redutores foi feita no 

espectrofotómetro SPECTRA MAX PLUS 384 da Molecular Devices (Sunnyvale).  

 

 

 Análise e quantificação de açúcares pelo método HPLC 

 

 A determinação de carboidratos na amostra de biomassa residual foi efetuada em HPLC. As 

amostras resultantes da hidrólise ácida foram diluídas na proporção de 1:2 (v/v) com uma solução de 

H2SO4 a 50 mM e centrifugadas a 12000 rpm durante 3 minutos. O sobrenadante foi depois diluído 

numa razão de 1:10 (v/v) com a mesma solução de H2SO4, perfazendo um volume de 1 mL num frasco 

próprio para o HPLC. O tempo determinado para cada amostra de 20 μL decorrer no HPLC foi de 20 

minutos. A análise foi efetuada utilizando um detector de RI L-2490 Elite Lachrom da Hitachi com uma 
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coluna Rezex ROA – organic acid 8% (300mm x 7,8) de Phenomenex (USA). As áreas dos picos obtidos 

no cromatograma foram comparadas com as das curvas de calibração que foram preparadas utilizando 

este mesmo procedimento para a xilose, manose, arabinose, galactose e glucose. As curvas de 

calibração encontram-se em anexo. 

 A quantificação de açúcares redutores no HPLC também foi realizada para comparar os 

resultados obtidos com os do método de DNS de modo a garantir que poderíamos usar o método de 

DNS como um método mais rápido para quantificar açúcares redutores. O processo utilizado nesta 

análise foi o mesmo que se efetuou para determinar os açúcares presentes na biomassa residual. 

 Utilizou-se ainda este mesmo método e procedimento para determinar se existiria açúcar nas 

soluções comerciais de enzimas utilizadas neste trabalho. 

 

 

 Quantificação de proteína pelo método de Bradford 

 

 A quantificação de proteína foi feita de acordo com o método de Bradford (Bradford, 1976) 

adaptada à escala de microplacas. Neste procedimento pipetou-se 5 µL de cada amostra de celulase 

e glucosidase com diferentes diluições numa microplaca de 96 poços (placas utilizadas em testes 

ELISA) e adicionaram-se 250 µL do reagente de Bradford. Como branco utilizou-se 5 µL de solução 

tampão de acetato a 0,05 M e pH 4,8. A placa foi incubada durante 10 minutos à temperatura ambiente 

e foi coberta com folha de alumínio para evitar uma exposição excessiva à luz. De seguida, foi medida 

a absorvância a 595 nm com vista a quantificar a proteína, utilizando como referência uma curva de 

calibração previamente feita. A curva de calibração foi obtida a partir de soluções de albumina de soro 

bovino (BSA - bovin serum albumin) com concentrações compreendidas entre os 0 e 1,5 g.L-1. Todas 

as amostras foram analisadas em triplicado.  

 

 

 Taxas de conversão 

  

 De modo a se poder quantificar e comparar as conversões em açúcares redutores obtidas, 

definiram-se duas razões: taxa de conversão de biomassa em açúcares redutores definida pela 

equação (3.1) e a taxa de conversão de carboidratos em açúcares redutores é definida pela equação 

(3.9). 

 

 
%𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠ã𝑜𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 =

𝑎ç𝑢𝑐𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠  [𝑔]

𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 [𝑔]
× 100 

(3.8) 

 

 
%𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠ã𝑜𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 =

𝑎ç𝑢𝑐𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠  [𝑔]

𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠  [𝑔]
× 100 

(3.9) 
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4 Resultados e Discussão 

4.1 Determinação da composição da biomassa celulósica residual 

  

 A maioria dos resultados de biomassa encontrados na literatura costumam estar numa base 

de peso seco. De modo a poder comparar estes valores e obter o valor da biomassa em peso seco da 

amostra de resíduos celulósicos de algas, foram determinadas as percentagens de sólidos secos e 

humidade. As amostras analisadas apresentaram um teor de sólidos totais de 99,17% e um teor de 

humidade de 0,83%. Este valor de humidade resulta da biomassa ter sido previamente liofilizada e por 

isso ter apenas uma humidade residual, que é inferior a 1%.  

  A mesma amostra foi queimada a 575 °C, de modo a que as cinzas fossem compostas apenas 

por materiais inorgânicos e minerais. O teor em cinzas que foi determinado foi de 9,63%. Na Tabela 

4.1 encontram-se sumarizadas, em percentagens de teor mássico, a composição da biomassa 

celulósica residual de algas do género Gelidium. Alguns estudos mostram percentagens de 

carboidratos de cerca de 70% na constituição das algas vermelhas (Jang, et al, 2012) (Jang, et al, 

2013). Quando analisadas na sua forma integral e cerca de 50% a 60% no caso de resíduos celulósicos, 

como por exemplo nas macroalgas vermelhas após a extração de carragena (Tan & Lee, 2014). Uma 

vez que são resíduos de algas e provém de processos de extração diferentes parece razoável assumir 

que a percentagem de carboidratos seja inferior à das algas na sua forma integral e que, após a 

extração do ágar-ágar, tenha o valor de 50%. 

 

Tabela 4.1 – Composição da biomassa celulósica residual de algas do género Gelidium. 

Componente  
Teor mássico 

 [%] 

Carboidratos  50,90 

Humidade  0,83 

Cinzas  9,63 

Outros  38,64 

 

 

 A quantificação e identificação dos carboidratos foi feita numa coluna de HPLC após hidrólise 

ácida de uma amostra de 25 mg de biomassa. Neste procedimento, obteve-se um cromatograma com 

dois picos de intensidade diferente correspondentes a dois açúcares hidrolisados. A análise detalhada 

dos carboidratos encontra-se resumida na Tabela 4.2. 
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Tabela 4.2 – Análise dos carboidratos e identificação dos açúcares redutores presentes numa amostra de 25 mg 
de biomassa. 

Carboidratos 
Massa  
[mg] 

Teor mássico 
 [%] 

Glucose 8,65 34,89 

Galactose 3,97 16,01 

Total (peso seco) 12,62 50,90 

  

  

 O pico de maior área foi detetado aos 12,207 minutos e por comparação com as calibrações 

feitas para vários açúcares, concluiu-se ser de glucose, que constitui 34,89% da amostra. O outro pico, 

com um tempo de retenção de 12,967 minutos é concordante com a curva de calibração da galactose 

e o valor lido corresponde a 16,01% da composição da biomassa. O facto dos açúcares presentes na 

hidrólise dos resíduos celulósicos de algas marinhas do género Gelidium serem a glucose e a galactose 

já era esperado, uma vez que a literatura indica que estes componentes fazem parte da constituição 

das algas vermelhas (Jang, et al, 2013).  

 

 

4.2 Hidrólise ácida da celulose 

  

 Com o objetivo de quantificar o máximo rendimento de sacarificação nas reações de hidrólise 

da celulose, procedeu-se à hidrólise ácida do Avicel, que é um pó de celulose microcristalino 

purificado. A concentração inicial utilizada foi de 3,45 mg.mL-1 e a concentração de açúcares redutores 

medida através do método do DNS foi de 3,76 mg.mL-1. Estes valores de concentrações correspondem 

a converter 30 mg de celulose em 32 mg de açúcares redutores. À partida pode parecer estranho o 

valor final ser superior, no entanto, considerando que durante a hidrólise as moléculas de celulose 

(C6H10O6)n são hidratadas incorporando uma molécula de água é natural que no final, ao analisar a 

glucose (C6H12O6)  e outros açúcares redutores resultantes, possam existir algumas oscilações no valor 

da massa obtida. Pode considerar-se então que nestas condições, a conversão de celulose em 

açúcares redutores foi de 100%. 

 

 

4.3 Hidrólise enzimática da celulose 

 

 Para a realização dos ensaios enzimáticos foram utilizadas duas enzimas diferentes ambas 

pertencente ao kit comercial da Novozymes. A quantificação de proteína presente em cada uma 

destas soluções comerciais foi realizada pelo método de Bradford. Para o complexo de celulase 

(N22086) o valor obtido foi de cerca de 120 mg.mL-1 em solução, enquanto no caso da β-glucosidase 

(N22118) foi de aproximadamente 40 mg.mL-1. 
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Tabela 4.3 – Quantidade de proteína determinada para os preparados enzimáticos pelo método de Bradford. 

Preparado Enzimático 

(Novozymes) 

Proteína  
[mg.mL-1] 

celulase (N22086) 120 

β-glucosidase (N22118) 40 

 

 

 Estas soluções foram utilizadas em todos os ensaios diluídas em tampão acetato (0,05M 

pH 4,8) na proporção de 1:10 (v/v). Pelo que sempre que é referido no texto uma quantidade volumétrica 

de enzima, esse valor é alusivo a esta diluição.  

 Durante os ensaios com enzimas, foi detetada a presença de açúcares redutores, identificados 

pelo método do HPLC como glucose. Por esse mesmo motivo, retirou-se o valor de açúcar presente 

nos preparados enzimáticos, normalizando assim todos os valores aqui apresentados. 

 

 

 Efeito da agitação 

  

 Utilizando como substratos celulósicos papel de filtro e Avicel, começou por testar-se o efeito 

de um dos parâmetros operacionais da hidrólise: a agitação. Em ambos os casos, foram utilizadas 

30 mg para um volume total de 2 mL, o que corresponde a uma concentração de substrato inicial de 

15 mg.mL-1. Foi testada também a atividade da enzima celulase, adicionando-se 100 µL. O gráfico com 

os resultados desta hidrólise encontra-se na Figura 4.1. 

  

 

 

Figura 4.1 – Hidrólise enzimática da celulose realizada em papel de filtro e Avicel. Ensaios a 50 °C, durante 1 
hora, com e sem agitação. 
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 Como se pode observar, a atividade da celulase observada é muito superior, em ambos os 

substratos, com agitação. Neste caso a conversão em açúcares redutores sem agitação é de cerca de 

7%, correspondente a uma concentração final de aproximadamente 1 mg.mL-1 enquanto as  

2,5 mg. mL-1  obtidas no caso com agitação correspondem a um rendimento de sacarificação de cerca 

de 18%. As diferenças entre o papel de filtro e o Avicel não são significativas para o caso sem agitação, 

uma vez que as diferenças encontram-se dentro dos valores da barra de erro. Já no caso com agitação, 

a maior conversão obtida para o Avicel, embora seja uma diferença mínima, pode dever-se à diferente 

configuração do substrato, que estará mais disponível na forma de Avicel. 

 

 

 Efeito da adição de glucosidase à reação de hidrólise 

 

 As condições utilizadas neste ensaio foram baseadas no ensaio anterior só com celulase, mas 

neste caso, testou-se a adição da enzima glucosidase. Como é sabido a celulase hidrolisa a celulose 

em unidades menores, entre elas a celobiose. A glucosidase é a enzima responsável por converter a 

celobiose em glucose. Deste modo, espera-se que ao adicionar glucosidase à reação de hidrólise se 

consiga obter uma maior sacarificação.  

 A concentração de substrato inicial foi, tal como no ensaio anterior, de 15 mg.mL-1 de Avicel, e 

foram utilizados 100 µL de cada uma das enzimas em questão. Os resultados obtidos podem ser 

observados na Figura 4.2. 

  

 

 

Figura 4.2 – Hidrólise enzimática do Avicel utilizando celulase isoladamente ou combinada com a glucosidase. 
Ensaio a 50 °C, durante 1 hora com e sem agitação. 
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 Tal como era esperado, a adição de glucosidase à reação aumentou a percentagem de 

sacarificação obtida, como se pode ver pelo caso em que não existe agitação e a conversão em glucose 

é o dobro para o caso em que foram utilizados as duas enzimas. Quando existe agitação, este efeito 

parece não ser muito significativo, uma vez que não existe grande diferença nos valores obidos. Este 

facto pode dar-se devido ao efeito da agitação, que poderá disfarçar o efeito que as duas enzimas 

como catalisadores teriam por si só. Por outro lado, apenas se observam conversões máximas de cerca 

de 20% do substrato inicial, o que indica que é necessário mais tempo para observar o efeito da 

combinação das duas enzimas. 

 

 

 Estudo da atividade da celulase isolada ou combinada com a 

glucosidase ao longo do tempo, com ou sem agitação 

 

 Para este estudo, começou por se reproduzir as condições anteriores de temperatura e de 

ensaios com uma ou duas enzimas, com ou sem agitação. As alterações foram no volume de solução 

inicial tornando-a assim mais diluída, com uma concentração de substrato de cerca de 6 mg.mL-1 de 

Avicel. As enzimas foram utilizados na mesma quantidade, e o ensaio prolongou-se por um dia, 

recolhendo amostras periodicamente de modo a poder observar a evolução da reação. Os resultados 

estão representados na Figura 4.3. 

 

 

 

Figura 4.3 – Estudo da atividade da celulase isoladamente ou combinada com glucosidase (C+G) em Avicel. 
Ensaio a 50 °C, durante 1 dia, com e sem agitação. 
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 Ao analisar as amostras retiradas durante as 24 horas observa-se que existe realmente uma 

maior conversão da celulose para os ensaios com agitação e de entre os dois, para o ensaio com as 

duas enzimas usados em simultâneo, o que está de acordo com o que é descrito na literatura, que 

costuma recomendar a utilização dos dois em conjunto (Tan & Lee, 2014) (Novozymes A/S). 

 Os valores de concentração de açúcares redutores obtidos, apontam para uma conversão 

aproximadamente completa, cerca das 23 horas, para o ensaio com agitação e as duas enzimas. Umas 

vez que este ensaio foi de apenas um dia, surge a necessidade de o prolongar por mais tempo, de 

modo a confirmar se esta conversão é realmente atingida, e se é realmente superior à dos outros 

ensaios. 

 Deste modo realizaram-se dois novo ensaios experimentais, em tudo iguais  as condições que 

foram utilizadas neste de um dia, mas durante 4 dias. No primeiro utilizou-se Avicel como substrato e 

os resultados observam-se na Figura 4.4. 

 

 

 

Figura 4.4 - Estudo da atividade da celulase isoladamente ou combinada com glucosidase (C+G) em Avicel. 
Ensaio a 50 °C, durante 4 dias, com e sem agitação. 

 

 O prolongamento da reação por 4 dias confirmou que realmente a conversão completa do 

Avicel apenas acontecia quando se utilizavam as duas enzimas com agitação, atingindo uma 

concentração de cerca de 6,5 mg.mL-1. O efeito da agitação aumenta a velocidade de conversão e é 

superior ao efeito de se combinarem as duas enzimas por si só, sem agitação.  

 O ensaio realizado com papel de filtro, utilizado para confirmar a validade destes resultados, 

foi prolongado por mais dois dias, passando assim a serem recolhidas amostras ao longo dos 6 dias. 
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Os resultados da conversão da celulose em açúcares redutores utilizando o papel de filtro como 

substrato, pode ser analisado a partir da Figura 4.5. 

 

 

 

Figura 4.5 - Estudo da atividade da celulase isoladamente ou combinada com glucosidase (C+G) em papel de 
filtro. Ensaio a 50 °C, durante 6 dias, com e sem agitação. 

 

 Os resultados confirmam as conclusões anteriores e corroboram com o teoricamente esperado. 

A conversão completa apenas ocorre aquando da utilização das duas enzimas com agitação. Neste 

caso podemos observar que a concentração final é de cerca de 6 mg.mL-1, ligeiramente inferior ao caso 

em que se utilizou o Avicel como substrato. Este facto deverá estar interligado, uma vez mais com o 

facto de o Avicel, mais purificado, poder ser um substrato mais disponível e por isso ser mais facilmente 

degradado. 

 

 

 Hidrólise enzimática da celulose em microplacas de poços 

profundos 

 

 Nesta investigação,desenhou-se os ensaios para serem realizados em microplacas de 96 

poços profundos, uma vez que deste modo poderiam fazer-se vários ensaios numa mesma placa, 

testando-se diversas condições em simultâneo e também porque é muito promissora a capacidade de 

fazer um scale up ao processo a partir destes reactores (Nunes, Fernandes, & Ribeiro, 2013). 
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 Procedeu-se então ao ensaio em microplacas de 96 poços profundos, utilizando papel de filtro 

como substrato. Realizaram-se 5 ensaios colocando em cada poço 5 mg.mL-1 de concentração de 

substrato inicial, de modo a testar efeito de usar uma ou duas enzimas em simultâneo. Por não ser 

possível agitar magneticamente estas placas, utilizou-se um agitador orbital para incubar uma placa, 

enquanto que outra placa foi apenas incubada à mesma temperatura de 50 °C, mas sem agitação. Os 

resultados estão apresentados sob a forma de gráfico de barras na Figura 4.6. 

 

 

 

Figura 4.6 – Hidrólise enzimática em placas. Atividade da celulase isoladamente ou combinada com glucosidase 
(C+G) em papel de filtro. Ensaio a 50 °C, durante 2 horas, com e sem agitação. Os números 1 a 5 referem-se a 

repetições das mesmas condições em diferentes poços. 

 

 Da observação da Figura 4.6 pode concluir-se que a agitação orbital em placas, não tem grande 

significado, uma vez que não se traduz numa maior conversão, aliás em alguns ensaios, os resultados 

são até contrários, parecendo existir uma maior conversão no caso de não existir agitação. Esta 

informação é corroborada pelo facto de na literatura também não ser utilizada agitação quando se 

estuda a reação de hidrólise de celulase utilizando papel de filtro (Camasola & Dillon, 2012). Em 

nenhum dos casos, a conversão é total em 2 horas, atingindo uma percentagem máxima de 

sacarificação de aproximadamente 70 - 75% para o ensaio 2. A única conclusão clara a retirar é a de 

que realmente a atividade da celulase combinada com a glucosidase (70 – 75%) é muito superior à da 

celulase isoladamente, que atinge um valor máximo de cerca de 30% de conversão para o ensaio 2. 
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 Efeito da configuração do substrato na reação de hidrólise 

enzimática em microplacas 

 

 De modo a verificar se a configuração do substrato influenciaria a sacarificação da celulose, 

cortou-se a mesma quantidade de papel de filtro (5 mg) de diferentes formas. No ensaio A colocou-se 

a tira de papel de filtro inteira; no B cortou-se em 2 pedaços iguais; no C cortou-se em 4; no D  

cortou-se em 6; no E cortou-se em 8 e no F cortou-se em 16. As concentrações finais obtidas estão 

representadas na Figura 4.7.  

 

 

 

Figura 4.7 – Atividade da celulase isoladamente ou combinada com glucosidase (C+G) em diferentes 
configurações de papel de filtro todos com o mesmo peso: A-inteiro; B-dividido em 2; C – dividido em 4;  
D - dividido em 6; E – dividido em 8; F – dividido em 16. Ensaio a 50 °C, durante 2 horas sem agitação.  

 

 De maneira geral, não parece haver diferença significativa entre os diferentes tamanhos das 

tiras de substrato. Tanto as tiras dio ensaio A (inteiras) como as do ensaio F (em 16 pedaçoes iguais 

entre si) apesentam a mesma conversão final de 70 – 75% da massa de substrato inicial.  

 Uma vez acabados os ensaios com os substratos padrão pode comparar-se os resultados 

obtidos nas placas com os vasos, em que é possível agitação mecânica. Nestes últimos as condições 

hidrodinâmicas parecem ser influentes nas primeiras horas de reação mas o efeito atenua-se em 

ensaios mais prolongados. Em ambos os tipos de reatores, a combinação das enzimas parece ser o 

factor primordial, acima da agitação.  
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 Hidrólise enzimática de resíduos celulósicos de macroalgas 

 

 Como determinado anteriomente, nesta secção de resultados, o substrato de resíduos 

celulósicos de macroalgas tem no máximo um teor em carboidratos de 51%. Pelo que a sua taxa de 

sacarificação máxima será de cerca de 51 – 55% da biomassa inicial.  

 Neste primeiro ensaio de hidrólise enzimática com biomassa celulósica residual, previamente 

liofilizada e com um teor de humidade residual inferior a 1%, utilizaram-se as condições operacionais 

anteriormente testadas para o avicel e papel de filtro,  e usou-se 5 mg de biomassa celulósica residual 

por mL de volume total em cada poço. Os resultados encontram-se na  Figura 4.8. 

 

 

 

Figura 4.8 - Atividade da celulase isoladamente ou combinada com glucosidase (C+G) em biomassa celulósica 
residual de macroalgas. Ensaio a 50 °C, durante 2 horas sem agitação. Os ensaios 1 a 8 referem-se a repetições 

das mesmas condições em diferentes poços. 

 

 Para começar a análise de resultados, podemos concluir que a máxima percentagem de 

sacarificação é de cerca de 50% no ensaio 4, para a actividade conjunta das duas enzimas, o que 

corresponde à conversão total dos carboidratos presentes na biomassa celulósica residual. A outra 

conclusão possível a retirar deste ensaio é a de que não é viável usar apenas a enzima celulase nos 

ensaios em microplacas com este substrato, pois sozinha, com esta concentração e este tempo, não 

apresenta actividade enzimática significativa, o que é perceptível pela não existência de açúcares 

redutores na maior parte dos oito ensaios. Ainda a retirar do gráfico,  que os resultados com as mesmas 

condições, parecem ser um pouco aleatórios, o que põe em causa se a amostra utilizada terá sido 

realmente uma quantidade representativa. 
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 Estudo da hidrólise enzimática de resíduos celulósicos de 

macroalgas ao longo do tempo 

  

 Apesar de apresentarem uma grande vantagem ao possibilitarem uma grande diversidade de 

ensaios em simultâneo, as microplacas não são a melhor hipótese para acompanhar o andamento das 

reações de sacarificação ao longo do tempo. Tentou-se levar a cabo este ensaio em microplacas, 

retirando amostras de 4 em 4 horas, de modo a não comprometer a reação. No entanto, o tempo 

necessário para retirar amostras em triplicado de cada um dos poços em que ocorria a reação era 

demasiado elevado, para se poder garantir que a temperatura dentro da placa não iria baixar 

demasiado, ao ter que forçosamente sair do incubador. Assim, o estudo da reação de hidrólise 

enzimática ao longo do tempo foi levado a cabo em vasos reacionais com camisa, que permitiram 

recolher amostras sem comprometer a temperatura dentro do reator e por isso mesmo, sem parar a 

reação. Para que se pudesse acompanhar a evolução da reação ao longo do tempo, diminuiu-se a 

concentração de enzimas utilizando 200 µL de cada em 10 mL de volume total. A concentração de 

substrato continuou a ser de 5 mg.mL-1. O andamento da reação ao longo de 6 horas está representado 

no gráfico da Figura 4.9. 

 

 

 

Figura 4.9 - Estudo da atividade da celulase combinada com glucosidase (C+G) em resíduos celulósicos de 
macroalgas. Ensaio a 50 °C, durante 6 horas, com agitação. 
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conversão de aproximadamente 45% da biomassa inicial, o que indica um rendimento elevado, próximo 

dos 90% de conversão do substrato em açúcares redutores. 

 De modo a validar o método de análise do DNS, fez-se em simultâneo a análise de todas as 

amostras no HPLC. A representação da reação obtida pelos dois métodos,  

encontra-se na Figura 4.10. 

 

 

 

Figura 4.10 - Estudo da atividade da celulase combinada com glucosidase (C+G) em resíduos celulósicos de 
macroalgas. Ensaio a 50 °C, durante 6 horas, com agitação. Análise pelo DNS e HPLC. 

 

 Apesar da aparente diferença de valores obtidos, pode verificar-se que o comportamento da 

reacção é confirmado pela análise do HPLC e que realmente atinge um patama a partir das 4 horas de 

reação em ambos os casos. No HPLC, este patamar apresenta uma concentração inferior de açúcares 

redutores, cerca de 1,7 mg.mL-1, relativamente à analisada pelo DNS , que era de 2,3 mg.mL-1. Esta 

diferença de cerca de 0,6 mg.mL-1 pode ser justificada pelo facto de o gráfico da análise do HPLC, 

embora analiticamente mais precisa, apenas representar a glucose obtida, uma vez que apenas se 

detectaram valores referentes a áreas de pico de glucose, enquanto que a análise do DNS dá como 

resultado todos os açúcares redutores presentes em solução. Como já foi referido na análise da 

composição destes resíduos celulósicos de macroalgas, estes são constituídos por glucose e 

galactose.  

 Ressalvando esta diferença, o método do HPLC vem validar o método do DNS, uma vez que 

confirma os resultados de conversão obtidos. O método do DNS continuará a ser o utilizado nesta 

investigação, por possibilitar um maior número de ensaios em simultâneo, permitindo assim uma maior 
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eficiência e celeridade na determinação das condições operacionais ótimas à hidrólise da biomassa 

celulósica residual. 

 

 

 Concentração ótima de enzimas 

 

 Fizeram-se vários ensaios para determinar as concentrações ótimas de enzimas à conversão 

da celulose presente nos resíduos celulósicos de biomassa em açúcares redutores. Utilizando sempre 

a mesma quantidade de substrato, 5 mg,  testaram-se concentrações de celulase de 50, 75 e 100 µL. 

A cada uma destas concentrações foi adicionada uma determinada quantidade de glucosidase que 

variou numa proporção entre 0% e 100% relativamente à quantidade de celulase adicionada. Sendo 

que os 0% representam o ensaio apenas utilizando celulase e os 100% correspondem ao ensaio com 

a mesma quantidade de glucosidase e celulase. Os resultados estão representados no gráfico de 

superfície da Figura 4.11. 

 

 

 

 

Figura 4.11 – Determinação da concentração ótima das enzimas para a hidrólise da biomassa celulósica 
residual. Ensaios a 50 °C, durante 4 horas, sem agitação.  

 

 Pela leitura do gráfico é percetível que a combinação ideal de enzimas, onde se obtém maior 

conversão em açúcares redutores se encontra entre os 75 a 100 µL de celulase e os 75 e 100 µL de 

glucosidase. Na Figura 4.12 estão representadas as concentrações obtidas para as diferentes 

percentagens de glucosidase relativamente à quantidade de celulase adicionada. 
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Figura 4.12 - Determinação da concentração ótima das enzimas para a hidrólise da biomassa celulósica residual. 
Representação da quantidade de glucosidase necessária em relação à quantidade de celulase.  

 

 

 Esta forma de representar os dados obtidos vem confirmar como ideal a combinação de 100 µL 

de celulase com 75 µL de glucosidase. Como a glucosidase é utilizada para hidrolisar a celobiose que 

resulta da hidrólise incompleta da celulose,   

 A conversão de cerca de 2,2 mg.mL-1 obtida para estas gamas de concentração de enzimas, 

corresponderá a uma conversão de 90% da biomassa celulósica residual.  

 Ainda relativamente a este estudo, foram feitos outros ensaios, com menores concentrações 

de celulase e consequentemente de glucosidase, de modo a confirmar que a mesma conversão em 

açúcares redutores não era obtida utilizando menores quantidades enzimáticas para catalisar a 

reacção. 

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0 20 40 60 80 100 120

C
o

n
ce

n
tr

aç
ão

 d
e 

aç
u

ca
re

s 
re

d
u

to
es

 [m
g.

m
L-1

]

% de glucosidase

cel=50µL cel=75µL cel=100µL



57 

 

 

 

Figura 4.13 - Determinação da concentração ótima das enzimas para a hidrólise da biomassa celulósica residual. 
Estudo de gamas na ordem dos 20 a 40 µL de celulase. 

 

 Por observação da Figura 4.13 confirma-se que para menores quantidades de celulase e 

glucosidase, obtém-se também uma conversão incompleta da celulose presente na biomassa residual. 

Por outro lado, este ensaio sugere que para menores concentrações de catalisador, deverá usar-se a 

mesma proporção de glucosidase em relação à celulase. 

 

 

 Concentração ótima de substrato 

 

 A fim de determinar a concentração de substrato para a qual se obterá a máxima desconstrução 

de biomassa, utilizaram-se as concentrações de enzima consideradas ótimas no ensaio anterior, ou 

seja 100 µL de celulase combinadas com 75 µL de glucosidase. Fizeram-se ensaios usando apenas a 

celulase de modo a poder comparar o efeito da atividade da celulase isolada ou combinada com a 

glucosidase. Os resultados obtidos estão descritos na Figura 4.14. 
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Figura 4.14 – Concentração de açúcares redutores obtida para diferentes concentrações de biomassa celulósica 
residual utilizando 100 µL de celulase e 75 µL de glucosidase. Ensaios a 50 °C, durante 4 horas, sem agitação. 

 

 Como primeira observação, pode verificar-se que para qualquer concentração de substrato, a 

conversão da celulose em açúcares redutores é superior nos caso em que se usa duas enzimas 

catalíticas combinadas do que usando apenas uma.  

 Pode também observar-se a variação da conversão com a concentração de substrato parece 

sugerir uma cinética de Michaelis-Menten. Considerando que a biomassa celulósica tem um teor em 

carboidratos de cerca de 50%, pode-se assumir a conversão de 5 mg.mL-1 como total, enquanto no 

caso de 10 mg.mL-1 e 15 mg.mL-1 apenas existiu conversão de aproximadamente 80% do teor de 

carboidratos da biomassa. No caso de 20 mg.mL-1 o rendimento de sacarificação diminui para 60% dos 

carboidratos disponíveis, o que indica que para esta quantidade de enzimas, o ideal será usar uma 

concentração de substrato mais baixa, para que se possa obter o máximo rendimento.  

 Para fazer um scale up deste processo e obter o máximo rendimento de sacarificação, o ideal 

seria aumentar a escala mantendo a proporção de 100 µL de celulase combinadas com 75 µL de 

glucosidase para uma concentração de 5 mg.mL-1 de substrato. 

  

 

4.4  Efeito do pré-tratamento ácido na hidrólise enzimática 

 

 De modo a averiguar a necessidade do pré-tratamento ácido da biomassa celulósica residual 

sobre a qual incide este estudo, utilizaram-se duas concentrações de ácido sulfúrico bastante diluído e 

reproduziu-se a mesma experiência utilizando apenas água (0% de ácido sulfúrico). Os resultados 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

5 10 15 20

C
o

n
ce

n
tr

aç
õ

es
 d

e 
aç

u
ca

re
s 

re
d

u
to

re
s 

[m
g.

m
L-1

]

Concentração do substrato [mg.mL-1]

Celulase Celulase + Glucosidase



59 

 

obtidos apenas com o pré-tratamento ácido e após o tratamento enzimático encontram-se 

representados na Figura 4.15. 

 

 

 

Figura 4.15 – Efeito do pré tratamento ácido da biomassa celulósica residual.  

 

 Em relação à hidrólise ácida realizada pode verificar-se que por si só, com uma concentração 

de ácido tão baixa, já existe conversão do substrato em açúcares redutores. Observando também os 

ensaios enzimáticos após a hidrólise ácida conclui-se que não existe diferença significativa na 

conversão para os casos em que existe pré-tratamento ácido ou para os que não existe. Tendo em 

conta que a intenção do pré-tratamento ácido é a de tornar o substrato mais disponível para a hidrólise 

e que neste caso específico já ocorre hidrólise durante o pré-tratamento, não parece existir necessidade 

de tratar previamente a biomassa, parece que o substrato será hidrolisável de qualquer das formas. 
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5 Conclusões e Perspetivas Futuras 

  

 Este trabalho de investigação teve como objetivo a desconstrução enzimática da biomassa 

residual proveniente do processo de extração do ágar-ágar. Ao determinar a sua composição, verificou-

se que continha ainda 51% de carboidratos facilmente hidrolisáveis (glucose e galactose), o que a torna 

numa possível fonte de carbono para fermentações biológicas de produção de bioetanol ou outros 

biomateriais. 

 Com vista a hidrolisar enzimaticamente a biomassa, testou-se a atividade de alguns enzimas e 

a agitação. Concluiu-se ao longo de vários ensaios, que as condições ideais de sacarificação seriam a 

utilização da enzima celulase e glucosidase em simultâneo, a 50 °C e com agitação. Verificou-se 

também que a configuração do substrato não era relevante, no que diz respeito a obter uma maior ou 

menor conversão. 

 Uma vez que a maioria dos ensaios foram desenhados para microplacas de poços profundos, 

pode confirmar-se que este tipo de reator possibilita melhorar a eficiência e torna mais rápido os 

procedimentos que envolvem diversos ensaios a diferentes parâmetros, em simultâneo. No entanto, há 

que ter em conta que, neste suporte, a agitação não tem relevância no que confere ao aumento da 

conversão, pois a única agitação possível é a agitação orbital, que revela mais limitações a nível da 

transferência de massa.  

 Foram determinados os valores ideais de enzimas a utilizar no processo de hidrólise enzimática 

para uma concentração de substrato de 5 mg.mL-1. Verificou-se que 100 µL de celulase combinados 

com 75 µL de glucosidase seriam o necessário para uma conversão completa de todos os carboidratos 

presentes em solução. Estes valores poderão ser aproveitados, mantendo esta mesma proporção para 

transpor o processo para larga escala, utilizando as mesmas condições de temperatura (50 °C) e 

agitação. 

 Relativamente ao método, a hidrólise enzimática provou ser bastante eficaz, obtendo 

conversões de carboidratos presentes na biomassa na ordem dos 90 a 100%. Apesar da sua eficácia, 

o método enzimático torna-se dispendioso pelo elevado preço dos catalisadores enzimáticos, o que 

implica que o aumento do processo em larga escala necessitaria de uma ponderação maior entre este 

método e a hidrólise ácida. A hidrólise ácida da biomassa é um método mais rápido e costuma ser mais 

barato, no entanto tem como desvantagem a decomposição dos açúcares em compostos indesejados 

que podem ser inibitórios ao processo de fermentação. Enquanto a hidrólise enzimática é um processo 

com menor impacto ambiental e que obtém elevados rendimentos de glucose sem a produção de 

produtos que inibam o processo fermentativo. Há ainda que considerar que a hidrólise enzimática 

requer um pré-tratamento da biomassa, que pode ser feito através de processos químicos ou físicos, o 

que aumentará os custos associados a este método (Ho, et al., 2013). 

 Por fim testou-se o efeito do pré-tratamento ácido nos resíduos de biomassa celulósica, por ser 

um procedimento aconselhado na preparação de resíduos celulósicos, uma vez que torna o substrato 

mais disponível para a conversão. Os resultados obtidos não corroboraram com a literatura e não 

apresentaram diferença em relação aos que não tinham sofrido um pré-tratamento ácido, sugerindo 

que neste caso, para as concentrações de biomassa utilizadas, não seria necessário este 
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procedimento. Em relação ao pré-tratamento ácido e à sua combinação com a hidrólise enzimática 

existem ainda muitas variáveis a testar, que deverão ser um caminho a percorrer em investigações 

futuras.  

 Com este trabalho, conclui-se que a biomassa celulósica residual é uma matéria-prima 

promissora à produção de biocombustíveis e outros biomateriais. A biomassa proveniente de algas tem 

como vantagens o facto de não competir com a indústria alimentar, de não necessitar de terrenos férteis 

ao seu cultivo nem de fornecimento constante de água, uma vez que provém de uma planta aquática. 

Apresenta um rápido crescimento em comparação com os cultivos agrícolas e são fixadoras de CO2, o 

que reduz o impacto ambiental. Nesta investigação experimental não foram utilizadas macroalgas na 

sua forma integral, mas sim o resíduo celulósico que restou do processo da extração do ágar-ágar. 

Pelos ensaios efetuados e comparativamente a outras biomassas lenhocelulósicas, estes resíduos 

parecem ter um baixo teor em lenhina, tornando-se assim mais fácil o processo de hidrólise e conversão 

em açúcares, podendo ser dispensável a etapa de pré-tratamento. 

 Como vantagem adicional, utilizar como fonte de matéria-prima o resíduo não valorizado de um 

outro processo permite obter matéria-prima a custos muito reduzidos. Esta ideia de valorização de 

resíduos promove a produção de bioetanol, ou outros biomateriais, de modo mais sustentável e sem 

desperdícios. 
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Anexos 

Curva de calibração da glucose – método do DNS 

 

 

 

A 1 - Curva de calibração da glucose, pelo DNS, para concentrações na gama dos 0 aos 5 mg.mL-1. 
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Curvas de calibração pelo método do HPLC 

 

Curva de calibração da glucose 

 

 

  

A 2 - Curva de calibração da glucose, pelo HPLC, para concentrações na gama dos 0 aos 50 mg.mL-1. Tempo de 
residência de 12,21 minutos. 

 

 

Curva de calibração da xilose 

 

 

 

A 3 - Curva de calibração da xilose, pelo HPLC, para concentrações na gama dos 0 aos 50 mg.mL-1. Tempo de 
residência de 13,02 minutos. 
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y = 8E-06x - 0,0383
R² = 0,9986
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 Curva de calibração da arabinose 

 

 

 

A 4 - Curva de calibração da arabinose, pelo HPLC, para concentrações na gama dos 0 aos 10 mg.mL-1. Tempo 
de residência de 14,01 minutos. 

 

 

 Curva de calibração da galactose 

 

 

 

A 5 - Curva de calibração da galactose, pelo HPLC, para concentrações na gama dos 0 aos 10 mg.mL-1. Tempo 
de residência de 12,97 minutos. 
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y = 8E-06x - 0,1122
R² = 0,9996
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Curva de calibração da manose 

 

 

 

A 6 - Curva de calibração da manose, pelo HPLC, para concentrações na gama dos 0 aos 10 mg.mL-1. Tempo 
de residência de 12,93 minutos. 
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