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RESUMO 

Neste trabalho são apresentados a obtenção da celulose e glicose a partir da 

biomassa lignocelulósica e a utilização destes materiais como matérias primas para a 

produção de materiais poliméricos. Os dados experimentais foram obtidos a partir de 

uma revisão bibliográfica da literatura. Estes dados estão divididos em estudos sobre 

a obtenção da celulose e estudos sobre a obtenção da glicose. Em relação a celulose, 

foram apresentados dois estudos que analisaram a composição química e morfológica 

das amostras após serem tratadas quimicamente com soluções alcalinas de NaOH. 

No primeiro estudo, utilizaram cascas de galhos de amoreira e no segundo estudo, 

utilizaram fibras de curauá como biomassa lignocelulósica para extração da celulose. 

Os resultados dos estudos mostraram a eficácia do tratamento alcalino em que houve 

a remoção dos componentes não-celulósicos, gerando maior acessibilidade e 

dispersão das fibras de celulose. Em relação a glicose, foram apresentados quatro 

estudos que analisaram o rendimento de glicose gerado através da hidrólise ácida 

com uso de H2SO4 e H3PO4 e diferentes fontes de biomassa lignocelulósica. No 

primeiro estudo utilizaram as fibras de cacho de dendê, no segundo e terceiro estudo 

utilizaram bagaço de cana de açúcar e no quarto estudo utilizaram bagaço de malte 

de cevada. Os resultados do primeiro estudo mostraram maiores rendimentos de 30% 

e 41% de glicose com concentração de 1,75% de H2SO4. No segundo estudo houve 

maior rendimento de glicose de 8,5 g/l com concentração de 6% de H2SO4 à 128ºC 

em torno de 200  minutos de reação. No terceiro estudo houve maior rendimento de 

glicose de 3 g/l com concentração de 6% de H3PO4 à 122ºC com 300 minutos de 

reação. A partir de uma comparação de modo geral, entre o segundo e o terceiro 

estudo, a mesma temperatura e concentração de ácido foi possível afirmar maiores 

rendimentos de glicose com o uso de H2SO4 comparado ao H3PO4. No quarto estudo 

houve maior rendimento de glicose de 4,2 g/l com concentração de ácido de 250 mg/g 

de H2SO4 com 22 minutos de reação. 

 

 

Palavras chave: biomassa, celulose, glicose, polímeros, biomateriais. 
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1 INTRODUÇÃO 

 A biomassa vem se tornando uma das possíveis alternativas de fonte renovável 

para geração de biocombustíveis como etanol com a extração de açúcares como a 

glicose e extração de biomateriais como a celulose, amido, etc.  

 Devido a crescente preocupação no esgotamento de fontes não renováveis 

(pétroleo, gás e carvão), gerou uma busca por matérias primas alternativas para 

produção de biocombustíveis e de insumos químicos provindos de fontes 

renováveis(1). 

 A agroindústria gera diversas fontes de biomassa que não são devidamente 

aproveitadas e são descartadas como rejeitos industriais. Sendo o setor de 

biocombustíveis (etanol e biodiesel) o maior gerador de biomassa como rejeito. É 

gerado material lignocelulósico residual como palha, tronco, galhos, cascas e bagaço. 

A alta disponibilidade de materiais lignocelulósicos atrelados a necessidade de uma 

fonte renovável para produção de polímeros, se tornam de grande interesse para 

avanços tecnológicos para produção de materiais poliméricos de fonte de biomassa 

lignocelulósica(2).  

 O etanol chamado de primeira geração é extraído principalmente da cana de 

açúcar e depois produzido pela fermentação destes açúcares. Outra via para 

produção de etanol, chamado etanol de segunda geração, é pela hidrólise da celulose 

da biomassa, com geração de glicose que posteriormente é fermentada(3). 

 Sendo assim, existe um grande esforço na comunidade científica para melhor 

aproveitamento da glicose obtida da celulose da biomassa para geração de etanol de 

resíduos agrícolas (palha e bagaço de cana de açúcar, resíduos de milho, palha de 

trigo) e resíduos florestais (madeiras no geral) denominados como biomassa 

lignocelulósica pela maior quantidade de celulose na sua composição(3). 

 A obtenção de etanol a partir da biomassa envolve dois processos, primeiro a 

hidrólise de polissacarídeos em mono e dissacarídeos e o segundo a fermentação dos 

monossacarídeos em etanol(1). 

 Entretanto, um dos maiores desafios da produção de etanol obtido pela 

biomassa lignocelulósica é tornar a celulose presente mais acessível a ataque químico 

(hidrólise ácida) ou enzimática (hidrólise enzimática com uso de celulases) para 

liberação de monossacarídeos como fonte de açúcares fermentescíveis. Estes 

açúcares presentes da biomassa se encontram na forma de polímeros (celulose e 



7 
 

hemicelulose). Em que, a celulose se encontra em forma de microfibrilas recobertas 

por hemicelulose e lignina(3). 

 Em razão das complexas interações existentes entre a celulose e a 

hemicelulose e entre estes polissacarídeos e a lignina, a cristalinidade de celulose e 

a barreira física da lignina ao redor das fibras celulósicas, é necessário que a 

biomassa receba um pré-tratamento anterior a hidrólise para remover/separar a matriz 

de lignina, reduzir a cristalinidade da celulose e hidrolisar a hemicelulose(1). 

 A celulose pode ser utilizada para produção de materiais poliméricos através 

da glicose, como ocorre com a rota do etanol para geração de monômeros e outros 

insumos químicos como citado ou o uso das fibras de celulose propriamente ditas que 

são obtidas através de um um tratamento químico alcalino (hidrólise alcalina ou 

polpação) e utilizadas como reforço de materiais poliméricos. Desta maneira, as fibras 

lignocelulósicas são excelentes matériais-primas para a química de polímeros e 

compósitos. 

 O presente trabalho tem como objetivo fazer uma revisão dos processos 

químicos realizados para obtenção de celulose e glicose a partir da biomassa 

lignocelulósica. 

 

2 BIOMASSA LIGNOCELULÓSICA 

Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária(4), “a biomassa 

vegetal é um produto direto da fotossíntese, por meio da qual o gás carbônico (CO2) 

é convertido em açúcares, os quais, posteriormente, são convertidos nos polímeros 

estruturais como amido, celulose, hemicelulose e lignina”. 

Temos quatro classes de biomassa para química renovável que são: as 

oleaginosas como principais a soja, algodão, mamona, palma-de-oléo (dendê), 

girassol e o amendoim, na qual extraimos os óleos vegetais; as sacarídeas com a 

cana-de-açúcar como protagonista, devido a sua grande utilização na obtenção do 

etanol, açúcar (sacarose) e eletricidade; as amiláceas como o arroz, o milho e o sorgo 

granífero para a obtenção do amido; as lignocelulósicas como a madeira no geral em 

florestas, bosques, pinus, serragem, resíduos agrícolas de cereais (casca de arroz, 

sabugo de milho, etc.), bagaço da cana-de-açúcar, resíduos da indústria de celulose 

e papel e resíduos municipais.(4) 

A maior fonte de carboidratos naturais do mundo provém da biomassa 

lignocelulósica. Os materiais lignocelulósicos são compostos e estruturados por fibras 
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de celulose que estão envoltos em uma matriz amorfa de hemicelulose e lignina(3), 

como mostrado na Figura 1. A matriz amorfa tem a função natural de barreira para 

evitar ataques de microorganismos e/ou enzimas e como proteção mecanica tornando 

estruturalmente rígidos(2,3). A celulose, os açúcares e o amido também podem ser 

chamados de carboidratos porque muitos deles tem a fórmula empírica CH2O, como 

a glicose C6H12O6 
(5)

. 

A conversão da biomassa lignocelulósica em insumos químicos, como os 

polímeros, enfrenta dificuldades atribuídas às suas características químicas e 

morfológicas.  

 

Figura 1 -  Estrutura da biomassa lignocelulósica.(3) 

 

Observa-se na Figura 1, a presença de moléculas de celulose, hemicelulose e 

lignina nas células vegetais da biomassa lignocelulósica. Sua estrutura é baseada na 

microfibrila celulósica, na qual a celulose é formada pelas moléculas de glicose 

alinhadas paralelamente. Revestindo a superfície das microfibrilas temos a presença 

da hemicelulose e de lignina. 

A composição química da biomassa lignocelulósica variam de acordo com seu 

tipo como observado na Tabela 1, mas geralmente variam numa faixa de 35-50% de 

celulose, 20-35% de hemicelulose, 10-25% de lignina e pode conter pequenas 

quantidades de cinzas, extrativos, entre outros(3). 
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Tabela 1 – Composição química de alguns tipos de biomassas lignocelulósicas(3). 

Biomassa 

Lignocelulósica 

Celulose  

(%p/p) 

Hemicelulose 

(% p/p) 

Lignina  

(% p/p) 

Palha de cana 40-44 30-32 22-25 

Bagaço de cana 32-48 19-24 23-32 

Madeira dura 43-47 25-35 16-24 

Madeira mole 40-44 25-29 25-31 

Talo de milho 35 25 35 

Espiga de milho 45 35 15 

Algodão 95 2 0,3 

Palha de trigo 30 50 15 

Sisal 73,1 14,2 11 

Palha de arroz 43,3 26,4 16,3 

Forragem de milho 38-40 28 7-21 

Fibra de coco 36-43 0,15-0,25 41,45 

Fibra de bananeira 60-65 6-8 5-10 

Palha de cevada 31-45 27-38 14-19 

 

 Observa-se que a biomassa lignocelulósica provém de diversas partes da cana, 

da madeira, do milho, do arroz e entre outros. A celulose está sempre presente em 

maior porcentagem dentre todas as biomassas lignocelulósicas, porém a 

hemicelulose e a lignina têm suas concentrações variando de acordo com fonte 

vegetal de biomassa. 

 Apesar das palhas, bagaços, madeiras e resíduos do milho não serem os 

materiais que tem maior celulose em sua composição, eles são os mais utilizados 

como fonte do aproveitamento de celulose, devido ao alto descarte da biomassa pela 

indústria agropecuária como rejeito. Entretanto, estes materiais têm considerável 

quantidade de hemicelulose e lignina diferente de outras biomassas como fibras e o 

algodão, sendo assim necessário maior investimento em tratamentos químicos para 

remoção destes componentes não desejáveis na obtenção da glicose. 
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2.1 CELULOSE 

A celulose é a substância orgânica de maior abundância no mundo e são 

produzidas anualmente bilhões de toneladas pelo processo de fotossíntese.(5) 

A celulose (1) pode ser classificada como um polissacarídeo que são polímeros 

constituídos a partir de unidades de glicose (2) unidas por ligações químicas 

denominadas ligações éteres β-1,4-glicosídicas, ou seja, ocorre nos carbonos 1 e 4 

na cadeia polimérica da celulose e  contém três grupos hidroxilas secundários que 

proporcionam interações do tipo ligações de hidrogênio intra e intermolecular. (2,3,6) 

      

 

A reatividade da celulose é determinada a partir da presença dos grupos 

funcionais e das interações existentes entre as cadeias poliméricas. A ocorrência de 

ligações intermoleculares e intramoleculares são responsáveis por propriedades da 

celulose como a cristalinidade, a reatividade e solubilidade como também tornam a 

celulose altamente resistente a hidrólise ácida ou enzimática(3). 
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Na Figura 2 temos a representação das ligações de hidrogênio possiveís de 

ocorrer nas macromoléculas da celulose. 

 

Figura 2 – Representação química das interações do tipo ligações de 

hidrogênio nas cadeias poliméricas da celulose(3). 

 

Observa-se na Figura 2, que podem ocorrer na celulose, ligações de hidrogênio 

intermoleculares, entre duas cadeias poliméricas ou podem ocorrer ligações de 

hidrogênio intramoleculares, ou seja, ligação de hidrogênio entre átomos da mesma 

macromolécula. As ligações intramoleculares proporcionam o aumento da resistência 

da celulose e as ligações intermoleculares são encarregadas de formar a fibra vegetal, 

em que ocorrem o alinhamento paralelo de algumas das moléculas de celulose 

formando a fibra, elimina as moléculas de água e torna as microfibrilas extremamente 

longas e resistentes(3). 

 

2.1.1 GLICOSE 

A glicose (C6H12O6) é um dos monossacarídeos mais abundantes na natureza. 

Os monossacarídeos são apenas uma das três classes principais de carboidratos: 

monossacarídeos, dissacarídeos e polissacarídeos. A palavra sacarídeo é de origem 

grega “sakcharon” que significa açúcar. Os carboidratos são polihidroxialdeídos ou 
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polihidroxicetonas, ou seja, são moléculas de carbono ligadas a grupos funcionais 

aldeídos ou cetonas com a presença de grupos hidroxilas “-OH” (7). No caso da glicose 

em sua fórmula estrutural (3) temos a presença de uma hidroxila terminal, grupo 

funcional aldeído e três hidroxilas secundárias ao longo da moléculas de carbono.  

 

 

Os polissacarídeos são polímeros que possuem mais de 20 unidades de 

monossacarídeos, ou até centenas ou milhares de unidades de açúcares. A celulose 

é um polissacarídeo que tem cadeias lineares, mas outros como o amido, são 

ramificados. Ambos são formados por unidades de D-glicose mas o que diferem é no 

tipo de ligação glicosídica. A glicose possui duas formas isómericas opticamente 

ativas, ou seja, são isomêros ópticos, a D-glicose (4) e a L-glicose (5)(7).  

 

Observa-se que as duas estruturas tem a mesma composição porém o arranjo 

da molécula se difere, na qual as moléculas apresentam uma forma espelhada uma 

da outra. 

A D-glicose existe em três formas diferentes, na forma de cadeia aberta como 

demonstrado anteriormente e também apresenta duas formas cíclicas, a α-D-glicose 

e a β-D-glicose. Quando temos um aldeído reagindo com o equivalente de um álcool 

formamos um hemiacetal que é o que ocorre com as moléculas de D-glicose que tem 

um grupo aldeído e vários grupos álcool. O grupo álcool (hidroxila) ligado ao carbono 

5 ataca o grupo carbonila no carbono 1 convertendo a molécula na forma cíclica, ou 

seja, ocorre uma reação intramolecular como demonstrado na reação 1(8). Se o grupo 
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OH ligado ao carbono 1, no caso da glicose, estiver a direita é a α-D-glicose e se o 

grupo OH estiver para a esquerda é a β-D-glicose(8). 

 

(1) 

 

A α-D-glicose e β-D-glicose são consideradas anomêros, ou seja, diferem 

somente na configuração do carbono. Esse carbono é chamado de carbono 

anomérico. Os prefixos α e β denominam a configuração do carbono anomérico(8). 

A conformação mais estável da D-glicose é a conformação cadeira como 

demonstrado na reação 2(8), na qual não há tensão de torção ou tensão angular entre 

as ligações entre carbonos nesta conformação. Percebemos que todos os 

substituintes OH na β-D-glicose estão nas posições equatoriais, ou seja, são aquelas 

que se estendem a partir do perímetro do anel e as posições axiais que as 

perpendiculares ao plano médio do anel estão ocupadas por átomos de hidrogênio, 

requerem pouco espaço e por este fato terá pouca tensão estérica, podendo ser um 

indicio da sua maior predominância na natureza pela sua maior estabilidade(8,9). 

 

 (2) 

 

2.1.2 DIFERENÇA ESTRUTURAL ENTRE A CELULOSE E AMIDO 

O amido é formado pela mistura de dois polissacarídeos diferentes: a amilose 

(cerca de 20%) e a amilopectina (cerca de 80%). A amilose é composta de cadeias 

não-ramificadas de moléculas de D-glicose unidas por ligações α-1,4-glicosídicas. 
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Enquanto a amilopectina é um polissacarídeo ramificado, contém as mesmas ligações 

existentes na amilose, no entanto, a amilopectina também contém ligações α-1,6-

glicosídicas(8). Na Figura 3 temos a estrutura química da amilose e a amilopectina e 

suas configurações de ligações glicosídicas. 

 

Figura 3 – Estrutura química da amilose e amilopectina presentes no amido(8). 

 

 Observa-se que a amilose apresenta uma configuração de cadeia linear, com 

unidades de glicose ligadas por ligações éteres, denominadas α-1,4-glicosídicas, na 

qual o oxigênio dessa ligação esta na posição axial em relação o carbono 1 e posição 

equatorial em relação o carbono 4. Na amilopectina temos a presença também da 

ligação α-1,4-glicosídicas e da ligação β-1,4-glicosídicas, e justamente  a presença 

desse segundo tipo de ligação faz com que exista a presença de ramificações na 

cadeia do polissacarideo. 

A celulose, como a amilose, é constituida de cadeias de D-glicose não 

ramificadas, porém, são unidas por ligações β-1,4-glicosídicas em vez de ligações α-

1,4-glicosídicas, ou seja, se ligam pela forma β apresentado na reação 1, com o 

oxigênio da ligação glicosídica em posição equatorial no carbono 1 e 4(8). 
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O processo de hidrólise é mais suscetível as ligações α-1,4-glicosídicas do que 

as ligações β-1,4-glicosídicas em razão do efeito anomérico que enfraquece a ligação 

com o carbono anomérico. Os mamíferos conseguem obter a glicose que necessitam 

ao comer amido por terem a enzima (α-glicosidase) que hidrolisa as ligações α-1,4-

glicosídicas, entretanto, não têm a enzima (β-glicosidase) que hidrolisa as ligações β-

1,4 glicosídicas, assim, não conseguem obter a glicose ao comerem celulose(7). 

Pela diferença das ligações glicosídicas entre o amido e a celulose as tornam 

com propriedades físicas muito diferentes. Como a solubidade em água, as ligações 

α no amido fazem a amilose formar uma hélice que proporcionam ligações de 

hidrogênio das hidroxilas da glicose com a água, sendo assim solúvel em água, no 

caso da celulose suas ligações β proporcionam ligações de hidrogênio 

intramoleculares, consequentemente, se dispõem em arranjos lineares e formam 

ligações de hidrogênios intermoleculares entre cadeias distintas, sendo assim, 

insolúvel em água. Além da maior força de interação intermolecular que fazem a 

celulose um material estrutural(8). A Figura 4 apresenta de diferença estrutural e 

morfológica das cadeias poliméricas da celulose e da amilose.  

 

 

Figura 4 – Estruturas das cadeias poliméricas da amilose (a) e da celulose (b)(8). 

 

Observa-se que a amilose presente no amido tem configuração de cadeia 

polimérica em formato de hélice e a celulose apresenta configuração linear de suas 

cadeias poliméricas formando as microfibrilas ambas sobre influência da natureza de 

suas ligações. 
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2.2 HEMICELULOSE 

As hemiceluloses atuam como um elo químico entre a celulose e a lignina, é 

um heteropolímero e um polissacarídeo ramificado, resultam em materiais flexíveis 

mas com alta resistência química(6)
. São compostas principalmente de carboidratos 

de cinco carbonos que são as pentoses, como a xilose e arabinose, carboidratos de 

seis carbonos, hexoses, como glicose e manose e de ácidos urônicos como o ácido -

D-4-O-metilglucurônico e o ácido-α-D-glucurônico(2), como demonstrados na Figura 5. 

 

Figura 5 – Açúcares que compõem as unidades poliméricas da hemicelulose(11).  

 

2.3 LIGNINA 

Após a celulose, a lignina é a macromolécula mais abundante entre as 

biomassas lignocelulósicas(3). É um copolímero baseado em três unidades 

monoméricas de diferentes fenilpropanos: o álcool p-cumarílico: a hidroxifenila, o 

álcool coferílico: a guaiacila e álcool sinapílico: a siringila, sendo que essas unidades 

se encontram em diferentes quantidades nos vegetais(3,10,11).  
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Figura 6 – Estrutura dos monômeros (álcoois) da lignina. 

 

Na Figura 7 temos a representação da estrutura química da lignina. Observa-

se que as unidades monoméricas que constituem a lignina tem grupos hidroxilas e 

metoxilas ligadas a moléculas de fenilpropanos, estão unidas por ligações éteres e 

apresentam uma grande quantidade de interligações. 

 

 

Figura 7 – Estrutura química da lignina 

 

 A lignina atua como um agente enrijecedor no interior das microfibrilas, como 

material adesivo pela força de adesão existente pelas ligações covalentes entre a 
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lignina e a celulose-hemicelulose, agindo como barreira contra degradação 

microbiana e enzimática(2,11). 

 

3 PRÉ-TRATAMENTO DA BIOMASSA LIGNOCELULÓSICA 

 Para a geração de glicose e outros acuçares para um posterior processo de 

fermentação, é necessário que a biomassa lignocelulósica deva passar por um 

processo de pré-tratamento para alterar ou remover a lignina e a hemicelulose que 

está envolvida na celulose como barreira de proteção, aumentar a área superficial e 

diminuir o grau de polimerização e cristalinidade da celulose para aumentar a 

exposição da celulose aos processos de hidrólise.(3,11) 

  

 

Figura 8 – Esquema do pré-tratamento na biomassa lignocelulósica(3). 

 

A Figura 8 representa a estrutura da biomassa lignocelulósica após o pré-

tratamento. O pré-tratamento é necessário para que o processo de hidrólise seja 

eficiente independente do tipo de hidrólise que será empregado sendo química ou 

enzimática(11). 

Atualmente, há diversos processos de pré-tratamento, podendo ser físicos, 

químicos, biológicos ou de fracionamento por solvente. O processo físico envolve a 

redução de tamanho das particulas através da moagem da biomassa proporcionando 

o aumento da área superficial. As principais tecnologias de pré-tratamento são os pré-

tratamentos químicos que inclui pré-tratamentos ácidos, alcalinos ou oxidativos, estes 

processos diferem no tipo de mecanismo de reação química que serão responsáveis 

pela modificação estrutural e quimica da parede celular vegetal que irão resultar na 
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melhor acessibilidade a celulose, portanto levará a maior rendimento de açúcares. Em 

pré-tratamentos catalisados por ácidos a hemicelulose é hidrolisada e nos pré-

tratamentos catalisados por bases, parte da lignina é removida e a hemicelulose tem 

que ser hidrolisada pelo uso da enzima hemicelulase. Outra tecnologia de pré-

tratamento que é amplamente implementada é a explosão a vapor. O processo de 

explosão a vapor opera em altas temperaturas (160-290ºC) e alta pressão em um 

certo periodo de tempo e então, a pressão é liberada explosivamente. Pode ser 

realizado com ou sem a presença de catalisadores químicos como o ácido sulfúrico, 

dióxido de enxofre, hidróxido de sódio e amonia(1). Na Tabela 2 temos alguns dados 

de pré-tratamentos/pré-hidrólise ou métodos diretos de hidrólise mais utilizados. 

Tabela 2 – Processos mais amplamente utilizados de pré-hidrólise e métodos 

diretos de hidrólise com suas respectivas vantagens e desvantagens(1). 

 

 Observa-se na Tabela 2, que os métodos diretos de pré-tratamento e hidrólise 

são realizados com o uso de ácidos concentrados ou ácidos diluídos enquanto em 

pré-tratamentos físicos é realizado a moagem do material seco ou úmido e os pré-

tratamentos químicos temos como exemplo a explosão a vapor com ou sem o uso de 

ácido como catalisador.  
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 Com o método direto é possível obter bons rendimentos de glicose, com o uso 

do ácido concentrado a realização pode ser feita em temperatura ambiente, porém 

temos problemas com o alto custo do ácido e da sua recuperação e dos 

equipamentos, entretanto, com o ácido diluído o problema de corrosão é menor 

comparado com o ácido concentrado, porém o método tem que ser realizado em duas 

etapas para ter um bom rendimento de glicose e de açúcares de hemicelulose, além 

de ter a formação de produtos de degradação.  

 No pré-tratamento físico temos como objetivo a diminuição do tamanho da 

particula que aumenta a área superficial de contato para uma posterior hidrólise, em 

alguns casos pode reduzir o grau de polimerização e a cristanilidade do material, 

porém apenas a moagem não é suficiente para aumentar a taxa de conversão de 

açúcar e não retira a lignina. O processo de explosão a vapor é um pré-tratamento 

que gera alto rendimento de glicose e açúcares de hemicelulose, porém pode gerar a 

formação de produtos de degradação e também é necessário uma etapa adicional 

para remoção da lignina.   

 

4 HIDRÓLISE DA BIOMASSA LIGNOCELULÓSICA 

Dois métodos são mais empregados na hidrólise para geração de glicose e 

açúcares, a primeira é o uso da hidrólise ácida no método direto e a segunda é a 

hidrólise enzimática do material posterior ao pré-tratamento. A celulose e a 

hemicelulose são hidrolisadas e depois são fermentadas microbianamente gerando 

diversos produtos como o etanol e assim, podem ser convertidas quimicamente em 

outros produtos. Para a obtenção de celulose o processo de hidrólise alcalina é a mais 

empregada(1). 

Independente de qual método realizado, o mais comum é que seja realizado 

uma quebra mecânica do material antes o processo de hidrólise com o objetivo de 

aumentar área superficial(1). 

Na Figura 9 observa-se a representação esquemática do processo químico que 

envolve a transformação da biomassa até a geração de celulose e glicose.   
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Figura 9 – Representação esquemática das etapas de processos químicos da 

biomassa para geração de celulose e glicose(12). 

 

 Observa-se que a partir da biomassa há uma separação de componentes como 

frutos, sementes, folhagens, casca, óleos vegetais, outros carboidratos e assim, 

teremos o chamado de lenho que representa a biomassa lignocelulósica. A biomassa 

é submetida ao processo de pré-tratamento ou pré-hidrólise, que no caso, seria um 

pré-tratamento químico pela separação da hemicelulose ao material lignocelulósico, 

de modo que este material lignocelulósico poderá passar por um processo de hidrólise 

ácido ou alcalino. Na hidrólise ácida teremos a formação de glicose e separação da 

lignina, enquanto, na hidrólise alcalina teremos a separação da celulose e da lignina 

solúvel. 

A celulose e a hemicelulose são hidrolisadas e depois são fermentadas 

microbianamente gerando diversos produtos como o etanol e assim, podem ser 

convertidas quimicamente em outros produtos. (1) 

 

4.1 HIDRÓLISE ÁCIDA PARA OBTENÇÃO DA GLICOSE  

No processo de hidrólise ácida pode ser realizada com o uso de ácidos 

concentrados ou diluidos. A hidrólise com ácido concentrado é realizada em baixas 

temperaturas (em torno de 30ºC), gera alto rendimento de hexoses e pentoses (com 

rendimento teórico de 85-90%) e causa uma limitada degradação de açúcares. Uma 
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das maiores desvantagens do uso de ácidos concentrados, é que se usado em 

grandes quantidades torna-se necessário a recuperação eficiente do ácido, sendo um 

processo que demanda de energia e tem alto custo(1). 

A hidrólise com ácido diluido demanda o uso de altas temperaturas (180-230ºC) 

pelo uso da baixas concentrações de ácido (<1%) para obtenção de altos rendimentos 

de glicose, porém, em temperaturas mais elevadas as pentoses da hemicelulose, ou 

até em alguns casos as hexoses são degradadas rapidamente. A celulose quando 

aquecida a altas temperaturas com ácido sulfúrico diluído, liberam glicose que podem 

ser degradadas a hidroximetil furfural. A geração de produtos de degradação pode 

inibir a fermentação para produção de etanol, consequentemente, a hidrólise com 

ácidos diluidos é dividida em duas etapas(1). 

Na primeira etapa, a hidrólise é realizada em condições menos severas com 

temperaturas na faixa de 170-190ºC e com concentrações de ácido de 0,5-1,2% (m/m) 

para hidrolisar principalmente a hemicelulose. Na segunda etapa, o material restante 

é tratado sob temperaturas na faixa de 200-230ºC e com concentrações de ácido de 

até 2,5% (m/m). Resulta em um rendimento teórico total de 50-60% de glicose e quase 

a 90% para açúcares da hemicelulose(1). 

A celulose por ter alta taxa de cristalinidade necessita de condições extremas 

como alta temperaturas e alta concentrações de ácido para a liberação de glicose de 

suas cadeias que tem alta força de ligação. A hidrólise ácida da hemicelulose é similiar 

a da celulose, no entanto, a hemicelulose é amorfa e necessita condições menos 

severas para liberação de seus açúcares(1). 

O mecanismo químico da hidrólise ácida da celulose se inicia com a protonação 

do oxigênio (I), ou seja, a ligação do protón H+ ao átomo de oxigenio da molécula de 

celulose e posteriormente temos a quebra da ligação do carbono 1 com o oxigênio da 

ligação glicosidica (II), consequentemente, temos a formação de um carbocátion e o 

ataque nucleofilico da água sobre o carbono 1 e a liberação de um molécula de glicose 

(III), se esta ocorrer nos terminais da cadeia da celulose temos a produção de 

celulose, se ocorrer no interior terá a formação de novos terminais na cadeia. Em 

seguida ocorre a regeneração do ácido (IV) e (V)(1). 
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 (I) 

 

(II) 

 

 

(III) 

 

(IV) 

 

(V)  

 

 Outro tipo de hidrólise empregada é a hidrólise enzimática que tem a sua 

produção de glicose através da celulose com o uso de diversas enzimas. A celulase 

é um complexo enzimático composto por algumas enzimas especificas que atuam na 

quebra de ligações glicosidicas e hidrolisam a celulose levando a formação de 

glicose.(1) 

 A hidrólise da celulose ocorre espontaneamente em água pura, entretanto, é 

um processo extremamente lento. Os ácidos ou as enzimas celulase agem como 

catalisador da reação de água com as moléculas da celulose. (1) 

 

4.2 HIDRÓLISE ALCALINA PARA OBTENÇÃO DE CELULOSE  

 A obtenção da celulose envolve técnicas de pré-tratamento e deslignificação 

sem a destruição das fibrilas celulósicas, este método é conhecido como polpação(2). 

 Na polpação, a lignina e a hemicelulose são seletivamente removidas por 

diferentes processos, na qual os processos químicos são os mais utilizados, que 

envolve o uso de álcali para dissolução da lignina, ou seja, é realizado um tratamento 

alcalino para obtenção das fibrilas de celulose. (2,12) 

1 

2 3 

5 
6 
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 Um tipo de processo amplamente utilizado para a produção de polpa celulósica 

é o processo químico Kraft, em que a matéria-prima é submetida a uma solução 

contendo hidróxido e sulfeto de sódio em temperaturas em torno de 160º, deste modo, 

possibilita a remoção de grande parte da lignina presente no material lignocelulósico. 

Na maioria dos casos é realizado um processo de branqueamento das polpas de 

celulose por apresentarem coloração escura(2). 

 

5 MATERIAIS POLIMÉRICOS A PARTIR DA GLICOSE 

 Com a obtenção da glicose a partir da celulose é possível obter o etanol a partir 

do processo de fermentação. A reação 1 representa uma reação global em que uma 

molécula de glicose a partir do processo de fermentação, obtêm-se 2 moléculas de 

etanol e 2 moléculas de CO2. 

(1) 

Com a geração do bioetanol e sua posterior desidratação obtemos o eteno, 

conhecido como etileno, um hidrocarboneto insaturado, nesse caso, sua insaturação 

é devido a existência de uma dupla ligação entre carbonos. 

Os hidrocarbonetos insaturados são sucetíveis a reações de adição com a 

quebra da ligação π entre carbonos, assim, a partir dessa quebra ocorre a adição de 

outras moléculas ao hidrocarboneto.  Um tipo de reação de adição que pode ocorrer 

com o eteno é a polimerização que ocorre a formação de polímeros.  

Os polímeros são moléculas grandes denominadas macromoléculas que são 

constituidas de muitas subunidades que se repetem, estas subunidades moleculares 

são utilizadas para sintetizar os polímeros e chamados de monômeros.(9) 

 A Figura 10 representa esquematicamente a via do bioetanol para obtenção 

de monômeros utilizados para síntese de alguns polímeros.  
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Figura 10 – Representação esquemática da obtenção de monômeros para 

produção de polimeros através da celulose e da glicose na via do bioetanol. (12) 

 

Observa-se que com a hidrólise da celulose, temos a formação da glicose, que 

é submetida a processos fermentativos e é gerado o etanol, com a posterior 

desidratação do etanol, temos  a formação do etileno. A partir do etileno é possível 

obter outros monômeros que são utilizados para produção de polímeros, como o 

buteno, o propileno e o butadieno.  

Na reação 2(12) temos representado um dos polímeros que podem ser 

sintetizados através do monômero de eteno proveniente do bioetanol. O etanol obtido 

na reação 1 é submetido ao processo de desidratação com liberação de moléculas de 

H2O e a obtenção de moléculas de eteno, assim, pelo processo de polimerização com 

o uso de catalisador, obtém-se o polietileno. 

 

 (2) 

   

 O polipropileno é obtido a partir do monômero de propeno (polipropileno), se 

inicia pela reação do eteno proveniente do bioetanol com 2-buteno com o uso de 
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catalisador, obtém-se 2 moléculas de propeno e a partir da sua polimerização é obtido 

o polipropileno. Na reação 3(12) temos a representação química dos processos 

comentados anteriormente na obtenção do polipropileno. 

(3) 

 

 O policloreto de vinila (PVC) é obtido a partir do monômero cloreto de vinila, se 

inicia pelo eteno proveniente do bioetanol, que passa pelo processo de cloração pela 

adição de gás cloro e posteriormente pelo processo deidrocloração com a liberação 

de ácido cloridrico, assim, é obtido o cloreto de vinila e com o processo de 

polimerização obtém-se o policloreto de vinila. Na reação 4(12) temos a representação 

química dos processos comentados anteriormente na obtenção do PVC. 

(4) 

 

 O polibutadieno é obtido a partir do monômero butadieno, se inicia pelo 

processo de desidrogenação do bioetanol, consiste na liberação de gás hidrogênio e 

formação de acetaldeído, depois passa pelo processo de condensação aldólica, ou 

seja, temos a liberação de -OH, processo de hidrogenação com a presença de gás 

hidrogênio, processo de desidratação com a liberação de moléculas de H2O e a 

formação do butadieno e por fim, pelo processo de polimerização tem-se o 

polibutadieno. Esse processo já foi efetuado industrialmente pela COPERBO 
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(Compania Pernambucana de Borracha). Na reação 5(12) temos a representação 

química dos processos comentados anteriormente na obtenção do polibutadieno. 

(5) 

 

6 PROCESSOS DE OBTENÇÃO DA CELULOSE E GLICOSE 

 Foram levantados dados experimentais publicados em revistas acadêmicas 

sobre os processos de obtenção da celulose e da glicose.  

 Sobre o tratamento da biomassa lignocelulósica para obtenção da celulose 

temos três artigos. No primeiro artigo, Rongji et. al(13) utilizam cascas de galhos de 

amoreira (Morus alba L.) para obtenção de whiskers de celulose. No segundo artigo, 

Beltrami et. al(14) utilizaram fibras de curauá para analisar os efeitos do tratamento 

alcalino com o propósito de analisar as propriedades das fibras como reforço em 

matriz polimérica biodegradável. 

 Foram estudados quatro artigos que tratam sobre o uso da hidrólise ácida para 

obtenção da glicose. Em que,  Lim et. al(15) utilizaram as fibras de cacho de dendê 

(Elaeis Guineensis), Aguilar et.al(16) e Gámez et. al(17), utilizaram bagaço de cana de 

açúcar nas mesmas condições, porém com o uso de ácidos diferentes no processo 

de hidrólise e Freitas et.al(18) que utilizaram o bagaço de malte de cevada. 

 

6.1 CELULOSE 

Para se obter a celulose a partir da biomassa lignocelulósica, inicia-se com a 

obtenção das amostras de biomassa e posterior lavagem/limpeza(13,14), secagem e 

corte variando de 1,3 a 5 cm de comprimento(13,14). Após o processo de lavagem, 

secagem e corte, as amostras podem ser submetidas ao um processo de pré-

tratamento químico e posterior hidrólise alcalina(13), também chamado de polpação a 

fim de extrair as fibras de celulose e realizar a separação da hemicelulose e da lignina. 

O álcali mais utilizado no processo de polpação é o NaOH(13,14). Após a hidrólise para 
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neutralização da amostra são realizados vários ciclos de lavagem com água até atingir 

o pH neutro e são finalizadas com secagem(13,14). Outro processo que pode ser 

realizado após a hidrólise é o processo de branqueamento(13). As amostras 

hidrolisadas são filtradas para separação da fração líquida (lignina solúvel) da fração 

sólida (celulose). 

Na Tabela 3 foram organizados os parâmetros de concentração de NaOH, 

temperatura e tempo de reação utilizados no processo de polpação dos artigos 

citados. 

Tabela 3 – Condições de concentração NaOH, temperatura e tempo realizados 

no processo de polpação. 

 Solução utilizada no 

processo de polpação 

Temperatura 

(ºC) 

Tempo (horas) 

Rongji e cols(13) 

 

1% m/v NaOH 

1% m/v Na2S 

80 3,5 

Beltrami e cols(14) 1%, 5% e 10% (m/v) de 

NaOH 

Relação solução: 

fibras de 10:1 

50 2 

 

Rongji e cols(13), realizaram um pré-tratamento alcalino com o uso de 1% em 

peso total de NaOH a 80ºC por 2 horas e posteriormente ao processo de hidrólise, 

realizaram o processo de branqueamento com a utilização de solução de 0,7 v/v % de 

clorito de sódio (NaClO₂) com tampão de acetato (2,7g de NaOH, 7,5ml de ácido 

ácetico e 100ml de água destilada) à temperatura de 80ºC por 1,5 horas. 

Obtiveram a composição química das cascas da amoreira em diferentes 

estágios do processo, como demonstrado na Tabela 4. 
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Tabela 4 – Composição química das cascas de amoreira em diferentes estágios do 

processo. (13) 

Amostras α- Celulose (%) Hemicelulose Lignina Total 

Cascas da 

amoreira in natura 

37,38 ± 2,31 25,32 ± 2,31 9,99 ± 0,82 

Cascas da 

amoreira pré-

tratadas 

76,08 ± 1,95 11,80 ± 1,48 4,34 ± 0,14 

Fibras de celulose 

obtidas a 80ºC 

82,01 ± 1,32 8,26 ± 0,84 1,77 ± 0,22 

Fibras de celulose 

obtidas a 130ºC 

88,54 ± 1,72 4,23 ± 0,44 0,86 ± 0,35 

 

Observa-se na Tabela 4, que após o pré-tratamento com solução de NaOH, a 

quantidade em porcentagem de celulose das amostras dobraram enquanto a 

hemicelulose e a lignina diminuíram pela metade. Em relação a composição química 

após o tratamento alcalino das amostras pré-tratadas a 130ºC temos um pequeno 

aumento da quantidade de celulose em relação as fibras após o tratamento alcalino a 

80ºC, entretanto, a hemicelulose e a lignina diminuiu pela metade seu valor. 

Realizaram a análise da morfologia de superficie como mostrado na Figura 11, 

com o uso de microscópio eletronico de varredura com as cascas da amoreira in 

natura e em diferentes estágios de obtenção das fibras, as amostras foram revestidas 

com ouro com o uso de pulverizador catódico a vácuo(13). 
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Figura 11 – MEV das cascas da amoreira (a) in natura (b) pré-tratadas com solução 

de NaOH e as fibras de celulose obtidas a (c) 80ºC e (d) 130ºC (13) 

 

Observa-se na Figura 11, a morfologia das cascas da amoreira em diferentes 

estágios dos processo de obtenção das fibras da celulose, nas amostras in natura 

percebe-se a atuação de um material maciço envolvido nas fibras que após o pré-

tratamento esse material foi diminuído deixando as fibras mais dispersas em 

diâmetros menores. Em relação as fibras pré-tratadas obtidas após o tratamento 

alcalino em 80ºC e 130ºC, observa-se que as fibras a 130ºC tem sua superfície mais 

lisa, no entanto, as fibras a 80ºC tem ainda resquícios do que se acredita ser a 

hemicelulose e a lignina em sua superficie, afirmando os dados da Tabela 4. 

Beltrami e colaboradores(14) realizaram a análise da morfologia superficial das 

fibras de curauá com o uso de um microscópio eletrônico de varredura como 

demonstrado na Figura 12. 
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Figura 12 – MEV das fibras de curauá (a) sem tratamento e tratadas com solução de 

(b) 1% de NaOH (c) 5% de NaOH (d) 10% de NaOH(14). 

 

Observa-se na Figura 12, a morfologia das fibras de curauá sem tratamento e 

com tratamento em solução de 1%, 5% e 10% de NaOH à 50ºC. Percebe-se que com 

o aumento da concentração da solução alcalina, houve uma maior remoção dos 

componentes amorfos na superficie da fibra que levou o aumento de rugosidade e 

maior “desprendimento” das fibras. 

Obtiveram os espectros de infravermelho das fibras de curauá sem e com 

tratamento alcalino, com o uso de um espectrofotômetro na faixa de 4000 cm-1 a 400 

cm-1, como mostradas na Figura 13(14). 
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Figura 13 – Espectros de infravermelho das fibras de curauá (a) sem tratamento e 

tratadas com solução alcalina de (b) 1% de NaOH (c) 5% de NaOH (d) 10% de 

NaOH(14). 

 

 Observa-se na Figura 13, que as fibras tratadas apresentam uma diminuição 

na intensidade na banda em 3400-3300 cm-1 relacionado às ligações O-H da celulose 

e da água. A dissolução da hemicelulose nas fibras tratadas é indicada pela redução 

da intensidade da banda em torno de 2915cm-1 e da ausência da banda em 1730 cm-

1 referente ás ligações, respectivamente, C-H e C=O do grupo éter da hemicelulose. 

A remoção da lignina das fibras tratadas é indicada pela ausência da banda em 1512 

cm-1, pela diminuição da intensidade da banda em 1450 cm-1 e pela ausência da banda 

em 1245cm-1 que correspondem, respectivamente, à vibração do anel benzeno e aos 

estiramentos das ligações C-H e C-O do grupo acetila da lignina(14). 

 

6.2 GLICOSE 

Para a geração de glicose a partir da biomassa lignocelulósica, inicia-se com a 

obtenção das amostras de biomassa e posterior moagem(15) e secagem natural(15-18) 

ou em estufa das amostras. Após o processo de moagem e secagem, as amostras 

podem ser submetidas ao um processo de pré-tratamento químico e posterior 

hidrólise(15) ou ser submetida a hidrólise ácida direta(15-18). Os ácidos mais utilizados 

para o processo de hidrólise são o ácido sulfúrico (H2SO4)
 (15,17,18) e o ácido fosfórico 



33 
 

(H3PO4)
 (17). As amostras hidrolisadas são filtradas para separação da fração líquida 

(glicose e açúcares) que será quantificidada, da fração sólida (lignina). 

Na Tabela 5, foram organizados os parâmetros de concentração de ácido, 

temperatura e tempo de reação utilizados no processo de hidrólise ácida dos artigos 

citados. 

 

Tabela 5 – Condições de concentração de ácido de H2SO4 e H3PO4, temperatura e 

tempo realizados na hidrólise ácida. 

 

Lim e cols(15), realizaram a hidrólise ácida em fibras de cacho de dendê e 

dividiram as amostras em duas categorias, na categoria A as amostras foram retiradas 

de um local específico, próximo a base do tronco do dendezeiro e na categoria B foram 

retiradas de várias partes diferentes do tronco. Ambas categorias foram separadas 

em amostras que foram submetidas a hidrólise ácida direta e outras que passam por 

um processo anterior a hidrólise ácida com uma solução de 1% de NaOH por 2 horas 

a 100ºC. Posteriormente a hidrólise, ambas as categorias foram refluxadas por 4 horas 

em uma solução diluída de ácido sulfúrico e neutralizadas com solução de NaOH 

2,5M. O rendimento de glicose foi determinado enzimaticamente com composto 

comercial Glucose enzimatique PAP 1200 e um espectrofotômetro na faixa de 505 

nm. 

 Solução utilizada no processo de 

hidrólise ácida 

Temperatura 

(ºC) 

Tempo 

(minutos) 

Lim e 

cols(15) 

0,5 a 6% de H2SO4 50 60 

Aguilar e 

cols(16) 

2%, 4% e 6% H2SO4 100, 122 e 128 300 

Gámez e 

cols(17) 

2%, 4% e 6% H3PO4 122 300 

Freitas e 

cols(18) 

150 mg/g e 250 mg/g de H2SO4 

por bagaço e  

1:8 e 1:12 de relação de massa 

seca por massa de solução ácida 

 

121 12 e 22 
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Obtiveram rendimento máximo de glicose com 1,75% de H2SO4 com valores de 

30% do rendimento com amostras A antes do processo de deslignificação com 

solução alcalina e 48% com amostras A depois do processo de deslignificação e com 

valores de 31% do rendimento para amostras B antes do processo de deslignificação 

e 43% com amostras B depois do processo de deslignificação. Através dos dados 

percebe-se que não houve uma significante diferença entre os valores obtidos das 

amostras A e B coletadas de locais diferentes do tronco do dendezeiro. 

Entretanto, o estudo não é muito claro em relação aos pesos considerados nos 

cálculos de porcentagem, já que, as porcentagens consideradas de glicose antes do 

processo de deslignificação tem relação com o peso da amostra original e as 

porcentagens consideradas de glicose depois do processo de deslignificação tem 

relação com o peso das amostras depois da remoção da lignina, tornando dificil 

afirmar a influência desta etapa de deslignificação no aumento ou diminuição do 

rendimento de glicose. 

Aguilar e cols(16) e Gámez e cols(17) realizaram a hidrólise ácida, 

respectivamente, com H2SO4 e H3PO4. Obtiveram resultados de concentração de 

glicose em g/l em diferentes tempo de hidrólise de 0 a 300 minutos, temperatura e 

concentrações de ácido de 2%, 4% e 6%, utilizaram a técnica de cromatografia liquída 

de alta eficiência (CLAE) como mostrado na Figura 14 e 15. 
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Figura 14 – Rendimento de glicose (g/l) após hidrólise ácida com diferentes 

concentrações de H2SO4 e temperaturas(16). 

 

 

Figura 15 – Rendimento de glicose (g/l) após hidrólise ácida com diferentes 

concentrações de H3PO4 à 122ºC(17). 
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Observa-se na Figura 14, dados de concentração de glicose em g/l em 

concentrações de ácido de 2%, 4% e 6% utilizadas na hidrólise, em três temperaturas 

a 100ºC, 122ºC e 128ºC e coletadas em tempos de reação diferente de 0 a 300 

minutos. Nota-se que temos maior rendimento de glicose com concentrações altas de 

6% de ácido. A concentração de glicose tem um comportamento crescente e 

constante em temperaturas de 100ºC e 120ºC independente da concentração do 

ácido, porém em temperatura de 128ºC, percebe-se o decaimento da concentração 

após atingir uma concentração máxima aproximada de 8,5 g/l de glicose com o 

decorrer do tempo de reação. 

Entretanto, foram obtidos o rendimento máximo de 8,5 g/l á 128ºC de glicose 

em um tempo superior de 3 horas e 20 minutos comparado a obtenção de 8 g/l de 

glicose á 122ºC em 1 hora. Portanto, a temperatura de 122ºC e concentração de 6% 

de ácido, mostrou-se mais eficiente para maior rendimento de glicose. 

Na Figura 15 observa-se, a concentração de glicose liberada em g/l nas 

mesmas condições de concentração de ácido utilizado na hidrólise e de tempo, porém 

apenas na temperatura de 122ºC. O maior rendimento de glicose foi de 3 g/l em 

concentrações de 6% de H3PO4 no tempo total da reação de aproximadamente 5 

horas.   

Comparado aos resultados de rendimento de glicose com uso de H2SO4 e de 

H3PO4 a 122ºC, percebe-se que houve menor rendimento de glicose nas mesmas 

condições com uso de ácido fosfórico em um tempo maior de reação, indicando maior 

eficácia no rendimento com a utilização de ácido sulfúrico. 

 Freitas e cols(18), analisaram a influência de concentração de ácido sulfúrico, da 

relação massa seca com massa de solução ácida e do tempo na hidrólise do bagaço 

de malte de cevada em autoclave como mostrado na Tabela 6. Utilizaram o método 

God Pod, glicose monoreagente e um espectrofotômetro a 505nm para realizar a 

leitura dos valores obtidos. 
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Tabela 6 – Rendimento de glicose da hidrólise ácida com H2SO4 de bagaço de malte 

de cevada in natura e seco a 60ºC.(18) 

Amostras H2SO4 

(mg/g) 

Mseca/Msol 

(g/g) 

Tempo 

(min) 

Glicose - bagaço 

in natura (g/l) 

Glicose-bagaço 

seco a 60ºC (g/l) 

1 150 1:8 12 3,674 3,585 

2 150 1:8 22 4,289 4,232 

3 150 1:12 12 3,244 2,837 

4 150 1:12 22 4,112 3,977 

5 250 1:8 12 3,851 3,238 

6 250 1:8 22 4,099 3,833 

7 250 1:12 12 3,808 4,144 

8 250 1:12 22 4,130 4,032 

 

Na Tabela 6 observa-se, as variáveis de concentração do ácido, relação massa 

seca com massa da solução e o tempo com as respostas de rendimento de glicose 

obtidas do bagaço in natura e do bagaço seco a 60ºC em g/l. Notou-se que de modo 

geral, em maiores concentrações de ácido (250 mg/g) e em maior tempo de reação 

(22 min) foram obtidos maiores rendimento de glicose, com exceção das amostras 2 

e 6, em que, com concentração de ácido de 150 mg/g em 22 minutos comparado a 

concentração de 250 mg/g no mesmo tempo de reação, obteve maior rendimento de 

glicose. Em relação a ao rendimento da glicose a partir do bagaço in natura ou do 

bagaço seco a 60ºC, foram obtidos maiores concentrações de glicose com o bagaço 

in natura. 
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7. CONCLUSÃO 

A biomassa lignocelulósica apresenta estrutura em camadas constituídas por 3 

tipos de materiais poliméricos diferentes: a lignina, a hemicelulose e a celulose. A 

camada mais externa é composta por lignina e as camadas internas são compostas 

por celulose e hemicelulose. A celulose, por sua vez, é constituída por unidades 

repetitivas de glicose. Os processos químicos na obtenção da celulose e glicose a 

partir da biomassa envolvem a realização de pré-tratamentos e hidrólise ácida ou 

alcalina. 

 A solução de hidróxido de sódio, NaOH, com baixas concentrações de 1% e 

temperaturas ≥ 80ºC em tratamentos alcalinos da biomassa lignocelulósica aumenta 

a eficiência na remoção de componentes não-celulósicos das fibras celulósicas.  

A solução ácida de ácido sulfúrico, H2SO4, influência no rendimento na 

produção de glicose. Entretanto, não é possível determinar as condições ideais do 

processo da biomassa lignocelulósica, pelo fato, de cada tipo de biomassa conter uma 

quantidade de celulose em sua composição que afeta sua morfologia, e assim, 

diferem nos seus valores de rendimento e outras variáveis do processo como: a 

temperatura, o tempo de reação e a concentração do ácido. 

Com isso, conclui-se que, na literatura, os processos químicos estudados para 

obtenção de celulose e de glicose demonstraram-se promissores para estes se 

tornarem matérias primas renováveis para a produção de materiais poliméricos. 

Sendo necessário, ainda mais estudos para viabilidade da aplicação deste processo 

em escala comercial. 
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