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pode oferecer à fabricação de celulose de eucalipto 

 

 

          Esse capítulo faz parte de um conjunto de nove capítulos em 

criação, que têm como objetivo descortinar de forma acessível a 

todos os leitores, as inúmeras e potenciais aplicações que a 

biotecnologia vem oferecendo ao setor de base florestal – desde as 

florestas plantadas até as fábricas de celulose e de papel. Não temos 

com esses capítulos o objetivo de oferecer textos acadêmicos e 

aprofundados em ciência e tecnologia, mas sim, ofertar um conjunto 

de temas que irão introduzindo os leitores nas principais aplicações 

práticas da biotecnologia nas áreas industriais, ambientais e 

florestais. Com isso, desvendaremos de forma didática muitas das 

principais virtudes que a biotecnologia pode trazer, bem como 

também discorreremos sobre alguns dos temas mais polêmicos, como 

a engenharia genética e a produção de organismos transgênicos (em 

capítulos seguintes). 

 

         Existe muita informação dispersa e fragmentada na forma de 

livros, revistas e websites técnicos. É exatamente por essa razão que 

optei por discorrer também de forma gradativa sobre esses tópicos a 
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vocês. Serão cinco capítulos sobre nossas fábricas e mais quatro 

sobre nossas florestas. Em todos eles, ofereceremos textos simples, 

versáteis, amplos e mais que tudo - didáticos. Também, cada um dos 

capítulos trará uma rica bibliografia especialmente preparada para 

que os leitores possam acessar rapidamente a base de dados que 

serviu de fundamentação para o mesmo. Portanto, não se tratam de 

textos para aqueles que são doutores no assunto: o objetivo é 

exatamente outro – que estudantes, professores, políticos, 

administradores, legisladores, financistas, agricultores, jornalistas, 

etc., enfim, as chamadas partes interessadas da sociedade, possam 

conhecer mais sobre as aplicações biotecnológicas em nosso setor e 

se entusiasmem com elas, ao invés de se atemorizarem em função 

de reclamos de algumas partes da sociedade. Nesse primeiro dos 

nove capítulos sobre biotecnologia aplicada aos eucaliptos e seu uso 

industrial celulósico-papeleiro, lhes trarei diversos tópicos das 

biotecnologias aplicadas nos processos de fabricação de celulose. 
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disponibilizado textos, fotos e figuras de alta qualidade técnica e que 

podem perfeitamente se complementarem ao que estamos trazendo 

com esse capítulo em específico. Graças a eles, tanto eu como vocês, 

poderemos enriquecer ainda mais nossos conhecimentos sobre a 
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Aplicações da Biotecnologia em Processos Industriais 

de Fabricação de Celulose de Eucalipto 

 

CONTEÚDO DO CAPÍTULO 

 

 

A biotecnologia timidamente vai conquistando etapas vitais nos processos 

de fabricação de celulose e papel - isso será potencializado com a 

adoção dos conceitos das esperadas e sonhadas biorrefinarias integradas 

para esse setor.  

Novas rotas biotecnológicas estarão surgindo - e rapidamente... 

Fonte da foto: Klock, 2012 

 

 

 

– A BIOTECNOLOGIA E SUAS APLICAÇÕES NOS PROCESSOS DE 

FABRICAÇÃO DE CELULOSE E PAPEL 

 

– A DETERIORAÇÃO DA MADEIRA COMO ALICERCE DE 

CONHECIMENTOS E DE TECNOLOGIAS PARA O SETOR DE BASE 

FLORESTAL 

 

– SERES VIVOS EXTREMÓFILOS E SUA IMPORTÂNCIA 

BIOTECNOLÓGICA 

 

– ENZIMAS – ENZIMOLOGIA - BIOTECNOLOGIA  
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– ENZIMAS NO DESCASCAMENTO DAS TORAS DE MADEIRA 

 

– BIOPOLPAÇÃO KRAFT OU PROCESSOS BIOTECNOLÓGICOS EM 

PRÉ-POLPAÇÃO 

 

– BIOPOLPAÇÃO MECÂNICA PARA PRODUÇÃO DE PASTAS DE ALTO 

RENDIMENTO 

 

– BIOBRANQUEAMENTO ENZIMÁTICO DA CELULOSE 

 

– BIODETERIORAÇÃO DE EXTRATIVOS E RESINAS CAUSADORAS DE 

INCRUSTAÇÕES (“PITCH”) 
 

– CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

– REFERÊNCIAS DA LITERATURA E SUGESTÕES PARA LEITURA 

    
 

                   

 
A fabricação de celulose e papel evolui em suas tecnologias e os processos 

biotecnológicos poderão estar cada vez mais presentes 
 
 
 

========================================== 
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Aplicações e Utilizações da Biotecnologia em Processos 

Industriais de Fabricação de Celulose de Eucalipto 

 

 
 
 

 

 
A BIOTECNOLOGIA E SUAS APLICAÇÕES NOS PROCESSOS 

DE FABRICAÇÃO DE CELULOSE E PAPEL 

 

 

       

 

          A partir do momento em que os seres vivos passaram a 

ganhar espaço como recursos naturais no planeta Terra, os processos 
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bioquímicos começaram a se intensificar em importância e o homem 

passou a se valer deles para seu desenvolvimento e conforto. 

          A palavra BIOTECNOLOGIA foi pela primeira vez encontrada 

por especialistas em semântica em meados da década dos 1910’s. Ela 

estava apresentada em textos que associavam a produção de 

biomateriais a partir de micróbios trabalhando voluntariamente em 

tanques de fermentação. Entretanto, as raízes dessas tecnologias, 

que se baseiam no uso de seres vivos ou de seus derivados 

metabólicos ou de seus constituintes (enzimas e genes), são tão 

antigas quanto a presença do homem vivendo em sociedades mais ou 

menos organizadas, há quase 6.000 anos. 

          Hoje, entendem-se como processos biotecnológicos a 

quaisquer tipos de atividades produtivas que se fundamentam no uso 

de seres vivos, suas células, seus produtos metabólicos ou suas 

moléculas, para a produção de bens e serviços para atendimento das 

necessidades da sociedade. No passado, eram apenas os 

microrganismos biológicos que trabalhavam em fermentações como 

as produções de vinhos, cervejas, pães, iogurtes, etc. 

Posteriormente, com o avanço da ciência, passou a se entender a 

maneira de atuação desses organismos, isolaram-se enzimas, 

anticorpos e organelas, para finalmente, em tempos mais recentes, 

serem introduzidas novas biotecnologias baseadas nos genes e no 

DNA.  

          Os avanços da biotecnologia têm sido absolutamente notáveis 

e inimagináveis, em ciências como Medicina, Agronomia, Zootecnia, 

Alimentícias, Bioenergia, Saneamento Ambiental, etc.; e mais 

recentemente, nos processos industriais de fabricação de celulose e 

papel e nas áreas florestais de plantações de árvores geneticamente 

melhoradas.     

          Apesar de serem conhecidos do homem, os processos 

biotecnológicos com finalidades produtivas industriais intensivas só 

começaram a crescer em importância a partir dos anos 70’s. Nos 

anos 70’s, a biotecnologia adquiriu um “status” de modismo. 

Acreditava-se que o homem poderia “brincar de Deus” e se apropriar 

das reações dos processos vivos para seu benefício e até distração. 

As enzimas passaram a serem descobertas para aplicações industriais 

e a engenharia genética descortinou os genes e o DNA. Com o avanço 

das tecnologias de informação a partir do início desse milênio, o que 



 

13 
 

era praticamente impossível de ser feito só por meios manuais, 

passou a usar ferramentas extraordinárias para se transformar em 

atividades rotineiras, como o caso do sequenciamento genético e os 

testes de DNA.  

          Ao mesmo tempo em que os processos biotecnológicos se 

baseiam em utilização de recursos naturais renováveis, com baixas 

necessidades de energia e baixa geração de resíduos tóxicos, eles são 

temidos pelo que podem trazer de alterações na vida que existe no 

planeta Terra. Portanto, ao mesmo tempo em que os processos 

biotecnológicos são aclamados como ecoeficientes, sustentáveis e 

amigos do meio ambiente, um “pavor oculto” existe na sociedade 

exatamente com a possibilidade de que o homem passe a realmente 

“querer brincar de Deus”, alterando genomas, DNA’s e querendo 

produzir artificialmente novas formas de vida. Enfim, são conflitos a 

serem administrados, uma vez que a biotecnologia já se instalou na 

sociedade e dificilmente viveremos sem processos biotecnológicos a 

partir de agora.  

 

          Também existem certos conflitos de interesse entre os 

microrganismos e o homem. Ao mesmo tempo em que eles nos 

causam problemas e perdas econômicas em diversas situações, 

exatamente esses microrganismos problemáticos acabam sendo 

introduzidos com sucesso em processos biotecnológicos industriais. É 

o caso dos fungos apodrecedores de madeiras. Eles destroem a 

madeira aplicada em inúmeras utilizações feitas pelo homem, como 
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residências, postes, mourões, dormentes, móveis, etc. Porém, é 

exatamente a partir deles que o homem busca entender as enzimas 

que esses organismos produzem e que poderiam ser utilizadas para 

degradação de compostos lignocelulósicos para o avanço das 

chamadas biorrefinarias industriais integradas, dentre outros usos. 

Essas biorrefinarias nada mais são do que unidades industriais 

baseadas na desconstrução da biomassa para depois remodelar e 

rearranjar os produtos derivados dessa desconstrução em insumos 

químicos e energéticos que possam ser úteis para a sociedade 

humana.  

          Os sistemas industriais de base biotecnológica são muito 

atrativos, pois eles usam luz solar, água, gás carbônico e reações 

bioquímicas realizadas pelos microrganismos e que possuem 

baixíssimo custo, tais como: fotossíntese, transpiração, respiração, 

etc. Em geral, esses organismos trabalham de forma organizada e 

gratuita, precisando apenas que lhes ofereçamos condições ideais de 

trabalho e alimentação na forma de umidade e nutrientes. No caso de 

microrganismos que decompõem efluentes industriais ou resíduos 

sólidos, o alimento oferecido são exatamente os produtos da poluição 

industrial ou da nossa vida doméstica.  

          É absolutamente incrível que tenhamos tido, como cientistas e 

como tecnólogos, a capacidade de enxergar tantos usos industriais 

para a biotecnologia. E acreditem – estamos apenas começando com 

essa ciência – existe ainda uma “caixinha de surpresas” para ser 

aberta, com possibilidades inesgotáveis e até mesmo inimagináveis. 

          A biotecnologia florestal no início de suas atividades se 

concentrava em melhorar as plantações florestais: combate biológico 

de pragas, introdução de resistência a doenças, etc. Na área agrícola, 

os objetivos eram similares e na pecuária a busca era por vacinas e 

melhoramento genético de animais. Já em outras ciências, como a 

medicina, se buscavam fármacos, inclusive fitofármacos para dar 

maiores chances de se tratarem as doenças. Com o tempo, a 

biotecnologia passou a estar presente em praticamente todas as 

ciências e tecnologias, sejam elas biológicas ou não, como: Biologia, 

Bioquímica, Microbiologia, Imunologia, Entomologia, Zootecnia, 

Fitopatologia, Parasitologia, Agronomia, Bioenergia, Genética, 

Transgenia, Genômica e tantas outras. Praticamente, em todas essas 

ciências e em muitas outras mais, os avanços acontecem 

rapidamente e com muitos estudos de caso vitoriosos. Uma das 
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próximas expectativas de vitória está na produção do etanol de 

segunda geração, com o uso de processos bioquímicos para 

sacarificar a madeira e converter os açúcares simples (pentoses e 

hexoses) em álcool etílico e a lignina residual em biocombustíveis ou 

em biomateriais de alto valor agregado.  

          A biotecnologia tem oportunizado o crescimento simultâneo de 

diversas novas disciplinas, tais como nanotecnologia, transgenia, 

engenharia ambiental, engenharia de proteínas, enzimologia, etc. 

Com esse crescimento, melhora a qualidade de vida da sociedade, 

aumenta a geração de empregos e de renda e se catalisa o 

progresso.  

         Como a Vida é a principal criação da Natureza no planeta Terra 

(pelo menos em nosso entendimento) e como a Vida se fundamenta 

em reações biológicas, pode-se dizer que a Biotecnologia e seus 

processos estão baseados nos princípios biológicos da vida. Há 

enormes ansiedades e muitas expectativas exatamente por isso. 

Estamos cada vez mais entendendo os processos metabólicos e 

biológicos da vida no planeta, e usando o que for possível em 

benefício do homem – e por extensão, da Economia. Entretanto, o ser 

humano é ambíguo – ele concentra em um mesmo sítio emocional 

reações diversas e conhecidas genericamente como Bem e Mal. 

Portanto, sonhos e pesadelos estão também associados à 

biotecnologia – nada mais natural e humano. 

          De uma maneira geral, os processos biotecnológicos se 

apoiam em três pilares básicos: 

 Avanços da Ciência – que vão descobrindo como os seres vivos 
realizam suas funções vitais e com isso, vão isolando enzimas, 

genes, organelas, anticorpos, células, etc.; 

 

 Avanços da Engenharia de Processos Industriais – que vão 
criando biorreatores, fermentadores, purificadores, etc. para 

que as reações biológicas possam ser convertidas em processos 

industriais de altíssima eficiência na produção de alimentos, 

remédios, biocombustíveis, etc.; 
 

 Avanços da Tecnologia de Informação – que permitem que a 
ciência e a engenharia de processo possam caminhar mais 

rapidamente em direção às aplicações para as biotecnologias. 
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          Descobertas as reações biológicas e os organismos que as 

realizam, os tecnologistas têm a missão de tentar produzir alguma 

coisa em condições tais e em rendimentos que permitam uma 

conversão economicamente viável, ambientalmente correta e 

socialmente justa. 

          Muitas das novas invenções biotecnológicas se baseiam em 

uso de ferramentas e princípios biotecnológicos já estabelecidos para 

outros processos químicos, energéticos ou mesmo bioquímicos. 

Exigem tão somente adequações de condições, níveis de controle e 

atingimento de escala da produção. A meta sempre tem sido a de se 

atingirem rendimentos os mais próximos possíveis dos rendimentos 

estequiométricos das reações, com máxima utilização das eficiências, 

seja de organismos ou de suas enzimas. 

          Em geral, para se adotar processos biotecnológicos, há que se 

conhecer bem: 

 Microbiologia de fungos, bactérias e outros organismos vivos; 

 Fisiologia de seres vivos; 

 Efeitos sinergísticos entre os organismos vivos e os substratos 

que serão oferecidos a eles como fonte vital de alimentos e 

habitat. 

          A partir dai, seguem-se os seguintes desafios para os 

biotecnologistas: 

 Como preparar o substrato para mais efetiva colonização e 

produção? (por exemplo: desfibramento, explosão a vapor, 

fragmentação de partículas, etc.); 

 

 Como desenvolver biorreatores especializados com condições 

próximas às ideais para os organismos ou enzimas? 

 

 Como separar ou purificar os produtos formados pela ação 

biológica? 

 

 Como tratar os resíduos formados? 

 

  Como ampliar as velocidades de reação e os rendimentos? 

           

          Existem dezenas ou mesmo milhares de oportunidades para 

aplicações biotecnológicas pelo setor de celulose e papel, sejam nas 

florestas plantadas como nas operações industriais, ambientais e nas 
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novas biorrefinarias industriais integradas ao setor de celulose e 

papel.  Atualmente, processos biotecnológicos são bastante aplicados 

na área ambiental de fábricas de celulose e papel (tratamento de 

efluentes), porém, na maioria das vezes, não são entendidos como 

processos dependentes de seres vivos sensíveis e demandantes de 

condições especiais para máximos desempenhos. Os operadores se 

esquecem de que quem executa os serviços são seres vivos que por 

isso mesmo merecem respeito com relação às suas condições de 

vida.  

 

          A mais consagrada e tradicional aplicação biotecnológica no 

setor de celulose e papel é o tratamento de efluentes hídricos por 

processos aeróbicos (tratamento por lagoas aeradas ou por lodos 

ativados). Quando digo que os operadores não se atentam bem sobre 

terem seres vivos atuando, quero me referir ao fato de que não 

costuma existir um controle muito forte sobre as qualidades dos 

efluentes brutos que chegam a uma ETE – Estação de Tratamento de 

Efluentes. O foco dos operadores e dos técnicos está quase sempre 

sobre os efluentes tratados e nas especificações impostas pelos 

órgãos de controle e fiscalização ambiental. Quando tivermos duplo 

foco, especificações rígidas tanto para os efluentes brutos a tratar, 

como para efluentes já tratados, teremos atingido um grande avanço 

conceitual, com muitos benefícios a esses organismos que degradam 

substratos complexos como os efluentes de fábricas de celulose e 

papel. Muitos compostos são recalcitrantes, outros são tóxicos e 

persistentes, enquanto outros sofrem degradação e geram enorme 

população microbiológica pelo aumento da oferta de alimentos 

simples, etc.  

 

          Existem muitas dificuldades para que a indústria de celulose e 

papel aceite ferramentas biotecnológicas em suas fábricas. Há anos, 

essa indústria desenvolveu um perfil baseado em atividades químicas 

e mecânicas em seus processos industriais. Sabe-se muito pouco 

sobre fermentações, sobre reações de natureza bioquímica, sobre 

crescimento microbiológico, etc. Poucos acompanham o 

desenvolvimento, sanidade, estrutura e eficiência da colônia de 

organismos que cuida da degradação dos efluentes. Na verdade, 

existe muita falta de um adequado embasamento biotecnológico e 

bioquímico nessa nossa indústria, que é operada e gerenciada por 

engenheiros químicos, mecânicos, elétricos, eletrônicos e florestais. 

Existem, quando muito, alguns biólogos ou agrônomos trabalhando 
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na área florestal ou no setor de tratamento de resíduos sólidos e 

hídricos. Também se conhece muito pouco sobre as enzimas. Para o 

pessoal das fábricas, o ideal seria que as enzimas pudessem ser 

tratadas exatamente como produtos químicos convencionais, tanto no 

manuseio, estocagem e condições de aplicação.  

 

          Existem muitas barreiras a serem vencidas – talvez a maior 

delas seja a falta de conhecimentos técnicos e de disponibilidade de 

bons textos práticos sobre as oportunidades da biotecnologia para o 

setor de celulose e papel. É por essa razão que decidi lhes trazer não 

um, mas sim nove extensos e didáticos capítulos sobre as aplicações 

da biotecnologia para o setor de celulose, papel e suas florestas 

plantadas de eucalipto no Brasil. Talvez com eles, consigamos 

eliminar essa barreira que é um abismo de conhecimentos em idioma 

português sobre essas novas e poderosas ferramentas tecnológicas. 

Até que nas florestas já se fala muito sobre essas oportunidades - até 

se sonha bastante sobre fantásticos ganhos prometidos e almejados. 

Entretanto, nas fábricas do setor, a aplicação da biotecnologia ainda é 

muito tímida, podendo é claro, avançar com o passar do tempo. Com 

educação das pessoas e com maior entendimento sobre esses novos 

conhecimentos, é bem provável que a indústria mude de ações e de 

comportamento.  

 

          Outro alavancador de crescimento será o desenvolvimento 

trazido pelas biorrefinarias integradas ao setor de celulose e papel, 

que passa a surgir a partir de agora – em muitos casos com rotas 

tecnológicas bioquímicas. É importante ressaltar, que muitas rotas 

das biorrefinarias nada possuem de bioquímica, sendo mais de pura 

extração, ou de purificação química, conversão térmica ou 

modificações de estado físico. São por exemplo os casos da extração 

de óleos essenciais de folhas de eucalipto, a produção de péletes de 

biomassa adensada ou a gaseificação de biomassa florestal. 

 

          Temos expectativas de que esses nove capítulos do Eucalyptus 

Online Book possam ser de muita valia ao setor de celulose e papel, 

complementando-se com o capítulo 29 de título – As Biorrefinarias 

Integradas no Setor Brasileiro de Fabricação de Celulose e Papel de 

Eucalipto. Temos como meta descortinar e abrir janelas para que os 

técnicos e leitores possam conhecer conceitos e oportunidades das 

biotecnologias industrial, ambiental e florestal no setor de celulose e 

papel.  
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          O setor de celulose e papel tem excepcional ligação com os 

recursos naturais. A sua matéria-prima principal, a madeira, é um 

material natural renovável, passível de ser convertido e modificado 

por processos biotecnológicos. Também os componentes químicos da 

madeira, como carboidratos, lignina e extrativos também podem ser 

substratos nutritivos para microrganismos ou para atuação de 

enzimas. Enfim, nada mais óbvio que uma indústria de base tão 

natural como a nossa possa acabar se valendo de um número maior 

de ferramentas biotecnológicas em suas operações. É só uma questão 

de tempo, acreditem-me. 

 

          A aplicação de enzimas ou de microrganismos vivos ativos em 

processos industriais de produção de celulose e papel pode ser 

altamente benéfica em termos de: 

 

 Menor consumo de recursos naturais e de insumos, até mesmo 

fósseis: madeira, fibras, amido, óleo combustível, gás natural 

fóssil, etc.; 

 

 Menor consumo de energia; 

 

 Menor geração de efluentes e resíduos; 

 

 Menor toxicidade e ecotoxicidade de efluentes e resíduos; 

 

 Maior renovabilidade e biodegradabilidade; 

 

 Maior sustentabilidade e produção com menor impacto 

ambiental; 

 

 Etc. 

 

 

          Com isso tudo, a sustentabilidade do setor poderá ser 

melhorada em suas três vertentes principais: maior economicidade e 

lucratividade; melhor qualidade ambiental e maior segurança e 

menores riscos para operadores e para as comunidades vizinhas.  

          Será visto mais adiante que a produção de enzimas 

específicas, termoestáveis e alcalinofílicas tem evoluído muito para 

atuação em condições extremas de temperaturas e de pH’s. Também 

a obtenção de escalas de produção competitivas tem sido uma 
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vantagem que a enzimologia vem oferecendo ao setor industrial, 

tornando as enzimas mais competitivas e viáveis. Até passado 

recente, enzimas para biopolpação, biobranqueamento e 

biodepitching (remoção de extrativos de madeiras e de polpas) eram 

apenas sonhos imaginados. Hoje, elas existem, são produzidas 

comercialmente e já são tecnicamente aproveitadas em diversas 

unidades industriais na América do Norte, Europa, Japão e mesmo na 

América do Sul. Enfim e finalmente – a biotecnologia já parece estar 

se globalizando no setor de celulose e papel.  

 

          Dentre as aplicações biotecnológicas não ambientais em 

fábricas de celulose e papel podem ser relatados os seguintes casos 

de sucesso ou de potencialidades comprovadas: 

 

 Enzimas no descascamento de toras de madeira: pré-

tratamentos experimentais indicam a maior facilidade de 

liberação da casca das toras pela aplicação enzimática; 

 

 Biopolpação: pré-tratamentos com a finalidade de “amolecer” 

as ligações entre lignina, carboidratos e extrativos na matriz 

lignocelulósica, favorecendo a polpação subsequente; 

 

 Biobranqueamento: processos que são capazes de atuar 

sobre as fibras celulósicas, permitindo a mais fácil remoção da 

lignina no branqueamento, economizando-se assim reagentes 

químicos para esse processamento; 

 

 Biodepitching: processos que degradam extrativos e resinas 

da madeira, evitando que eles consumam reagentes e se 

convertam em depósitos pegajosos nas fábricas de celulose e 

papel; 

 

 Modificação da superfície e parede de fibras: processos que 

fazem um polimento superficial nas fibras, removendo finos e 

fibrilas para facilitar drenagem, desaguamento e reabilitação da 

massa fibrosa; 

 

 Refino enzimático: processo de facilitação da capacidade de 

hidratação, refinação e flexibilização das fibras de celulose por 

ação enzimática sobre suas paredes; 
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 Controle microbiológico de limo: processos de biodetergência e 

biomodificações que impedem que os microrganismos se 

mantenham aderidos sobre superfícies de equipamentos de 

processo; 

 

 Controle de depósitos tipo “stickies”: processos biotecnológicos 

que facilitam a remoção de compostos pegajosos como os 

causados por resinas de resistência a úmido, adesivos “hot 

melt”, colas, etc.; 

 

 Lavagem ou “boiling out” enzimático: processos biotecnológicos 

para limpeza de sistemas sujos, tais como circuitos e 

vestimentas de máquinas de papel; 

 

 Destintamento de papel reciclado: processos para facilitar a 

remoção de partículas de tinta de impressão que estão aderidas 

nas fibras dos papéis impressos e que serão reciclados; 

 

 Conversão do amido da colagem superficial ou do revestimento 

do papel; 

 

 Produção de celulose bacteriana ou de papel microbiológico: 

processos de formação de membrana de filamentos fibrosos de 

celulose produzidos por bactérias e que possui notáveis 

qualidades medicinais. 

 

         Todas essas aplicações acima já são comprovadas e utilizadas 

moderada a intensamente pelas fábricas do setor. Entretanto, 

existem outras aplicações menores ou potenciais, tais como: 

descascamento enzimático de toras de madeira; modificação da 

demanda iônica em sistemas de água branca de máquinas de papel; 

fracionamento enzimático por degradação de finos celulares de 

origem primária ou secundária; etc. 

          Nesse nosso primeiro capítulo da série “A Biotecnologia e o 

Setor de Celulose e Papel de Eucalipto e suas Florestas 

Plantadas” daremos ênfase nas aplicações biotecnológicas na 

fabricação de celulose. Os temas acima e marcados em negrito 

azul serão os que estarão cobertos nesse primeiro capítulo. Os 

demais itens serão foco do segundo capítulo da série, onde se 
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concentrará a discussão sobre aplicações biotecnológicas na 

fabricação do papel. Além disso, esse capítulo inicial destacará 

diversos conceitos fundamentais e que alicerçam os 

desenvolvimentos biotecnológicos para a indústria de celulose e 

papel, em seus processos operacionais de natureza não ambiental. 

Para as aplicações de natureza ambiental outros capítulos de nosso 

livro virtual serão criados e disponibilizados. 

 

          Em fábricas de celulose kraft, é muito grande a resistência por 

modificações processuais mais drásticas. O processo kraft se 

robusteceu, modernizou-se e se tornou mais ecoeficiente. Com isso, 

foram criadas barreiras krafteanas capazes de aniquilar qualquer 

introdução de tecnologias muito distantes da base conceitual kraft, 

como biopolpação, biobranqueamento e biodepitching.  Essas 

biotecnologias são na maioria das fábricas consideradas como 

curiosidades e só são procuradas por fabricantes de celulose kraft que 

estejam com algum problema de sérios gargalos de produção na 

lavagem da polpa, no seu branqueamento ou na sua polpação. O 

objetivo na maioria das vezes é remover o gargalo operacional e se 

produzirem mais toneladas de produto, que possam pagar com 

sobras os custos incorridos com a aplicação da biotecnologia.  

 

     

 

          Nas fábricas de papel, em especial de papéis reciclados, as 

oportunidades perecem ser mais claras. A possibilidade maior é para 

eficientes tratamentos para a recuperação da qualidade de fibras 

degradadas e estressadas pela cornificação das secagens e 

desagregações sucessivas. Porém, o destintamento, o refino e a 

lavagem enzimática (“boiling out”) ganham cada vez mais expressão 

no setor.  
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         Finalmente, a produção de papel microbiológico tem sido algo 

inesperado e com enormes chances de crescimento.   Apesar de não 

ser algo ameaçador para as fábricas de celulose tradicional com uso 

de madeira, a celulose bacteriana tem-se mostrado uma 

oportunidade interessante e com chances de outras aplicações que 

não apenas na medicina curativa para cicatrização de feridas. Trata-

se hoje de um nicho especializado de produto de alto valor agregado. 

Existem muitas pesquisas tentando aumentar a escala de produção 

desse tipo de folhas de fibras celulósicas produzidas por bactérias. 

 

Membrana de celulose bacteriana de alta pureza e cristalinidade 

 

           Os ventos biotecnológicos batem cada vez mais fortes no 

setor de celulose e papel. Resta esperar ou trabalhar ajudando que 

essa caravela possa navegar em rotas novas e ainda pouco trilhadas. 

Os sonhos dos anos 70’s foram lentamente sendo interpretados e 

alguns convertidos em realidades. Hoje, há muita gente pesquisando 

esses desenvolvimentos.  

           Os principais fatores que poderão ser vetores de crescimento 

das biotecnologias nesse setor industrial com muita certeza serão os 

seguintes: 

 

 Desgargalamento de sistemas, com possibilidades de aumento 

de produção; 

 

 Redução de custos por substituição de insumos mais caros, 

inclusive energéticos; 
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 Melhoramento da qualidade ambiental, com maiores facilidades 

para atingimento das restrições legais. 

 

          Para que nossos leitores possam entender muito mais sobre 

essas oportunidades da biotecnologia no setor de celulose e papel, 

estou criando esse primeiro capítulo da série que termina com cerca 

de 150 referências da literatura, todas possíveis de serem abertas, 

descarregadas e lidas. Além disso, existem alguns textos que 

considero obrigatória a leitura por parte de quem quiser aprender 

mais sobre essa temática.  

São eles: 

Biotechnology for pulp and paper processing. P. Bajpai. 

Springer. 435 pp. (2011) 

http://books.google.com.br/books?id=-4WohwiEIXAC&printsec=frontcover&hl=pt-

BR&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false (em Inglês) 

 

Capítulo VIII: Biotecnologia aplicada a la fabricación de pulpa 

y papel. J. Carlos Villar Gutiérrez; J. Gonzalez Molina; J.M. Carbajo 

Garcia. In: “Panorama de la Industria de Celulosa y Papel en 

Iberoamérica 2008”. M.C. Area. RIADICYP. 48 pp. (2008) 

http://www.riadicyp.org.ar/images/stories/Libro/capitulo_viii.pdf (em Espanhol) 

 

          Espero sinceramente que apreciem essa coleção de textos que 

oferecemos e dos que estamos também passando a criar para vocês. 

 

Ataque do fungo orelha-de-pau Pycnoporus sanguineus  

         

======================================= 

http://books.google.com.br/books?id=-4WohwiEIXAC&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.br/books?id=-4WohwiEIXAC&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false
http://www.riadicyp.org.ar/images/stories/Libro/capitulo_viii.pdf
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A DETERIORAÇÃO DA MADEIRA COMO ALICERCE DE 

CONHECIMENTOS E DE TECNOLOGIAS PARA O SETOR 

DE BASE FLORESTAL 

 

 
 

 

          A deterioração da biomassa vegetal morta é uma das 

grandes máquinas da Natureza, permitindo que os corpos vegetais 

possam servir de alimento a outros organismos, e com isso, terem 

resgatados para o ciclo biológico a sua energia e seus nutrientes. 

Dessa degradação biológica resultam: gás carbônico para novas 

utilizações fotossintéticas, água e como resultante final da 

degradação sobra uma substância escura e rica em carbono 

recalcitrante à deterioração que é o húmus. Sem a deterioração do 

material orgânico morto, esse planeta já teria atingido um estado 

de exaustão ou de insalubridade.  

 

          Apesar de reclamarmos que os organismos apodrecedores 

da madeira causam enormes estragos e prejuízos econômicos para 

a sociedade, sem eles, a ciclagem de carbono e de nutrientes 

minerais e a própria recuperação da energia fixada pelo carbono 

orgânico não seriam possíveis. A Natureza não seria a mesma e o 

planeta Terra possivelmente não teria mais lugar onde colocar 

seres vivos, pelo excesso de cadáveres de animais e vegetais. 

Esses organismos apodrecedores são, portanto, limpadores e 

recicladores de resíduos, permitindo o balanceamento e o 

equilíbrio natural, com a melhor das ecoeficiências.  
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          Da mesma forma que acontece com a biodegradação de 

outros tipos de biomassas, a madeira se converte em substâncias 

alimentícias para diversos grupos de microrganismos e até mesmo 

para alguns organismos maiores (cupins, brocas, lagartas, etc.). 

Os principais e mais eficientes agentes de deterioração da madeira 

são os fungos, seguidos das bactérias e de outros parasitas como 

os seres vivos do domínio Archaea.  

 

      O conhecimento dos mecanismos utilizados por esses 

organismos para degradação da madeira é muito importante por 

duas razões: 

 

 Prevenção ou combate ao ataque desses organismos pela 

preservação da madeira para dar sobrevida a móveis, 

postes, pisos de madeira, mourões de cerca, habitações de 

madeira, etc.; 

 

 Entendimento sobre como as reações de deterioração 

acontecem para utilização dos mesmos conceitos como rotas 

tecnológicas para conversão de produtos lignocelulósicos na 

indústria. 

 

          Com isso, inúmeros estudos têm sido realizados no mundo ou 

para impedir que os fungos apodrecedores ataquem a madeira 

(preservando-a), ou para isolar suas enzimas extras e intracelulares 

para utilizá-las em processos biotecnológicos em setores industriais, 

entre os quais o de celulose e papel. Os processos de bioconversão 

da madeira e de seus constituintes têm merecido milhares de estudos 

de pesquisa, muitos deles já convertidos em aplicações industriais 

com enormes sucessos técnicos e econômicos. 

 

          Ao se estudarem os principais fungos apodrecedores de 

madeira e as condições exigidas para a degradação dos componentes 

químicos da mesma, os pesquisadores tentam isolar e purificar 

enzimas para que possam usar as mesmas em operações industriais 

de conversão de biomassas.  

 

          Apesar de que as bactérias e outros organismos também 

atuem na degradação da madeira, são os fungos os mais eficientes – 

e de longe. Fungos são seres heterótrofos, pois não conseguem 

produzir seu próprio alimento. Por isso, alimentam-se de compostos 
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orgânicos produzidos por outros seres vivos, que podem servir de 

alimento tanto enquanto vivos como depois de mortos. Os fungos são 

também conhecidos pela sociedade humana como bolores, mofos, 

fermentos, leveduras, trufas, orelhas de pau, cogumelos, etc.          

 

 
 

          Os fungos para atuarem demandam condições especiais de 

ambiente, sendo que as principais são as seguintes: 

 

 Umidade do meio precisa ser maior que 40%, ou seja, acima 

do ponto de saturação das fibras; 

 

 Temperaturas amenas entre 25 a 40ºC, embora existam 

fungos termofílicos que vivem a temperaturas de 55ºC ou 

mais; 

 

 Presença de oxigênio na madeira (por essa razão não pode 

estar saturada) ou nas pilhas de cavacos. 

 

          A decomposição dos constituintes da madeira libera CO2, água 

e energia. O fungo necessita de oxigênio para metabolizar essas 

reações de respiração e liberação da energia fixada nos compostos da 

madeira. Essas reações biológicas liberam energia que por sua vez 

aquece o meio, podendo até mesmo impedir que o crescimento 

biológico continue a acontecer.  
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          Em pilhas de toras de madeira, a ventilação natural é bem 

maior do que em pilhas de cavacos. Logo, os problemas de 

superaquecimento de pilhas de cavacos são bastante comuns, 

podendo atingir temperaturas de mais de 70ºC. Muitas vezes, as 

condições são tais que a pilha pode entrar em processo de 

autocombustão, pela ignição de compostos de alta inflamabilidade, 

como metano e hidrogênio liberados nas decomposições.   

 

 
 

          Os fungos apodrecedores de madeira excretam não apenas 

enzimas, mas também compostos deterioradores de baixo peso 

molecular para mais fácil acesso às paredes internas das células da 

madeira. As enzimas são substâncias de elevada dimensão molecular 

e não conseguem se locomover bem dentro da parede celular logo no 

início da colonização da madeira. Elas só conseguem se introduzir 

dentro das paredes celulares depois que certo grau de erosão for 

criado por outros compostos penetrantes de menores dimensões 

moleculares. Esses compostos de baixo peso molecular são 

produzidos mais no início da colonização e do ataque. Eles podem ter 

ação direta e isolada ou podem estar conjugados ao ataque 

enzimático. Dessa maneira, eles atuam como abridores de caminho 

para o ataque das enzimas extracelulares que o fungo excreta para 

fora de suas células.  

 

          Os principais compostos de baixo peso molecular são ácidos 

orgânicos como oxálico, linoleico, veratrílico, etc. Também são 

comuns alguns compostos aromáticos clorados, peptídeos e 

compostos fenólicos redutores de ferro. Em geral, atuam como 

mediadores ou trocadores de elétrons em reações de oxirredução, 
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facilitando o trabalho das enzimas extracelulares. Seus alvos sempre 

são: celulose, hemiceluloses, lignina e extrativos.  

 

          A maioria dos fungos colonizadores da madeira começa 

atacando o que é mais fácil de ser digerido por eles: extrativos e 

hemiceluloses. Conforme a parede celular vai erodindo, formando 

estrias e furos, as enzimas hidrolíticas (celulases e hemicelulases) e 

as oxidativas (ligninases) vão passando a trabalhar e completando o 

trabalho de degradação.  

 

          A degradação da madeira sempre é acompanhada por uma 

perda de peso e de resistência da mesma. Inicialmente, essas perdas 

não são significativas, pois os extrativos não pesam muito e a 

remoção de hemiceluloses começa pelas ramificações das moléculas e 

não pela espinha dorsal (“backbone”). Entretanto, conforme a 

biodeterioração avançar, a perda de peso facilmente atinge 40 a 50% 

do peso inicial da madeira. 

 

 

 

 

          As enzimas extracelulares têm a missão de despolimerizar 

carboidratos, lignina e degradar extrativos, produzindo moléculas 

menores tipo fenóis, celobiose, pentoses, hexoses, etc. Essas 

moléculas menores servem de alimento para o fungo, sendo 

absorvidas pelas hifas dos mesmos. No interior do corpo dos fungos, 

as enzimas intracelulares continuam a decomposição, levando esses 

compostos a gás carbônico, água e energia. Normalmente, algum tipo 

de composto residual é excretado, por exemplo: metanol, hidrogênio, 

metano, etc. 
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          Qualquer sistema natural apresenta uma ampla biodiversidade 

em fungos e em outros organismos – alguns são predadores, outros 

são comidas para os predadores. A esse conjunto de seres vivos 

animais e vegetais denomina-se de biomassa natural. 

 

          Quanto mais eficiente e colonizador for o fungo, mais ele se 

desenvolve sobre o substrato. Muitas vezes, o crescimento de hifas é 

tão intenso em pilhas de cavacos de madeira, que causam um 

enorme emaranhado de fios, como se fosse uma rede fúngica a 

empacotar os cavacos.  

 

          Cada espécie de fungo tem suas necessidades próprias. Alguns 

fungos dependem de outros para o ataque inicial, sendo que os 

pioneiros favorecem a penetração posterior dos outros colonizadores. 

A maioria dos fungos se especializa para evitar a competição e para 

tirar vantagem de associações entre organismos lutando pelo mesmo 

substrato. Em geral, conforme ocorre a adaptação ao meio, algumas 

linhagens de fungos são vencedoras por seleção natural. Elas 

conseguem se especializar para condições de temperaturas mais 

altas, de pH’s mais alcalinos ou ácidos, de menor presença de 

oxigênio, etc. Os organismos tentam desesperadamente aumentar 

sua vida útil e garantir a estabilidade de suas enzimas e de suas 

células. Portanto, trata-se de um processo de seleção natural 

interminável. E isso tudo nos interessa muito, já que é a partir dai 

que serão selecionadas linhagens especiais mais eficientes em 

produzir enzimas mais seletivas e mais extremófilas (capazes de 

resistir a condições ambientais extremas). 

 

          Os cientistas da madeira procuram então conhecer cada vez 

mais os mecanismos químicos e biológicos envolvidos nesses 

processos de biodeterioração, tais como: 

 

 Enzimas e compostos de baixo peso molecular que sejam 

atuantes na biodeterioração; 

 

 Mediadores e facilitadores de reações; 

 

 Condições ambientais ideais; 

 

 Condições extremas suportadas; 
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 Seletividade;  

 

 Rendimentos e efetividade; 

 

 Termoestabilidade; 

 

 Reações bioquímicas envolvidas; etc. 

 

          As enzimas produzidas por esses fungos são de dois tipos: 

 

Hidrolases: que provocam hidrólise de ligações químicas das 

moléculas de carboidratos, principalmente: 

 

 Xilanases; 

 Mananases; 

 Galactanases; 

 Glucanases; 

 Celulases; 

 Lipases; 

 Etc. 

 

Oxidases: capazes de oxidar e despolimerizar a molécula complexa 

de lignina; 

 

 Lacase; 

 Li-P: Lignina Peroxidase; 

 Mn-P: Manganês Peroxidase. 

 

 

          Um fungo colonizador começa degradando o que lhe é mais 

fácil até encontrar as moléculas de celulose na parede celular. A 

celulose pode ser hidrolisada pelas celulases em carboidratos de 

baixo peso molecular (graus de polimerização entre 150 a 200). 

Esses oligômeros continuam a serem degradados por outras celulases 

até atingirem o menor dos oligômeros, que é a celobiose (dímero de 

anidro glucose). A celobiose é então degradada extracelularmente 

pela celobiose desidrogenase e se converte em glucose. A glucose é a 

seguir absorvida pelas hifas, sendo metabolizada no interior do corpo 

do fungo para ceder sua energia e se converter em gás carbônico e 

água. 
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          Existem três grupos de fungos apodrecedores de madeira, que 

atuam de forma distinta, algumas vezes em competição, outras em 

cooperação. Em função do ataque de cada grupo de forma 

preferencial, a madeira muda suas características e se apresenta 

distinta, ao final do processo degradativo. Conforme o aspecto final 

da madeira, os grupos se classificam como: 

 

> Fungos da podridão branca (“White-rot fungi”): 

preferencialmente basidiomicetos, sendo os fungos mais 

estudados para biodeterioração da madeira e uso industrial de 

suas enzimas. Deixam a madeira esbranquiçada e atacam 

carboidratos e lignina, com efetividade. Também atacam 

residuais de extrativos recalcitrantes, que sobraram do ataque 

de fungos pioneiros. 

 

> Fungos da podridão parda ou marrom (“Brown-rot fungi”): 

preferencialmente ascomicetos e deuteromicetos (fungos 

imperfeitos) que degradam carboidratos, mas não degradam a 

lignina. A madeira fica degradada e com coloração parda 

amarronzada ao final do ataque. 

 

> Fungos da podridão branda ou macia (“Soft-rot fungi”): 

basicamente ascomicetos que deixam a madeira quebradiça e 

macia ao final da degradação. 

 

          Além desses três grupos de fungos apodrecedores típicos, 

existem outros fungos importantes nos processos de biodeterioração 

da madeira. Os mais conhecidos deles são os colonizadores iniciais, 

que mudam o aspecto da madeira no início do ataque e não ao final: 

 

> Fungos formadores de bolor ou de mofo (“Mold fungi”): são 

principalmente ascomicetos que deixam um forte bolor sobre as 

toras e cavacos; 

 

> Fungos manchadores de canais de seiva (“Sap-stain fungi”): 

são preferencialmente ascomicetos que invadem e pigmentam 

com suas hifas coloridas os canais de resina, os vasos e as 

células de parênquima, que são ricas em compostos nutritivos 

de reserva acumulados pelas plantas superiores.  
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          Quando a madeira é estocada na forma de toras ou de 

cavacos, os primeiros fungos que aparecem são os formadores de 

bolor ou mofo, em geral de coloração branca, verde ou azulada. Logo 

a seguir, surgem os fungos manchadores de canais de seiva, que 

penetram os canais da madeira com suas hifas pigmentadas. Eles 

entram pelas aberturas de elementos de vaso, canais de resina, 

pontuações e atingem assim os alimentos que precisam. Com isso, 

vão produzindo suas enzimas extracelulares para destruir extrativos e 

hemiceluloses, que são mais fáceis de serem biodeterioradas. Depois 

passam a atacar a celulose e algumas ligações da lignina (poucas, já 

que não são especializados em degradação intensa de lignina).  

 

          Paralelamente ou separadamente aos colonizadores iniciais, 

passa a ocorrer o ataque dos basidiomicetos (podridão branca), que 

são muito eficientes para degradar intensamente a madeira, já que 

atuam sobre carboidratos e lignina. Esses fungos não são tão 

específicos para extrativos, pois quando começam o seu ataque os 

extrativos já foram previamente atacados pelos ascomicetos e 

deuteromicetos. Os bolores e os fungos manchadores apreciam muito 

ácidos graxos, triglicerídeos, ceras e óleos, mas não gostam muito de 

esteroides, esteróis e de compostos alifáticos e lipofílicos presentes 

nos extrativos da madeira. Com isso, alguns ascomicetos e 

basidiomicetos são estudados e se convertem em importantes vias de 

produção de enzimas para degradação desses tipos de extrativos 

mais recalcitrantes. 
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          Os extrativos são normalmente degradados por lipases, 

lacases, proteases e pectinases. Já os carboidratos dependem de 

celulases e hemicelulases; enquanto a lignina da lacase e das 

peroxidases (essas últimas compondo o grupo das ligninases).  

 

          Lacase e peroxidases destroem a molécula de lignina, 

oxidando ligações por reações de oxirredução. Esse tipo de reações é 

muito similar ao que se obtém com o uso de ácido peracético ou 

peróxido de hidrogênio para degradar a lignina. Portanto, o ataque à 

lignina não se dá por reações complexas – pelo contrário – há muita 

simplicidade envolvida. Em geral, a maioria dessas reações ocorre 

com a transferência de não mais que um elétron ao anel aromático 

da lignina, em função das diferenças de oxirredução que se criam 

para ativação enzimática. 

 

          A degradação da madeira pode ser de tamanha intensidade, 

que em 180 a 240 dias de estocagem da madeira no campo ou em 

pilhas de cavacos, pode-se atingir uma perda de peso superior a 

30%, isso evidentemente dependendo das condições que os fungos 

encontram de aeração, umidade, temperaturas, etc. Os danos às 

paredes celulares serão intensos e as células se tornarão fracas – as 
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madeiras idem. Muitos usos para essas madeiras apodrecidas ficarão 

restringidos ou impossibilitados. 

 

 

 

Fungos da podridão branca 

 

          Em geral, são os conhecidos chapéus-de-pau, fungos 

basidiomicetos muito abundantes na Natureza. Entretanto, existem 

alguns ascomicetos também fazendo serviço similar. Esses fungos 

decompõem gradativamente a parede celular, enfraquecendo-as, pois 

se alimentam tanto de carboidratos como de lignina. Consistem no 

principal grupo de interesse biotecnológico para o setor de celulose e 

papel, em função de produzirem enzimas lignolíticas poderosas.  

 

          A deterioração é bastante severa, acontecendo um processo 

de colonização onde as hifas penetram através dos lúmens das 

células e passam a atacar as paredes celulares. Em geral, a madeira 

mantem a sua forma original, mas perde peso e vai tomando uma 

tonalidade branca e uma característica de extrema fragilidade. 

 

 
Hifa de fungo colonizando uma célula de madeira 

 

          Acredita-se que os fungos da podridão branca sejam alguns 

dos poucos seres vivos do planeta capazes de degradar totalmente a 

lignina até gás carbônico e água. Eles atacam carboidratos, lignina e 

também extrativos recalcitrantes ao ataque da maioria dos 

ascomicetos, que são colonizadores prévios.  
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          O fungo mais estudado e praticamente um ícone dentre os 

fungos da podridão branca é o Phanerochaete chrysosporium. Esse 

fungo já teve inclusive estudos de mapeamento genético de seu 

genoma, sendo que se encontraram mais de duas centenas de genes 

relacionados à produção de enzimas extracelulares deterioradores de 

madeira. Outros fungos importantes nesse grupo são: 

Ganoderma applanatum; 

Trametes versicolor; 

Ceriporiopsis subvermispora; 
Pleurotos; 

Agrocybe; 

Phellinus; 

Armillaria (fungo xilófago que ataca árvores vivas); etc. 

 

 

          A biodegradação ocorre de forma intensa, nas paredes 

celulares e em seus conteúdos (vacúolos, tiloses de vasos, células de 

parênquima, etc.). Fazem isso de forma muito organizada e às vezes 

preferencial. Por exemplo, podem atacar uma região da pilha ou da 

tora, deixando um bolsão de madeira apodrecida ao lado de uma 

madeira sem ataque algum. Talvez isso possa ser explicado pelas 

diferenças em umidade, pois os fungos preferem regiões de média 

umidade (nem tão saturadas, nem tão secas). 

 

          Alguns fungos da podridão branca preferem atacar 

preferencialmente a lignina, outros atacam simultaneamente 

carboidratos e lignina, o que encontrarem pela frente.   

 

          O resultado final é uma madeira frágil, esbranquiçada, friável, 

de baixa resistência e com baixo teor de extrativos. Como o peso 

inicial é reduzido pelo ataque às vezes irregular, em alguns casos se 

nota aumento relativo de lignina, em outros, reduções. Isso porque a 

base inicial se altera. Por essa razão, em estudos de deterioração em 

laboratório, o ideal é se acompanhar a perda de peso (rendimento) e 

expressar os teores de seus constituintes com base no peso inicial de 

madeira.  

 

          Alguns basidiomicetos podem estar presentes atacando o 

cerne inativo de árvores vivas, penetrando no mesmo por feridas da 

casca ou por nós mortos devido à queda de ramos. Com a porta de 
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entrada aberta, esses fungos entram e colonizam esses cernes, 

enfraquecendo as árvores. 

 

 
 

          A biotecnologia do setor de celulose e papel está basicamente 

alicerçada em enzimas que venham a ser produzidas pelos fungos da 

podridão branca. Dentre elas, destacam-se as enzimas lignolíticas, as 

celulosíticas, as hemicelulosíticas e em alguns casos, as lipases e 

pectinases. A pectinase é reconhecida por ser uma enzima produzida 

pelos microrganismos para degradar a membrana das pontuações 

que permitem o acesso de uma célula à outra nas plantas.  

 

 
 

          As madeiras de todas as espécies de eucaliptos são sensíveis 

aos ataques de fungos da podridão branca. Como as diferentes 

madeiras variam em composição química, conforme espécie, idade e 

densidade básica, elas podem mostrar ritmos de colonização 
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diferentes, embora a principal razão para aceleração ou retardo da 

colonização seja a presença da água nas quantidades exatas 

requeridas pelos fungos colonizadores. Definitivamente, todas as 

madeiras de eucalipto acabam de uma maneira ou outra sendo 

atacadas e biodeterioradas, desde que existam condições favoráveis 

para que os fungos se desenvolvam. 

 

 

 

Fungos da podridão parda ou marrom 

 

          Esses fungos costumam ser ascomicetos e deuteromicetos que 

não apreciam a lignina como alimento, considerando-a indigesta. Eles 

causam pouca alteração na lignina, mais precisamente alguma 

desmetilação dos grupos metoxílicos. Os principais substratos são os 

carboidratos (celulose e hemiceluloses) e os extrativos. Ao final, a 

madeira fica rica em lignina desmetilada.  

 

          Em geral, esses fungos degradam inicialmente as moléculas de 

carboidratos para oligômeros com graus de polimerização entre 150 a 

200. Esses fungos não possuem muita facilidade para realizar esse 

ataque, pois a lignina está acomodada topograficamente junto aos 

carboidratos na matriz lignocelulósica. Por essa razão, os fungos 

começam atacando as hemiceluloses com suas hemicelulases, já que 

as hemiceluloses são abundantes nas camadas S1 e S3 da parede 

secundária. Com esse ataque, as paredes ficam erodidas e as hifas 

fúngicas podem acessar mais facilmente as moléculas de celulose, 

exsudando localmente suas celulases de natureza extracelular.  

 

          Ao final do ataque, a madeira se apresenta com a coloração 

parda escura ou castanha, com um aspecto irregular com inúmeras 

trincas, o que dá uma aparência de tijolinhos superpostos, que 

podem ser facilmente removidos. Essas peças de madeira degradada 

são friáveis e se convertem facilmente em serragem ou em pó de 

madeira. 

 

          Dentre os fungos da podridão parda destacam-se: 

Gloeophyllum trabeum; 

Coniophora puteana; 

Serpula lacrymans; etc.  
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Fungos da podridão macia ou branda 

 

 

          Incluem fungos dos tipos ascomicetos, alguns deuteromicetos 

e até mesmo basidiomicetos. Esses fungos atacam a celulose, as 

hemiceluloses, os extrativos e até mesmo conseguem fazer algumas 

alterações na lignina. Deixam a parede celular erodida e esburacada, 

com vazios que antes eram ocupados por carboidratos. A lamela 

média rica em lignina praticamente não é atacada, contrariamente ao 

que acontece com a podridão branca.  

 

         A madeira residual é muito rica em lignina, é friável, mole ao 

aperto com os dedos, por isso mesmo o nome dado a essa podridão.  

Os principais fungos relatados para causar a podridão macia são: 

Ceratocystis; 

Chaetomium; 

Kretzschmaria deusta; etc. 

 

 

 

======================================= 
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SERES VIVOS EXTREMÓFILOS E SUA IMPORTÂNCIA 

BIOTECNOLÓGICA 

 

 
 

 

          Alguns organismos vivos possuem a capacidade de se adaptar 

a condições ambientais extremas, tanto em relação a temperaturas 

muito altas ou muito baixas, a condições de extrema salinidade, ou a 

valores de pH muito ácidos ou muito alcalinos. Em geral, essas 

condições extremas não permitiriam o desenvolvimento da maioria 

das espécies vegetais ou animais. Entretanto, alguns fungos, 

bactérias ou seres do domínio Archaea são encontrados não apenas 

vivos, mas habitando normalmente esses ambientes.  

 

          Os principais fatores a influenciar as reações metabólicas são: 

presença de água e temperatura do meio. A maioria dos seres vivos 

necessita viver em ambientes frescos, com faixas estreitas de 

variação de temperatura. Entretanto, o planeta Terra possui 

ambientes naturais com temperaturas extremas, ou polares ou 

vulcânicas. Em condições extremas, mas geotermicamente estáveis, 

alguns seres vivos encontram condições para se instalarem e ali 

viverem.  

 

          Os organismos que vivem em condições de elevadas 

temperaturas são denominados de termófilos ou termofílicos. Existem 

fungos termofílicos que suportam temperaturas tão altas quanto 

55ºC, sendo que as faixas ideais de temperaturas para que vivam 

bem e com metabolismo absolutamente normal estão entre 40 a 

50ºC. Além dos fungos, existem também bactérias extremófilas, que 
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podem ser consideradas termofílicas extremas, pois chegam a resistir 

ambientes a 65 a 85ºC. Inacreditavelmente, existem ainda 

microrganismos primitivos chamados de hipertermófilos, que 

conseguem sobreviver em temperaturas de 85 a 110ºC. Acredita-se 

que os hipertermófilos tenham sido os primeiros organismos a viver 

na Terra. Suas proteínas, seu DNA e suas membranas celulares não 

se decompõem nessas condições – pelo contrário – executam funções 

metabólicas normalmente. Os hipertermófilos mais comuns são 

algumas bactérias e alguns seres do domínio Archaea.   

 

          É a partir de organismos extremófilos que a ciência busca 

selecionar linhagens capazes de suportar e de metabolizar em 

condições extremas de temperatura, pH ou salinidade. Eles 

conseguem produzir enzimas estáveis nessas condições extremas. As 

enzimas termoestáveis apresentam vantagens incontestáveis para 

uso industrial. Em geral, a maioria dos processos industriais procura 

trabalhar com temperaturas mais altas frente às vantagens dessa 

prática, pois se aceleram as velocidades das reações de acordo com a 

famosa Lei de Jacobus Henricus van't Hoff. Também outras coisas 

favoráveis acontecem em temperaturas mais altas: redução da 

viscosidade de líquidos, maior solubilidade de compostos em líquidos, 

aumento de rendimentos e favorecimento à cinética das reações.  

 

          Os processos químicos não pressurizados do setor de celulose 

e papel são em sua maioria realizados em temperaturas acima de 

50ºC. Isso posto, a realização de reações enzimáticas exigiria que 

elas tivessem termoestabilidade, como condição mínima para sua 

introdução nesses processos. É isso que é requisitado, por exemplo, 

para o uso da xilanase no pré-branqueamento da celulose - ou para a 

enzima e o biodetergente enzimático utilizados para limpeza do limo 

microbiológico em circuitos de máquinas de papel.  

 

          A xilanase, por exemplo, demanda temperaturas mínimas de 

60ºC para que possa ser utilizada com algum sucesso. Além disso, 

deve ser resistente a pH’s ligeiramente alcalinos, entre 8,5 a 10. 

Existem diversas xilanases termoestáveis para atuação entre 45 a 

55ºC, algumas com adequada termoestabilidade mesmo a 55ºC 

(embora a cada aumento de temperatura ocorra diminuição da 

atividade enzimática, até que ela desapareça por desnaturação da 

enzima). Existem também muitos estudos biotecnológicos para se 
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produzirem xilanases termoestáveis em temperaturas entre 60 e até 

mesmo 80 a 90ºC.  

 

          Os principais fungos termófilos para produção de xilanases e 

lipases termoestáveis são ascomicetos degradadores de madeira: 

 

Thermoascus aurantiacus (Ascomiceto); 

Fusarium proliferatum (Ascomiceto); 

Thermomyces lanuginosus (Ascomiceto); 

Humicola insolens (Ascomiceto). 

 

          Já as principais bactérias termófílicas relatadas são: 

 

Streptomyces; 

Bacillus; 

Thermatoga. 

 

          O fungo termófilo Thermomyces lanuginosus costuma produzir 

excelente xilanase, praticamente isenta de celulases, usando resíduos 

agrícolas como substratos. Outros organismos termófilos como 

bactérias e Archaea também têm sido pesquisados para produção de 

enzimas termoestáveis como celulases, xilanases, lipases, lacases, 

pectinase e peroxidases.  

        

          Os cientistas costumam buscar por seres extremófilos em 

lagos salgados, em fontes termais de água quente, em fumarolas de 

vulcões, em gêiseres, em pântanos ricos em metano e outros 

ambientes com pH’s baixos e temperaturas elevadas, como pilhas de 

cavacos. Todos esses ambientes são muito interessantes para se 

encontrarem seres vivos capazes de oferecer enzimas termoestáveis 

para uso industrial.  

 

          Excelentes estudos sobre fungos termófilos foram descritos 

pelos nossos estimados amigos Dr. Celso Garcia Auer e Dr. Luiz 

Ernesto George Barrichelo. Eles estudaram pilhas de cavacos de 

madeira de eucalipto. Nessas pilhas existem dois tipos de reações 

acontecendo e causando a elevação da temperatura. As reações de 

decomposição biológica e as reações de hidrólise química dos 

constituintes da madeira colaboram para que as temperaturas no 

interior das pilhas atinjam com facilidade valores entre 45 a 60ºC. 

Essas condições favorecem o surgimento de ascomicetos termofílicos 
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que utilizam os cavacos de madeira como fontes de alimentos. Alguns 

são fungos da podridão marrom e outros são mofos ou fungos 

manchadores de canais de seiva.  

 

          Auer e Barrichelo em colaboração com outros autores da 

ESALQ/USP e da Embrapa Florestas encontraram diversos fungos 

termófilos, sendo que a maioria resistia bem até temperaturas 

próximas a 50ºC. Dentre eles, destacavam-se fungos ascomicetos e 

deuteromicetos: 

 

Thermoascus aurantiacus; 

Dactylomyces thermophilus; 

Chrysosporium thermophilum; 

Rhizomucor pusillus; 

Penicillium bacillisporum; 

Aspergillus fumigatus; 

Sporotrichium sp. 

 

 

          As três primeiras espécies, e que estão sabiamente 

denominadas com a expressão thermo incorporada no nome 

específico, são as que conseguiram resistir a temperaturas entre 50 a 

55ºC, porém não resistiram a temperaturas maiores (60ºC). Isso não 

desanima os cientistas, que sabem que o melhoramento genético e a 

seleção natural podem permitir avanços significativos, Além disso, 

hoje existem estudos de transgenia e de mutações para acelerar a 

busca dos extremófilos e dos hipertermófilos extremos.   

 

          Outros fungos termófilos, xilófagos, lignolíticos, lipofílicos e 

alcalinofílicos com certeza estão para serem descobertos ou 

aperfeiçoados. Em geral, esses fungos são filamentosos, com alta 

produção de hifas. Isso é muito bom, pois as hifas são as partes 

vegetativas dos fungos que produzem as enzimas extracelulares.  

 

          Pilhas de cavacos de madeira e depósitos de resíduos 

orgânicos (lixo doméstico, resíduos de casca, leiras de lodo orgânico) 

são ambientes propícios à colonização por esses tipos de fungos. Em 

geral, a colonização se torna intensa após uma semana de estocagem 

da pilha de cavacos. A madeira deve estar úmida, mas não 

exageradamente molhada e tampouco muito seca.  
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          Os fungos termófilos são normalmente ascomicetos de baixa 

atuação sobre a lignina e sobre a celulose. Eles preferem se alimentar 

de extrativos e de ramificações de hemiceluloses. Em poucos dias, o 

teor de extrativos em etanol/tolueno da madeira é reduzido bastante 

(entre 0,7 a 1% em cavacos industriais de eucaliptos). Já o teor de 

extrativos totais (somatório dos extrativos em água quente, 

etanol/tolueno e diclorometano) pode atingir reduções entre 2 a 

2,5%. Concomitantemente, nota-se um aumento dos teores de xilose 

e de frutose livre na madeira, que pode variar entre 0,5 a 1%. Isso 

ocorre pela clivagem de moléculas de carboidratos naturais presentes 

na madeira e casca que contamina os cavacos. Como os fungos 

termófilos não estão sós, eles também aproveitam resíduos químicos 

nutritivos do ataque de outros fungos, como os basidiomicetos, que 

passam a colonizar a pilha de cavacos um pouco mais tarde.   

 

          Com o passar do tempo, a comida vai acabando para esses 

ascomicetos e eles dão espaço para outros fungos e bactérias, a 

menos que as temperaturas se elevem demais e esses organismos 

sucessores não as resistam.  

 

          Os fungos termofílicos podem ser inoculados em pilhas de 

cavacos de eucalipto para melhorar o desempenho da madeira na 

polpação kraft subsequente. Como eles atuam sobre extrativos, sobre 

ramificações de hemiceluloses e sobre fragmentos oligoméricos 

residuais do ataque de basidiomicetos, eles permitem ganhos 

interessantes na polpação kraft, tais como: 

 

 Menor consumo de álcali ativo; 
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 Maior rendimento de polpação base madeira seca da pilha de 

cavacos; 

 

 Menor tendência à formação de partículas e de depósitos de 

“pitch”; 

 

 Maior eficiência energética na polpação kraft (em função do 

menor fator H requerido na polpação). 

 

 

 
 

  

          O crescimento das hifas se faz para a busca dos conteúdos 

nutritivos nos vacúolos e nos canais de seiva e resina. Os extrativos 

são fontes preferidas de alimentos e eles são alcançados pelas hifas 

nas tiloses de vasos e nos vacúolos interiores das células de 

parênquima radial e axial. É um ataque muito parecido ao feito por 

outros ascomicetos do grupo de manchadores de canais de seiva 

(“Sap-stain fungi”). 

 

          Os organismos termofílicos podem então desempenhar dois 

papéis importantes para o setor de produção de celulose: 

 

 Coadjuvante aos demais fungos apodrecedores de madeira 

(basidiomicetos lignolíticos, dentre outros), colaborando para a 

redução dos extrativos da madeira (inclusive de açúcares 

solúveis) e para o ataque a oligômeros de carboidratos e 

ramificações de hemiceluloses. Com isso, esses materiais que 

consumiriam álcali ativo na polpação kraft e acabariam indo ao 
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licor preto, são eliminados para a alimentação dos fungos. 

Evidentemente as micelas de fungos irão ser facilmente 

digeridas na polpação kraft, com mínimo consumo de álcali 

ativo. Além disso, como o fungo converte muito do material 

degradado em gás carbônico e água, a quantidade de micélio 

de fungos a cozinhar na polpação é bem menor do que a 

quantidade de madeira que foi degradada. Não ocorre um 

afrouxamento ou erosão da parede celular, apenas uma 

remoção inicial de materiais que necessariamente não se fariam 

presentes nas fibras celulósicas que chamamos de polpa 

celulósica.  

 

 Fontes para produção de enzimas termoestáveis, 

principalmente lipases e hemicelulases.  

 

          Os fungos termofílicos oferecem vantagens inquestionáveis ao 

setor de celulose e papel. Por isso mesmo, as pesquisas que 

começaram auspiciosas nos anos 80’s ainda tentam resistir, embora 

em menor intensidade no Brasil e para os eucaliptos. Acredito que 

existam muitas surpresas interessantes a serem ainda encontradas 

com esse tipo de estudos e desenvolvimentos.  

 

 
 

 

======================================= 
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ENZIMAS – ENZIMOLOGIA - BIOTECNOLOGIA 

 

 

 
 

          Enzimas são compostos proteicos complexos produzidos pelos 

seres vivos e que agem como catalisadores biológicos em reações 

químicas. Os seres vivos as criam para acelerar as reações em seu 

metabolismo. Nós humanos estamos sempre tentando descobrir 

enzimas e seu papel bioquímico. Com isso, podemos isolar as 

mesmas e produzi-las industrialmente com o uso de microrganismos. 

As enzimas são utilizadas cada vez mais em operações industriais 

para diversos tipos de processos produtivos (fabricação de alimentos, 

têxteis, celulose e papel, fármacos, cosméticos, etc.). 

 

          As primeiras descobertas acerca das enzimas aconteceram 

através dos fermentos ou leveduras que eram (e ainda são) utilizadas 

na fabricação de pães e bebidas alcoólicas.  Acreditava-se na época 

que essas reações aconteceriam apenas na presença desses fungos 

vivos e viáveis.  

 

          O termo enzima é originado do grego (en = dentro; zyme = 

levedura –- “de dentro da levedura”). O termo foi introduzido por 

Willian Kühne em 1878 para se referir a substâncias contidas nos 

extratos aquosos das leveduras de fermentação. O autor removeu 

esse extrato, filtrou as leveduras e ao aplicar o extrato na fabricação 
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a que se destinava, notou que o extrato fazia o mesmo papel que as 

leveduras vivas de fermentação. Daí foi fácil para ele concluir que o 

que tinha papel relevante eram substâncias produzidas pelas 

leveduras e não exatamente elas como seres vivos atuantes em 

reações microbiológicas. Surgia assim a Enzimologia, que é a ciência 

que estuda e desenvolve aplicações para as enzimas.  

 

          Aos poucos, e com a evolução das tecnologias, as enzimas 

passaram a serem extraídas dos microrganismos, plantas, animais e 

até mesmo do ser humano para serem utilizadas em inúmeras 

aplicações. Hoje, os termos levedura, fermento e enzima são 

praticamente equivalentes na linguagem coloquial que trata de seus 

usos práticos. 

    

          As enzimas possuem a capacidade de acelerar as reações 

químicas, logo são catalisadores de natureza bioquímica. Depois que 

a ciência começou a elucidar os seus comportamentos e suas 

atividades, bem como as condições ideais de desempenho, elas 

passaram a ter um papel muito importante para a sociedade humana.  

 

          Nas células vivas, as enzimas estão envolvidas em 

praticamente todos os processos biológicos. Elas são partes 

integrantes do metabolismo e da bioquímica dos seres vivos (plantas 

e animais). Deve ficar muito claro que as enzimas não são seres 

vivos.  Elas são produtos biológicos fabricados por seres vivos. As 

enzimas de uso industrial são produzidas em grandes escalas a partir 

de processos envolvendo microrganismos.  

    

          Os grandes avanços da enzimologia passaram a acontecer a 

partir dos anos 50’s, principalmente para as indústrias alimentícia e 

farmacêutica. Logo depois, com a criação de biodetergentes 

enzimáticos, elas assumiram papel de destaque também na limpeza 

de hospitais e de nossos lares.  Entretanto, para os processos de 

fabricação de celulose e papel, as enzimas só começaram a ser 

notadas a partir de meados dos anos 80’s. As primeiras tentativas 

foram para degradação de extrativos da madeira (lipases), para pré-

branqueamento da celulose (xilanases) e modificações das fibras 

celulósicas na fabricação de papel reciclado (celulases). Apesar disso, 

o setor há muito tempo se vale de processos biotecnológicos 

importantes, como o tratamento biológico de efluentes (aeróbico e 
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anaeróbico) e a compostagem de seus resíduos sólidos orgânicos 

(lodos orgânicos e restos de biomassa). 

 

          Os estudos com microrganismos e enzimas “explodiram” no 

setor a partir do final da década dos 80’s e início da década seguinte. 

Os objetivos eram desenvolver processos de biopolpação, 

biobranqueamento e biodegradabilidade de “pitch”. O foco foi 

acelerado quando surgiu a terrível crise das famigeradas dioxinas e 

furanos no branqueamento da celulose com cloro elementar. Com 

esses organoclorados trazendo nefastas consequências em função de 

sua persistência nos ambientes naturais, a solução foi buscar outros 

coadjuvantes menos problemáticos com o objetivo de se branquear 

celulose kraft, principalmente.  As enzimas, tanto as xilanases como 

as lacases, passaram a merecer milhares de estudos no 

branqueamento da celulose, desde aquela época até os dias 

presentes.  

 

          As enzimas foram rapidamente aperfeiçoadas para se 

tornarem mais termoestáveis e alcalinofílicas, conseguindo 

atualmente uma situação de crescente importância para os setores de 

fabricação de celulose e de papel. Diversas empresas globais atuam 

hoje para suprir de enzimas esses e outros setores industriais, 

destacando as seguintes: Novo Nordisk (Novozymes); Genencor; 

Repligen; Buckman; Ciba Geigy; Sandoz; Epygen, etc. 

 

          Os avanços da biotecnologia com enzimas passaram a ser 

acelerados a partir desse início de milênio. Isso se deve a outras 

biotecnologias auxiliares para aumentar escala de produção de 

enzimas a partir de microrganismos especialmente desenvolvidos 

para isso. Técnicas como clonagem de microrganismos, transgenia e 

tecnologia do DNA recombinante, mutações induzidas, genômica e 

melhoramento genético têm conseguido colaborar para a obtenção de 

organismos altamente especializados para produção de enzimas em 

escala, qualidade e custos de fabricação.  

 

          O uso de enzimas em processos industriais reveste-se de 

enorme importância pelos seguintes motivos: 

 

 Enzimas são facilmente obtidas por processos biotecnológicos; 
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 Enzimas são muito eficientes na conversão dos substratos 

alvos; 

 

 Enzimas são aceleradoras de reações difíceis de serem 

realizadas por outros meios (químicos ou térmicos); 

 

 Enzimas são pouco exigentes em energia, tanto para serem 

produzidas, como para serem utilizadas em processos 

industriais; 

 

 Enzimas em geral melhoram a qualidade do produto, 

comparativamente a outros processos não enzimáticos; 

 

 Enzimas conseguem decompor moléculas que outros processos 

não conseguem (por exemplo: moléculas de DQO recalcitrante 

de efluentes); 

 

 Enzimas não são consumidas em seu processo de catálise, 

podendo ser de novo utilizadas após cumprirem o seu papel na 

conversão de um substrato; 

 

 Enzimas são obtidas de fontes naturais e renováveis; 

 

 Enzimas são produtos biológicos, degradáveis e verdes; 

 

  Enzimas podem trazer reduções de custos globais para o 

usuário, mesmo ainda sendo produtos não baratos; 

 

 Enzimas são consideradas amigas do meio ambiente, sendo 

atores importantes para o sucesso da Química Verde e da 

Economia de Baixo Carbono. Isso porque geram produtos não 

tóxicos e facilmente biodegradáveis, reduzem emissões de gás 

carbônico, reduzem o consumo de água e energia, permitem o 

maior fechamento de circuitos, reduzem consumo de insumos e 

melhoram a ecoeficiência das operações diretas e indiretas dos 

processos onde atuam. 

 

          Entretanto, para que isso tudo seja atingido, as enzimas 

devem ter atividade enzimática adequada com a natureza do 

processo onde serão aplicadas.  
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          As principais restrições colocadas por grupos ambientalistas às 

enzimas tem sido o fato delas estarem cada vez mais sendo obtidas 

de organismos geneticamente modificados, ou por mutações ou por 

manipulação do DNA. 

 

          Cada enzima atua sobre um tipo de substrato, com alta 

especificidade e eficiência, exigindo para isso condições adequadas de 

pH, temperatura, umidade, salinidade, radiação ultravioleta, etc. A 

especificidade de cada enzima por seu substrato é tão alta, que Emil 

Fischer em 1894 considerou que enzima e substrato apresentam 

modelo similar à de um sistema chave-fechadura, comparando com 

uma situação da vida rotineira.  

 

                                                Enzima 

 
 

 

          As enzimas possuem sítios ativos que se unem ao substrato-

alvo formando um complexo enzima-substrato. Após adesão, elas são 

muito eficientes na catálise para a conversão desse substrato. Tão 

logo elas exerçam seu papel, elas podem se deslocar para outros 

sítios do substrato para nova atuação. Da mesma forma que outros 

catalisadores químicos, as enzimas não se decompõem ao exercerem 

seu papel catalítico.  

 

          A maioria das enzimas possuem dois domínios moleculares 

típicos: 

 

Substrato 
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 Domínio de ligação: parte molecular responsável pela ligação 

da enzima ao substrato; 

 

 Domínio catalítico: parte da molécula responsável pela 

atividade catalítica para a degradação do substrato. 

 

          Os dois domínios costumam ser unidos por um longo peptídeo, 

em geral flexível, uma espécie de corda de ligação.  

 

 
Foto: Covarrubias & Hoekstra. (2011) 

 

          Esse tipo de situação acontece tanto para a xilanase como 

para as celulases. Os domínios de ligação favorecem a hidrólise 

catalisada pelo domínio catalítico, já que eles causam maior 

inchamento da parede celular, o que facilita a sua degradação.  

 

 
Celulases 

Foto: Professor Bernardo Dias, S/D 
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          O principal papel catalítico das enzimas é a redução da energia 

de ativação das reações de conversão do substrato. As enzimas são 

altamente específicas e catalisam apenas o tipo de reação para a qual 

são destinadas. A xilanase, por exemplo, atua sobre as xilanas, mas 

não atua de forma alguma sobre as galactanas, ou sobre as 

arabinanas. As enzimas que degradam carboidratos não atuam sobre 

extrativos, etc.  

 

          Como as enzimas são altamente específicas, o seu adequado 

uso começa por se ter que identificar muito bem o problema e como 

a enzima pode ajudar a resolver o mesmo. Muitas vezes, uma só 

enzima não seria apropriada, e se usam coquetéis de enzimas. É 

necessária uma análise muito profunda para se tomar a decisão 

correta de qual enzima usar ou quais podem ser aplicadas 

conjuntamente. Sem isso, o tratamento biotecnológico pode fracassar 

e deixar uma imagem de ineficiência, quando quem foi ineficiente foi 

o técnico que fez a avaliação e tomou a decisão inapropriada. Além 

disso, as enzimas de uso industrial precisam de rigoroso controle de 

qualidade, devem estar no prazo de validade, terem manuseio e 

armazenamento adequados, etc. As condições de aplicação devem 

estar absolutamente próximas às ideais. Estamos tratando de coisas 

biológicas e bioquímicas, muito diferentes de substâncias minerais.  

 

          No mundo prático real, o grande desafio é se garantir 

estabilidade às enzimas e oferecer a elas condições de máximo 

desempenho. Muitas vezes, isso é difícil, mas não impossível nas 

fábricas de celulose e papel. Algumas condições processuais podem 

ser limitantes ao uso de enzimas e adequações tenham que ser 

implementadas. Lembrem-se de que as enzimas podem ser 

desnaturadas pelas mudanças bruscas em temperatura, pH, 

condutividade e pressões. Elas também podem ter seu efeito inibido 

na presença de frio intenso ou pela presença de reagentes químicos 

agressivos às suas moléculas (como oxidantes e redutores fortes 

como dióxido de cloro, dióxido de enxofre, peróxido de hidrogênio).  

 

          Depois que se consegue garantir a estabilidade da molécula 

nas condições de uso, a outra missão é se atingir alta atividade 

enzimática. A atividade enzimática é medida em função da 

quantidade de substrato que é transformado por uma determinada 

quantidade de enzima, em um determinado intervalo de tempo e em 

condições padronizadas para o eficiente desempenho enzimático. A 
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eficiência de atuação da enzima é então afetada pelos seguintes 

principais fatores: 

 

 Atividade da enzima; 

 

 Temperatura do meio (varia conforme a enzima, mas em geral 

está entre 25 a 55ºC); 

 

 pH do meio (varia em geral entre 4,5 a 9); 

 

 Concentração da enzima; 

 

 Quantidade de substrato a ser atacado; 

 

 Umidade; 

 

 Tempo de atuação dado para a enzima; 

 

 Presença de eventuais inibidores, que competem pelo mesmo 

sítio de atuação da enzima, ou então se ligam à molécula dela, 

bloqueando sua ação.  

 

          O uso de inibidores pode ser inclusive uma ferramenta 

tecnológica para ser utilizada quando se quiser encerrar a etapa 

enzimática em um processo industrial. Outra forma de se terminar a 

reação enzimática é pelo aquecimento do meio para temperaturas 

acima de 60ºC, que via de regra desnaturam a enzima. Não apenas a 

temperatura, mas também produtos químicos oxidantes, alcalinos ou 

ácidos também podem desestabilizar e degradar as enzimas. 

 

          As enzimas não são produtos sazonais; elas podem ser obtidas 

o ano todo, mesmo que para isso se tenha que mudar o meio de 

cultivo que é oferecido aos microrganismos para sua produção.  

Normalmente são produzidas com a utilização de meios de cultivo de 

baixo custo e residuais de alguma atividade agrícola ou industrial. Os 

substratos mais utilizados para o cultivo de microrganismos 

produtores de enzimas em larga escala são: palha e/ou resíduos 

orgânicos do beneficiamento de arroz, milho, batata, soja, trigo, 

cevada, mandioca e outros materiais agrícolas. Os mais comuns são 

farelos de milho, de soja e de trigo, bem como o bagaço de cana de 

açúcar. A serragem de madeira também pode ser fonte alternativa de 
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alimento, para a criação de alguns fungos enzimadores. A esses 

substratos se adicionam nutrientes como nitrogênio, fósforo, potássio 

e micronutrientes e se controlam as condições ambientais para 

máxima produção. Usam-se biorreatores ou biodigestores para a 

realização das fermentações em que os microrganismos produzirão e 

liberarão suas enzimas extracelulares. 

  

          As fontes de carbono para os microrganismos costumam ser 

materiais lignocelulósicos ricos em açúcares simples ou de baixo peso 

e pequeno grau de polimerização. Também materiais com altos 

teores de lipídeos são desejados estar presentes, conforme a enzima 

a ser produzida. Como se tratam de resíduos de industrializações, 

essas fontes apresentam baixo custo, mas precisam de muitos 

controles para evitar contaminações indesejáveis (por exemplo: com 

graxas, com minerais, etc.). Tem ocorrido uma tendência de não 

apenas se buscar resíduos de natureza agrícola, mas também 

resíduos industriais como fontes de carbono e energia para os 

microrganismos produtores de enzimas. Os lodos de tratamento de 

efluentes são fontes promissoras; entretanto, eles precisam de uma 

desinfecção térmica para evitar que outros microrganismos neles 

presentes passem a competir pelos nutrientes com os 

microrganismos que serão inoculados para a produção de enzimas. 

 

          A produção de enzimas não exige grandes espaços ou volumes 

elevados de reação. Também geram poucos resíduos e consomem 

muito pouca energia. Cabe ao produtor criar as condições adequadas 

ao desenvolvimento dos microrganismos, começando com uma 

inoculação correta e isenta de contaminações microbiológicas. Os 

principais riscos estão na perda do controle da temperatura ou do pH, 

da aeração e da eventual contaminação do meio de cultivo por 

organismos indesejáveis. É por essa última razão que alguma enzima 

pode estar contaminada com outras em sua composição. Exemplo: 

xilanase contaminada com celulase. 

 

          Existem dois grandes modos de fermentação para a produção 

industrial de enzimas: 

 

 Fermentação submersa em meio aquoso livre: consiste na 

criação do microrganismo em um meio aquoso em 

fermentadores cujas condições de temperatura, pH, nutrientes 

e aeração são bastante bem controladas. A remoção do extrato 
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enzimático é fácil, fazendo-se isso por filtração e prensagem, 

ou centrifugação. A seguir, concentra-se e purifica-se o extrato. 

 

 Fermentação em estado sólido: consiste em se usar meios de 

cultura sólidos como fontes de carbono e de energia e que não 

apresentam água livre. Procura-se colocar o substrato em 

condições muito próximas àquelas em que os microrganismos 

vivem em condições naturais. Os principais substratos são 

também resíduos agrícolas ou industriais. 

 

          Até passado recente, as enzimas eram produzidas com 

organismos encontrados na Natureza, porém os rendimentos eram 

baixos e os custos de produção se tornavam altos para as exigências 

dos consumidores. Os cientistas foram melhorando geneticamente as 

linhagens dos microrganismos e encontrando organismos altamente 

produtivos, para com isso, obterem rendimentos melhores e custos 

mais baixos. O grande avanço aconteceu mais recentemente com a 

introdução de organismos geneticamente modificados, de alto 

desempenho, produzindo enormes quantidades de enzimas e a custos 

bem mais baixos. Com isso, as enzimas vêm sendo produzidas com 

alta especificidade, estabilidade e atividade enzimática – e com isso, 

viáveis para serem aplicadas em condições mais extremas de meio 

ambiente, seja temperatura, pH ou condutividade.  

 

          As duas principais técnicas sendo aplicadas por engenharia 

genética são: 

 

 Mutações induzidas: permitem a seleção dos mutantes mais 

produtivos e adaptados, como os mais termófilos ou mais 

alcalinofílicos. A seguir, por repetições sucessivas na indução de 

mutações, novas linhagens de mutantes performantes são 

selecionadas. 

 

 Transgenia: permite a transferência de um gene de alta 

adaptabilidade a um meio a um organismo de alta 

produtividade. Em geral, isso vem sendo muito aplicado no 

desenvolvimento de fungos de alto desempenho e adaptação. 

 

Exemplo 01: produção de celulase e lacase 

Fungo doador de gene: Myceliophthora sp 

Fungo receptor: Aspergillus orizae 
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Exemplo 02: produção de lipase e protease 

Fungo doador de gene: Rhyzomucor sp 

Fungo receptor: Aspergillus orizae 

 

 

          As coisas caminham rápido na enzimologia atual. É por essa 

razão que as enzimas cada vez mais são vistas como ferramentas 

biotecnológicas com alto potencial de crescimento na indústria, e 

também nas fábricas de celulose e papel. Apesar do enorme 

desconhecimento e até das desconfianças, o setor vai aos poucos 

sendo introduzido no “maravilhoso mundo das enzimas” e em suas 

potencialidades de aplicações biotecnológicas. Porém, existe ainda 

muita coisa a ser feita em direção a um futuro promissor para a 

biotecnologia e suas ferramentas nesse setor de cultura 

conservadora. Enfim, cabe às parcerias criarem essa robustez que se 

precisa, de preferência entre cientistas, técnicos, produtores de 

enzimas e usuários no setor de celulose e papel.  

 

 
 

 

          Apesar de serem produtos naturais e de baixa toxicidade, há 

que se tomarem certos cuidados com o uso, manuseio e estocagem 

de preparações enzimáticas. A sua manipulação inadequada pode 

causar irritações na pele, olhos, mucosas e pulmões. Por essa razão, 

deve-se evitar chegar próximo a neblinas de gotículas de enzimas 

sem uso de equipamentos de proteção. Existem pessoas alérgicas e 

de maior sensibilidade que outras. Afinal, as enzimas são produtos 
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naturais especializados para degradação de muitos compostos que 

existem em nossos organismos.  

 

          Enzimas devem ser bem embaladas e protegidas. No contato 

das mesmas com o corpo, deve-se fazer rápida e intensa higienização 

com água. Recomenda-se o uso de equipamentos de proteção 

individual e se manipular as mesmas na proximidade de chuveiros de 

emergência ou de duchas de água para rápida limpeza.  Apesar disso, 

sua segurança ocupacional é simples e os trabalhos de outros 

operadores podem ser feitos nas proximidades de onde se utilizam 

enzimas. Por exemplo: a grande vantagem da limpeza enzimática das 

máquinas de papel e suas vestimentas é que as equipes de 

manutenção e operação podem trabalhar em itens da máquina que 

não poderiam realizar caso a limpeza fosse química com altas 

concentrações de soda cáustica ou ácido forte.  

 

          O setor de celulose e papel começou a se interessar por 

enzimas a partir do final dos anos 80’s, quando as enzimas 

começaram a se mostrar viáveis para biopolpação, biobranqueamento 

e biodepitching. Milhares de pesquisas e muitos ensaios industriais 

passaram a ocorrer no mundo celulósico-papeleiro, com diversos 

casos de sucesso sendo relatados. Entretanto, não existem muitos 

artigos publicados com dados industriais abrangentes e que permitam 

tomadas de decisão. A maioria das publicações são teses e artigos 

acadêmicos realizados em bancadas e em condições controladas, 

muitas vezes distintas das condições operacionais das fábricas. 

Mesmo os resultados que estão publicados, em geral eles estão 

focados em uma área específica da fábrica e raramente fazem uma 

avaliação global dos efeitos, englobando inclusive a perda de massa 

de materiais e o envio de poluentes para as estações de tratamento 

(ETE’s). Por exemplo: a aplicação de xilanase como pré-

branqueamento da polpa pode trazer uma redução do rendimento do 

branqueamento (relatos mostram que pode ser de até 2% de massa 

seca) e um aumento simultâneo da carga orgânica perdida para ser 

tratada pela ETE, com custos maiores incorridos nessa área. 

Portanto, as vantagens da aplicação precisam ser avaliadas também 

em relação às desvantagens, e a análise dessa biotecnologia 

necessita de uma amplitude maior – a fábrica como um todo e não 

apenas as medições de alvura, viscosidade e consumos e custos de 

químicos no branqueamento. Ficou claro isso?  
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           Como a maioria das pesquisas apresentadas são realizadas 

em bancadas acadêmicas, raramente elas conseguem colocar em 

seus planejamentos analíticos as amplitudes das áreas industriais que 

se necessita colocar para avaliações - as chamadas avaliações “de 

helicóptero”. Também raramente possuem dados de custos unitários 

amplos das diversas áreas impactadas – daí, a necessidade de se 

dispor de especialistas mais completos para esses tipos de 

avaliações. Portanto, muitos dos trabalhos publicados apresentam 

“meias-verdades” em relação ao que se deveria realmente 

apresentar. Não que essas meias-verdades estejam sendo oferecidas 

com má-fé ou tentando vender falsidades – apenas elas não são 

avaliações plenas que se executadas podem até mesmo mostrar 

benefícios adicionais para essas biotecnologias. Portanto, em muitos 

casos, as “verdades-inteiras” podem inclusive mostrarem resultados 

mais alvissareiros que as “meias-verdades” relatadas.  

 

          As enzimas utilizadas pelo setor de celulose e papel se 

enquadram em dois grandes grupos: 

 

 Oxidases, oxirredutases ou catalases: são enzimas que atuam 

com base em potencial de oxirredução para oxidação de seus 

substratos-alvos. São as enzimas lignolíticas que englobam as 

lacases mediadas, a Li-P (Lignina peroxidase) e a Mn-P 

(Manganês peroxidase). Elas atacam o grupo fenólico da lignina 

e outros setores dessa molécula natural altamente complexa, 

degradando-a. 

 

 Hidrolases: são enzimas que hidrolisam ligações e com isso, 

quebram moléculas (polímeros são convertidos em oligômeros). 

Dentre as hidrolases, destacam-se: amilases (atacam o amido), 

hemicelulases (hemiceluloses), celulases (celulose), proteases 

(proteínas), lipases (ácidos graxos, gorduras, glicerídeos), 

pectinase (pectina), etc. 

 

          As enzimas estão no momento disputando ombro-a-ombro seu 

espaço com outros produtos químicos utilizados tradicionalmente pelo 

setor de celulose e papel. As principais oportunidades estão no setor 

de fabricação do papel, como veremos no segundo capítulo dessa 

série. Na fabricação de celulose, as enzimas ainda não conseguiram 

um espaço para se firmar, mas há expectativas para seu crescimento, 

também. Existe um número cada vez maior de combinações 
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enzimáticas disponibilizadas para os fabricantes de celulose e papel. 

Alguns desses fabricantes do setor, até pouco tempo atrás, 

praticamente nada sabiam sobre enzimas, o que eram e como se 

comportavam, suas vantagens e desvantagens, etc. Por outro lado, 

os fabricantes de enzimas já estão vendo melhores perspectivas no 

setor de celulose e papel, dedicando mais tempo para construir 

parcerias e transferir conhecimentos. São novos tempos 

biotecnológicos surgindo no setor papeleiro – e celulósico, também! 

 

 

======================================= 

 

 

ENZIMAS NO DESCASCAMENTO DAS TORAS DE 

MADEIRA 

 

 

 
 

 

          A casca do eucalipto é de difícil remoção em função da 

presença de um meristema cambial, que pode atuar como uma “cola 

natural”, ajudando na adesão da casca ao xilema. O câmbio possui 

elevados teores de proteínas e pectina, além de carboidratos de baixo 

peso molecular. Logo após o abate das árvores, o câmbio não tem 

influência alguma no descascamento, até o facilita. Porém, com uma 
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secagem tênue das toras, pouco tempo após a colheita, essas 

substâncias colaboram para fazer com que o câmbio se torne uma 

cola resistente e que gruda a casca na tora, dificultando sua remoção 

mecânica. Existem enzimas específicas para hidrolisar as substâncias 

colantes do câmbio (pectinas, hemiceluloses e proteínas). Elas são 

enzimas que podem ser aplicadas em coquetéis contendo pectinase, 

xilanase, glucanase e celulase. Essas enzimas destroem “essa cola” e 

permitem mais fácil descascamento das toras.  

      

          Evidentemente, a acessibilidade do câmbio pelo coquetel de 

enzimas não é fácil, o que torna essa biotecnologia de difícil aplicação 

prática. Por essa razão, os estudos apresentados até o momento na 

literatura são de natureza mais teórica e conceitual do que de 

realidade prática industrial.  

 

          O descascamento é a primeira etapa da purificação que se dá 

à madeira, já que a presença de casca é indesejável na fabricação de 

celulose, seja de pastas mecânicas de alto rendimento, seja de 

pastas químicas para serem branqueadas. A presença de casca 

conduz a perdas de rendimento na polpação, aumento do consumo 

de reagentes para cozinhar ou branquear as polpas, perda de 

qualidade das pastas, etc. Existem muitos estudos e casos industriais 

comprovando isso para praticamente todos os processos de produção 

de celulose. 

 

          O descascamento, por sua vez, pode ser realizado no campo 

pelo uso de máquinas de colheita especializadas ou na própria 

fábrica. Em ambos os casos, e especialmente no caso das fábricas, a 

operação de descascamento consome muita energia, apresenta baixa 

eficiência e consiste em grande desperdiçadora de madeira. As forças 

mecânicas envolvidas são enormes e as toras finas sofrem danos e os 

fragmentos de madeira se perdem junto com a casca. 

 

          Em função da complexa composição do tecido cambial e da 

dificuldade de acesso pelas enzimas, esse descascamento enzimático 

não passa de sonhos teóricos e de estudos mostrando boa chance de 

sucessos. Apesar dos resultados mostrarem muito maior facilidade 

para a remoção da casca de toras tratadas com enzimas, uma das 

condições para o uso das enzimas é que as toras estejam 

relativamente verdes. Acontece que em condições de madeira verde, 

as toras descascam também muito bem. Já no caso de toras tratadas 
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e mantidas em estocagem por mais tempo, as facilidades de 

descascamento são mantidas.  

 

          De qualquer maneira, as dificuldades para implementação 

dessa biotecnologia existem e necessita-se de muitas avaliações 

complementares. Por isso, talvez a técnica permaneça muito mais 

tempo nas bancadas acadêmicas, mas não se pode prever ainda se 

alguma inovação mágica poderá vir a acontecer para catalisar sua 

introdução em escala industrial.  

 

 

======================================= 

 

BIOPOLPAÇÃO KRAFT OU PROCESSOS 

BIOTECNOLÓGICOS EM PRÉ-POLPAÇÃO 

 

 
 

 

           Apesar dos inúmeros esforços de pesquisa e dos muitos 

sonhos colocados no desenvolvimento de processos biológicos 

seletivos para biodeterioração específica da lignina e de extrativos da 

madeira, os resultados práticos e as aplicações industriais ainda 

ocorrem em número restrito, ou mesmo ínfimo. Desde os anos 80’s, 

e depois ao longo da década dos 90’s, inúmeros grupos de pesquisa 

no mundo todo dedicaram estudos para biopolpação, quer orientada 

para processos químicos (kraft e sulfito) ou para pastas de alto 

rendimento.  
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          Os organismos vivos com suas poderosas enzimas são 

entendidos como ferramentas biotecnológicas eficientes e que 

poderiam ajudar a melhorar o desempenho e os custos da fabricação 

da celulose. Por essa razão, existem tantas tentativas para procurar 

entender acerca da biodeterioração da madeira e de seus 

constituintes e sobre as potencialidades dessas aplicações em escala 

industrial pelo setor de fabricação de celulose. De todas essas 

iniciativas e estudos resultaram muito poucas utilizações práticas pela 

indústria, que em seu cerne cultural é muito conservadora e 

relativamente resistente a processos de natureza bioquímica. 

Entretanto, o sonho ainda não acabou! Hoje, apesar da biopolpação 

kraft ou biopolpação mecânica (assim inadequadamente chamadas) 

não terem conseguido se firmar com aplicações industriais em larga 

escala, já existem muitas biotecnologias que se mostram como 

primeiros passos de uma rota biotecnológica com tendências a 

crescer no setor.  

 

           O principal fator que poderá ser um alavancador de novas 

biotecnologias de ordem prática são os conhecimentos que se 

ampliaram para os organismos e enzimas biodeterioradores de 

constituintes das madeiras, inclusive daquelas dos eucaliptos. Como 

filhotes dos estudos de biopolpação, surgiram inúmeras outras 

aplicações industriais menos ambiciosas, como biodepitching, 

lavagem enzimática de circuitos papeleiros, modificações de fibras 

enrijecidas por sucessivos processos de secagem, etc. Falta ainda se 

atingir o sonho maior: colocar, à disposição do setor de fabricação de 

celulose, algumas linhagens de fungos deterioradores de lignina, com 

altíssimo grau de especialização e eficiência. Se eles puderem ser 

inoculados e cumprirem seu papel, é mais do que certo que os custos 

e os rendimentos de polpação poderão melhorar muito, permitindo 

que se tornem tecnologias atrativas ao setor. As potencialidades se 

concentram nas áreas de estocagem de toras ou de cavacos. Sobre 

elas se inoculariam fungos especializados que realizariam um pré-

tratamento biológico sobre as madeiras. Esses fungos e suas enzimas 

poderiam fragmentar a lignina e extrativos e facilitar o acesso dos 

licores de cozimento. A deslignificação ficaria facilitada, consumiria 

menos energia e menos reagentes químicos e os rendimentos 

poderiam ser melhores. Tudo o que o setor sempre sonhou para 

aplicar essa biotecnologia. 
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           Os objetivos da biopolpação são claros para todos: 

 

 Dar cabo de substâncias que não agregam rendimento na 

polpação e que consomem reagentes químicos nos processos 

tradicionais; 

 

 Afrouxar as ligações entre carboidratos e lignina, facilitando a 

polpação, permitindo economias de energia e de reagentes; 

 

 Atacar seletivamente a lignina através de enzimas lignolíticas 

eficientes e de baixo custo; 

 

 Preservar o rendimento da polpação e a qualidade das fibras, 

evitando reações de degradação dos carboidratos, principais 

constituintes da madeira; 

 

 Facilitar outras etapas operacionais posteriores ao tratamento 

biológico e à biopolpação, tais como branqueamento, 

drenabilidade da massa na máquina de formar folhas, redução 

da deposição de “pitch”, etc. 

 

 

 
 

          Os estudos da biopolpação kraft têm sido orientados para a 

descoberta de fungos que produzam quantidades significativas de 

enzimas lignolíticas, ou seja, capazes de biodegradar de forma 

seletiva e intensa a lignina dos cavacos de madeira, 

despolimerizando-a.  

 

          A estrutura da lignina é bastante complexa e sua molécula é 

ainda uma coisa mágica não muito clara para a ciência. Consiste de 

uma enorme molécula vegetal formada por unidades monoméricas de 
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fenil-propano, que se polimerizam de forma desordenada e 

heterogênea. Diferentemente dos carboidratos, a lignina apresenta 

uma ampla gama de ligações químicas, o que resulta em um polímero 

de características desuniformes. As ligações podem acontecer entre 

anéis fenólicos, entre os anéis fenólicos e os carbonos do propano, ou 

entre duas ou mais unidades de propano. Essas ligações podem ser 

C-C ou C-O-C.  

 

 

Lignina e sua formação molecular 

 

          A lignina possui uma estrutura amorfa e seu peso molecular é 

elevado e difícil de ser precisado, já que é difícil se saber onde acaba 

uma molécula e onde começa outra. Há autores que sugerem que os 

vegetais possuem apenas uma enorme e interminável molécula de 

lignina em sua composição química. A lignina é insolúvel em ácidos, 

em solventes orgânicos e é muito resistente a processos de 



 

66 
 

degradação biológica e química. Ela é hidrófoba e sua presença tem a 

missão de fortalecer as células vegetais e dar rigidez e resistência aos 

tecidos vegetais. 

 

          A degradação da lignina exige altas energias de ativação para 

que se possa despolimerizar suas unidades. Por essa razão, apenas 

alguns tipos de microrganismos conseguem degradar a lignina de 

forma eficiente. Dentre os fungos, os mais conhecidos são os fungos 

lignolíticos causadores da podridão branca da madeira. Esses fungos 

são basidiomicetos que se encontram no meio natural do planeta em 

praticamente todos os continentes. Eles não são nocivos à saúde das 

pessoas nem dos animais. Quando muito, seus esporos podem causar 

alguma alergia em pessoas mais susceptíveis. Eles estão presentes 

na Natureza desde os primórdios da vida na Terra. Por isso, o 

interesse em se convertê-los em sustentáculos para aplicações 

biotecnológicas em diversos tipos de indústria (alimentícia, têxtil, 

cosmética, energética, celulose e papel, etc.). 

 

          Os estudos para a biopolpação se alicerçam em conhecer bem 

a fisiologia e o metabolismo dos fungos lignolíticos e de suas enzimas 

degradadoras de lignina. Além desses conhecimentos, há que se 

dominarem os ciclos vegetativo e reprodutivo do fungo, para ampliar 

sua ação e a sua inoculação em processos onde ele seja exigido. 

 

          Os fungos causadores da podridão branca e que são os mais 

estudados para polpação são: 

 

Phanerochaete chrysosporium: é um fungo que cresce 

vigorosamente, colonizando rapidamente a madeira, produzindo 

grandes quantidades de hifas e de esporos. Consegue se desenvolver 

até mesmo em temperaturas de 45ºC, sendo que algumas linhagens 

melhoradas chegam a tolerar 50ºC. 

 

Trametes versicolor: produzem grandes quantidades da enzima 

lignolítica Lacase, podendo inclusive ser utilizado para a produção 

industrial dessa enzima. 

 

Ceriporiopsis subvermispora: fungo que provoca rápida lignólise 

da lignina pela veloz produção de Lacase e Manganês-Peroxidase. 
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          A engenharia genética tem permitido grandes avanços no 

melhoramento de linhagens desses fungos, que atuam produzindo 

maiores quantidades de enzimas até mesmo mais específicas, mais 

ativas e mais eficientes.  Lacase pode ter sua ação potencializada 

pelo próprio fungo conforme o mediador natural que ele utilizar. 

Inúmeros estudos vêm sendo realizados para descoberta de 

mediadores naturais de baixo preço e de maiores efetividades em 

suas ações. Também os compostos de baixo peso molecular que 

possuem ação lignolítica no início da deterioração da madeira vêm 

sendo estudados e aperfeiçoados, como é o caso dos superóxidos.  

 

          Conhecidos os processos metabólicos de produção de enzimas 

lignolíticas e de sua efetiva ação, cabe aos pesquisadores que 

encontrem as condições que favoreçam esses processos biológicos, 

convertendo-os em processos industriais de baixo custo, alta 

eficiência e adequada sustentabilidade. Também é preciso encontrar 

formas de multiplicar e acelerar o crescimento dos fungos ou a 

produção de enzimas pelos mesmos, em escalas compatíveis com a 

faminta indústria de celulose e papel.  

 

          As condições a serem otimizadas para ótimo desenvolvimento 

dos fungos de forma que possam cumprir seu papel na 

biodeterioração da madeira são as seguintes: 

 

 Características do substrato a ser degradado (toras, cavacos, 

presença de casca, dimensões das partículas, etc.); 

 

 Umidade; 

 

 Temperatura que se desenvolve no processo biológico; 

 

 pH; 

 

 Aeração; 

 

 Competição de outros microrganismos; 

 

 Nutrientes; 
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 Fatores repressivos ou inibidores, tais como substâncias 

químicas (herbicidas usados na área florestal, etc.) ou 

biológicas (produtos biológicos de outros organismos vivos); 

 

 Fatores pré-condicionantes ou evolutivos. Por exemplo: um 

meio extremamente rico em lignina não é muito favorável aos 

fungos da podridão branca. Eles necessitam uma etapa inicial 

para desenvolvimento onde buscam energia em compostos 

mais fáceis de degradação, como os carboidratos (glucose, 

celobiose, xilanas, celulose, amido). Só após esse arranque 

inicial é que os fungos lignolíticos começam a atacar a lignina, 

talvez até mesmo como uma forma de buscar mais carboidratos 

no interior das células da madeira. Os basidiomicetos também 

degradam extrativos como ácidos graxos e glicerídeos, embora 

não sejam seus alimentos preferidos. Eles também atacam 

esteróis, esteroides e compostos alifáticos de maior nível de 

recalcitrância. Parece que se especializaram em degradar 

compostos de maior dificuldade de degradação.  

 

         Um aspecto curioso a relatar é que as hifas se tornam mais 

agressivas conforme passa a faltar um determinado nutriente no 

meio – ou seja, o fungo é estimulado a atacar mais a madeira para 

buscar os nutrientes que necessita. Se fornecermos quantidades 

suficientes ou mais do que suficientes de nutrientes e de energia na 

forma de compostos alimentícios facilmente biodegradáveis, o fungo 

se desinteressará e não atacará tão intensamente a madeira e a 

lignina. Uma curiosidade importante para ajudar na gestão da 

biopolpação fúngica com seres vivos. 
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           Sabe-se que os fungos da podridão branca atuam 

principalmente através da produção de hemicelulases (principalmente 

xilanase), celulases e ligninases (lacase e peroxidases). As celulases 

são enzimas pioneiras, utilizadas por eles como forma de abrir 

caminho (erosão) para a entrada das hifas na parede celular. 

Entretanto, existem linhagens mutantes e selecionadas de alguns dos 

fungos da podridão branca (p.e.: Phanerochaete chrysosporium) que 

não produzem ou produzem muito pouco de celulases. Com isso, 

pode-se preservar mais os rendimentos da biopolpação. 

 

           As principais ligninases que atuam nesses sistemas 

biotecnológicos são: 

 

 Lacase: enzima polifenoloxidase que necessita de um sistema 

de troca de elétrons potencializado por um mediador 

coadjuvante; 

 

 Peroxidases: enzimas oxidativas que atuam conjuntamente 

com o peróxido de hidrogênio como forma de trocar elétrons. O 

H2O2 é secretado pelos vegetais para auxiliar nos processos de 

oxirredução pelas facilidades que ele possui de trocar elétrons e 

se converter em radicais iônicos variados, entre os quais as 

hidroxilas e peroxidrilas. 

 

 

          A complexidade dessas reações é tão fantástica e magnífica 

que muitas reações que o homem descobriu em suas investigações 

científicas também são praticadas rotineiramente por esses fungos 

apodrecedores, como a própria reação de Fenton (reações entre o 

peróxido de hidrogênio e seus derivados com o Fe++ e Fe+++ em meio 

ácido para formação do radical hidroxila que permite atacar os 

componentes da madeira de forma mais efetiva, principalmente os 

mais recalcitrantes).  

 

          O objetivo dos fungos ao produzir ligninases de caráter 

extracelular é fragmentar a lignina em frações muito pequenas que 

possam ser depois capturadas para o interior das hifas e degradadas 

por enzimas intracelulares.  

 

         A grande dificuldade e a razão para o possível êxito da 

biopolpação é entender essa fase de estimulo de produção de 
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enzimas extracelulares para despolimerizar a lignina. Depois que a 

lignina está fracionada em compostos de baixo peso molecular, 

outros organismos presentes na pilha de cavacos (bactérias, fungos e 

Archaea) tornam-se capazes de atacar os fragmentos de lignina, 

ajudando na biodeterioração. Entretanto, do ponto de vista industrial, 

isso não é muito desejável. Não se deseja o ataque de muitos tipos 

de organismos, pois se pode perder o controle em relação à 

degradação de carboidratos. Desde que a lignina já esteja com 

muitas de suas ligações quebradas e afrouxadas, isso já é algo 

bastante positivo para a polpação kraft subsequente. Afinal, esse 

ataque inicial da lignina demanda grandes consumos de energia e de 

álcali ativo. 

 

          As enzimas lignolíticas mais estudadas pelos cientistas têm 

sido as lacases e a busca por mediadores de baixo custo e com alta 

efetividade. A lacase por si só tem baixo potencial de oxirredução e 

com isso é naturalmente limitada a reagir eficientemente com 

substratos fenólicos oxidáveis. A introdução simultânea de lacase com 

substâncias oxidativas de baixo peso molecular expande a sua 

capacidade oxidativa. Essas substâncias são conhecidas como 

mediadores, que são substâncias com alta capacidade de trocar 

elétrons. Um mediador retira elétrons do substrato e facilita a ação 

da enzima lacase, que sozinha não teria energia de ativação 

suficiente para atacar esse substrato de maneira rápida e eficiente. 

Existem muitos mediadores artificiais estudados e produzidos para a 

lacase. Alguns são de origem fúngica (ácido 3 hidróxi antranílico) e 

outros são derivados da própria degradação da lignina ou de 

extrativos solúveis de menor peso molecular.  

 

          Lacases são tão potencializadas por alguns mediadores que 

esse tipo de sistema pode até mesmo ser usado na degradação de 

compostos fenólicos recalcitrantes presentes em efluentes e em 

resíduos sólidos da fabricação de celulose kraft. Logo, as lacases 

mediadas não são apenas úteis na biopolpação, mas também em 

branqueamentos e na remediação de efluentes, solos e resíduos 

sólidos industriais.  

 

          A produção industrial de lacase pode ser feita em reatores 

especiais onde se colocam fungos da podridão branca de alta 

performance (alguns inclusive de natureza transgênica). Como 

substratos podem ser usados resíduos agrícolas (bagaço de cana) ou 
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florestais (serragem de madeira). Como essas enzimas são 

extracelulares, elas podem ser facilmente separadas do substrato e 

das hifas por lavagens centrífugas dos conteúdos dos reatores.  

 

          As enzimas produzidas precisam ser testadas quanto à 

atividade enzimática na presença de mediadores conhecidos e 

variados. Esses testes são feitos pela biodeterioração enzimática de 

compostos fenólicos padrões, procurando se avaliar tempos de 

reação, quantidades de enzimas e quantidades de compostos 

biodegradados.  

 

          A biopolpação kraft tem sido avaliada pela aplicação de 

distintos mecanismos, mas em todos eles o objetivo é um tratamento 

prévio da madeira antes de se realizar o cozimento kraft 

propriamente dito. No caso mais clássico, o reator biológico é a 

própria pilha de cavacos, ou eventualmente, um enorme silo de 

cavacos especialmente criado para oferecer maiores condições de 

aeração, umidade e temperatura. Existem milhares de estudos 

científicos e tecnológicos publicados sobre processos biotecnológicos 

em pilhas de cavacos. Muitos desses estudos revelam excelente 

resultados práticos.  

 

          A maioria dos estudos procura avaliar condições ideais para 

que alguns tipos de fungos deterioradores de madeira façam o papel 

de agentes lignolíticos. Os fungos mais estudados são: Phanerochaete 

chrysosporium; Ceriporiopsis subvermispora; Phlebia; Trametes 

versicolor, Hyphodontia; Pycnoporus sanguineus, etc. A grande 

diversidade de organismos deterioradores de substratos orgânicos 

oferece uma inesgotável e inestimável fonte de enzimas e espécies 

capazes de serem utilizados em biopolpações kraft.  

 

          Alguns fungos basidiomicetos também produzem celulases, 

por isso, o melhoramento genético desses fungos tem conseguido 

mutantes ou transgênicos incapazes de produzir celulases e com altas 

produções de ligninases. Mutantes são facilmente conseguidos pela 

técnica de irradiação dos fungos alvos com raios ultravioletas.  

  

          Os fungos apodrecedores da madeira, quando são 

engenheirados para alto desempenho, atacam eficientemente e 

seletivamente os alvos em que se deseja atuar: sejam as 

hemiceluloses, extrativos e lignina. Com isso, costumam causar 
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amolecimento, inchamento, entumescimento, hidratação e facilitam 

tanto a biopolpação kraft como a biopolpação mecânica.  

 

          A ação dos fungos lignolíticos em geral é potencializada pelas 

cepas que produzem hemicelulases em pequenas quantidades. Essas 

enzimas enfraquecem ainda mais a matriz lignocelulósica e facilitam a 

colonização subsequente. A lignina da madeira fica modificada 

(fragmentada e despolimerizada) e se torna mais fácil de ser 

removida pela biopolpação kraft e processos em sequência, como 

deslignificação com oxigênio e branqueamento. 

 

          Uma das consequências usuais da biopolpação kraft é que 

suas polpas possam ter menor teor de xilanas. Isso não afeta a 

branqueabilidade das polpas, mas pode acarretar maiores perdas de 

rendimentos e maiores dificuldades na refinação das fibras celulósicas 

e na expressão de alguns dos testes físico-mecânicos. Existem muitos 

resultados contraditórios na literatura, alguns mostrando efeitos 

positivos e outros negativos para o mesmo tema. Acredito que isso 

tudo possa estar relacionado ao tempo de residência na pilha de 

cavacos e à agressividade e tipos de enzimas do fungo deteriorador 

utilizado. Exatamente por essas razões, a aplicação industrial da 

biopolpação precisa ser muito bem planejada e fundamentada no que 

há de melhor em termos de conhecimentos, oferecendo assim os pré-

requisitos básicos para o sucesso industrial.  

 

          Alguns desses pré-condicionantes são vitais para qualquer 

trabalho de biopolpação industrial, tais como: 

 

 Trabalhar com madeiras frescas, recém-cortadas e recém-

descascadas; 

 

 Trabalhar com madeiras isentas de outros fungos 

apodrecedores para que não ocorra uma competição 

indesejável entre espécies de fungos com diferentes tipos de 

enzimas; 

 

 Garantir um ambiente hospitaleiro e propício ao 

desenvolvimento intenso do fungo eleito sobre o substrato alvo, 

para máxima e eficiente ação lignolítica. Dentre as condições 

ideais, além da temperatura e umidade, destaca-se a aeração 
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da pilha de cavacos para oferecimento de adequados níveis de 

oxigênio para o trabalho biológico; 

 

 Utilizar processos de inoculação eficientes para introdução 

unicamente do fungo com o qual se deseja trabalhar sobre a 

pilha de cavacos. É comum que antes de se inocular se faça 

uma desinfecção prévia dos cavacos com uso de vapor para 

eliminar as espécies de microrganismos desinteressantes e que 

possam colonizar a pilha de cavacos de forma inapropriada. A 

descontaminação pode ser conseguida pela aplicação de uma 

rápida pré-vaporização dos cavacos, seguida de um 

resfriamento para posterior inoculação do fungo eleito. 

 

  

 

 
Rosca de descontaminação ou desinfecção de cavacos 

Cortesia: Dr. Paulo Pavan 

 

 Instalar um sistema de aeração/umidificação da pilha de 

cavacos, com três funções vitais: fornecer oxigênio pela troca 

de gases; retirar o gás carbônico formado pelas reações 

biológicas; arrefecer a temperatura da pilha pela remoção de 

gases quentes devido à liberação de calor criado pelas reações 

bioquímicas de biodeterioração da madeira. 
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          Alguns problemas inesperados sempre podem acontecer. Um 

deles é o desenvolvimento exagerado de hifas nos cavacos, o que 

acaba causando um “empacotamento dos cavacos” e torna mais difícil 

o fluxo de ar no interior da pilha. Alguns fungos produzem muitas 

hifas nos cavacos (Ceriporiopsis subvermispora) e outros que 

praticamente são isentos desse tipo de problema (Phlebia 

subserialis). Portanto, as condições ambientais são muito 

dependentes do fungo ou do coquetel de fungos que se deseja 

inocular. 

 

          Uma recomendação que em geral tem sido oferecida por 

ambientalistas, é que se monitorem os COV’s (Compostos Orgânicos 

Voláteis) liberados pela pilha de cavacos. Embora não se espere a 

produção de compostos tóxicos ou capazes de trazer problemas à 

saúde, sempre é bom se monitorar reações de origem biológica, até 

mesmo para se aprender mais sobre elas. 

 

          O tempo de biotratamento no reator pilha de cavacos 

inoculada com fungo costuma ser de 8 a 30 dias. Em alguns casos, 

há estudos sugerindo até 45 dias, mas isso pode trazer riscos de 

perdas de peso seco de madeira e em rendimentos na polpação, pela 

degradação da celulose e de hemiceluloses. A qualidade da celulose 

também pode ficar prejudicada quanto à sua viscosidade e 

refinabilidade. 

 

         A inoculação costuma ser feita de duas maneiras: 

 

 Com micelas maceradas do fungo que são colocadas em 

suspensão aquosa e aspergidas sobre os cavacos na correia 

transportadora dos mesmos em direção à pilha de cavacos (0,1 

a 0,3% de inóculo base peso seco de cavacos); 

 

 Com cavacos pré-tratados em tanque especialmente construído 

para isso – a esse tipo de inoculação se denomina de “por 

semente”. Também é feita distribuindo os cavacos inoculados 

sobre os cavacos virgens em direção à pilha. 
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Sistema de inoculação de cavacos em esteira em direção à pilha 

Cortesia: Dr. Paulo Pavan 

 

 

          O fungo a servir de inóculo costuma ser cultivado em 

substratos baratos e em condições para máximo desenvolvimento de 

hifas. Os meios de cultivo podem ser líquidos residuais da indústria 

alimentícia, normalmente ricos em nutrientes e açúcares facilmente 

metabolizáveis. Esses xaropes açucarados podem também serem 

utilizados como líquido para se produzir a suspensão de hifas 

maceradas. Esses líquidos podem fornecer a quantidade de nutrientes 

e energia iniciais por serem facilmente metabolizáveis - assim, 

podem colaborar para acelerar o crescimento da colônia na pilha de 

cavacos. Ganha-se tempo e se evita o ataque dos fungos sobre os 

carboidratos facilmente metabolizáveis da madeira. As hifas crescem 

vigorosamente e podem começar antecipadamente a produção de 

enzimas extracelulares em quantidades significativas. As condições 

para que isso aconteça precisam ser adequadamente controladas e 

oferecidas à pilha de cavacos, caso contrário, os resultados podem 

não serem os esperados. 

 

          A biopolpação pode também ser realizada pela introdução não 

de fungos vivos, mas de enzimas. As principais enzimas já testadas 

sobre pilhas de cavacos têm sido as seguintes: 

 

 Xilanases: para atacar as moléculas de xilanas, para destruição 

em especial das ramificações de suas cadeias. Também 

quebram uniões da lignina com a matriz lignocelulósica, 

facilitando a sua remoção. Entretanto, se o processo for mal 
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conduzido, a adição de xilanase pode resultar em perda de peso 

seco de madeira, perda de rendimento na polpação, de 

viscosidade e de refinabilidade das fibras celulósicas. 

 

 Celobiohidrolase: para atacar carboidratos parcialmente 

degradados presentes na pilha de cavacos, promovendo ao 

mesmo tempo um inchamento e uma hidratação dos cavacos 

de madeira. 

 

 Lacases mediadas: são enzimas lignolíticas usuais nos sistemas 

enzimáticos dos fungos apodrecedores de madeira.  

 

 Lipases: são enzimas degradadoras de extrativos orgânicos 

presentes nas madeiras, como ácidos graxos, glicerídeos, ceras, 

resinas, etc. 

 

 Pectinases: são enzimas degradadoras de pectina, em geral 

encontradas nas células de câmbio e nas membranas das 

pontuações das células vegetais. O seu uso permite acelerar a 

colonização da pilha de cavacos pelos fungos.  

 

          Cavacos de madeira de Eucalyptus vêm sendo frequentemente 

utilizados em ensaios de biopolpações kraft e mecânica. Os autores 

dessas pesquisas desejam desenvolver aplicações biotecnológicas que 

favoreçam a produção de polpas celulósicas a partir de madeira desse 

tipo de gênero florestal. Os principais objetivos do pré-ataque 

biotecnológico seriam: 

 

 Redução do tempo de polpação subsequente; 

 

 Redução dos consumos de reagentes de polpação; 

 

 Redução do consumo energético na polpação; 

 

 Aumento da produção diária da fábrica pela facilitação da 

polpação; 

 

 Redução do Fator H nas polpações kraft (pela redução do 

tempo e/ou da temperatura de cozimento); 
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 Preservação ou mesmo aumento do rendimento da polpação 

com base no peso seco de cavacos originais; 

 

 Perda controlada de peso da madeira na pilha de cavacos, 

sendo a mesma devida basicamente aos ataques à lignina, 

ramificações das xilanas e extrativos da madeira; 

 

 Preservação da qualidade intrínseca das fibras de celulose; 

 

 Impedir que o crescimento do fungo seja exagerado, pois as 

hifas desses fungos consumirão reagentes químicos de 

cozimento (álcali ativo kraft); 

 

 Preservação da branqueabilidade das polpas, ou mesmo, 

potencialização da mesma, com redução na carga de compostos 

oxidativos utilizados no branqueamento. Isso pode acontecer 

pela redução de formação de ácidos hexenurônicos nas 

biopolpas e pela reatividade maior da lignina modificada 

enzimaticamente pelos fungos. 

 

 Desgargalamento do sistema de recuperação do licor preto 

kraft pela redução na geração de sólidos secos, frente à prévia 

degradação microbiológica de componentes da madeira na 

própria pilha de cavacos e pela menor necessidade de álcali 

ativo na polpação.  

 

          Os diversos estudos laboratoriais com pré-tratamento por 

fungos dos cavacos de madeira de eucalipto têm sido feitos com 

inoculação com as seguintes espécies de microrganismos: 

Phanerochaete chrysosporium; Pycnoporus sanguineus; Ceriporiopsis 

subvermispora, dentre outros. As taxas de inoculação têm variado 

pela dosagem entre 0,1 a 0,3% de inóculo base peso seco de 

cavacos. Os resultados têm mostrado que ataques intensos em 

tempos de residência acima de 60 dias podem resultar em enormes 

perdas de peso seco de madeira, sendo relatados valores de até 40% 

por alguns autores. Portanto, fica muito claro que a biodeterioração 

não é uma brincadeira de uso de organismos vivos em busca de 

maior ecoeficiência, mas um compromisso de se realizar esse 

biotratamento em condições adequadas, monitoradas e planejadas. 

Em condições próximas às ideais a maioria dos autores têm 
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encontrado economias em energia, tempo de polpação kraft e de 

álcali ativo. 

 

          Os resultados mais interessantes para os eucaliptos indicam 

ganhos nos rendimentos da polpação kraft entre 2 a 4%, entretanto, 

os autores não relatam se esses ganhos são conseguidos base peso 

de cavacos originais (antes do tratamento biológico) ou de cavacos já 

tratados pelo fungo, quando uma fração de extrativos, lignina 

modificada e de ramificações de hemiceluloses já tenham sido 

degradadas pelo fungo. Tenho a impressão que os aumentos de 

rendimento acontecem com certeza para a segunda opção. 

Entretanto, como a lignina se encontra modificada e os carboidratos 

entumescidos, é possível que também se obtenham ganhos com base 

em cavacos originais.  

 

          Faltam estudos sobre quanto as hifas de fungo costumam 

agregar de peso seco nos cavacos ou de consumo de álcali ativo na 

polpação kraft - ou mesmo, quanto elas colaboram com a geração de 

sólidos secos no licor preto kraft. 

 

          Uma vantagem importante que costuma ser relatada para 

biopolpas kraft de eucaliptos tem sido a menor formação dos 

indesejáveis ácidos hexenurônicos na polpa não branqueada. Esse 

fato favorece o branqueamento posterior e a preservação da alvura 

atingida nessa etapa processual. Essa redução costuma ser relatada 

como sendo de 10 a 30% base a testemunha não tratada 

biologicamente.  

 

         A perda de peso dos cavacos de eucalipto pré-tratados com 

fungos tem sido relatada como variando entre 5 a 10%. Entretanto, 

apesar de parecer alta, sabe-se que existe uma perda natural do peso 

seco dos cavacos estocados em pilhas industriais de cavacos (entre 2 

a 5%). Isso acontece pelas reações biológicas naturais e de hidrólise 

química de componentes da madeira, devido às condições de 

umidade e acidez (pH entre 3,5 a 4,5) dos cavacos empilhados.   

 

          A perda de peso seco pela ação do pré-tratamento fúngico se 

deve a: 

 

 Perda de extrativos (30 a 60% dos extrativos são 

degradados);  
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 Perda de lignina (aproximadamente 6% da lignina 

presente na madeira se deteriora); 

 

 Perda de xilanas (cerca de 5% do conteúdo de xilanas); 

 

 Perda de glucanas (cerca de 1,5% do conteúdo seco). 

 

 

          Essas perdas estão todas relatadas frente às quantidades 

originais desses componentes nas madeiras e não em relação às 

reduções dos conteúdos base peso seco de madeira. 

 

          Os principais pontos positivos do pré-tratamento fúngico dos 

cavacos de eucalipto para biopolpação kraft têm-se mostrado como 

sendo os seguintes: 

 

 Redução no conteúdo de extrativos na polpa kraft não 

branqueada (cerca de 30 a 40%); 

 

 Redução na carga de álcali ativo base madeira seca (entre 1,5 a 

3%); 

 

 Redução no tempo de cozimento (20 a 30%); 

 

 Aumento do rendimento da polpação kraft subsequente (1 a 

4% de aumento na conversão dos cavacos secos de eucalipto 

em celulose kraft); 

 

 Redução da sulfididade requerida (item ambiental importante – 

até 20% de redução em relação a valores tradicionais 

aplicados). 

 

         Os resultados certamente variam em função de diversos 

fatores: espécie de madeira de eucalipto, condições do tratamento 

biológico, tipo e linhagem de fungo, qualidade dos cavacos, condições 

operacionais nos processamentos e em especial - fonte referencial em 

relação à qual os dados são comparados. São por essas razões, 

dentre outras, que os dados da literatura são tão diversos. Há 

inclusive trabalhos de pesquisa que mostram resultados 

excepcionalmente bons, tanto na etapa de polpação kraft, como em 
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outras etapas seguintes da linha de fibras e de recuperação do licor 

preto. Dentre esses outros resultados auspiciosos, podem ser citados: 

reduções de 1 a 2 pontos no número kappa da biopolpa após o 

digestor; aumento da viscosidade em função das condições mais 

brandas de cozimento; maior eficiência na deslignificação com 

oxigênio devido ao fato da lignina ter sido previamente modificada; 

melhores desempenhos no branqueamento pelo menor conteúdo de 

ácidos hexenurônicos; lignina modificada mais fácil de ser extraída; 

dentre outras vantagens. Há autores que mostram resultados ainda 

mais surpreendentes, como a melhoria da refinação das fibras e 

melhores propriedades físico-mecânicas das folhas de celulose.  

 

          Com tantas vantagens relatadas, fica difícil entender o porquê 

dessas biotecnologias de polpação ainda não terem adquirido escala 

industrial expressiva. Seria porque o setor tem baixa integração com 

rotas bioquímicas, que são rotas pouco praticadas e entendidas pelos 

fabricantes de celulose? Seriam eventualmente inquietudes ou 

desconfianças em relação a tantas vantagens encontradas nas 

pesquisas acadêmicas, onde as condições de bancada são muito mais 

controladas do que as condições industriais? Seria receio de custos 

mais elevados? Ou se trata na verdade de desconhecimento ou de 

falta de coragem para enfrentar novos desafios? 

 

          De qualquer forma, independentemente de quais sejam as 

razões, só não entendo os motivos pelos quais o setor de fabricação 

de celulose kraft de eucalipto ainda se mostra vagaroso e acomodado 

em relação a essas biotecnologias. Pilhas de cavacos existem e 

existirão sempre em fábricas de celulose! Transformá-las em reatores 

biológicos não parece ser muito complicado, custoso ou difícil! 

Bastaria se dispor de sistemas adicionais para desinfecção, inoculação 

e aeração das pilhas, o que não deve representar altos custos de 

investimento. Por quais razões então o setor se mostra pouco 

receptivo a implementar essas biotecnologias? Poder-se-ia começar 

com plantas pilotos ou em escala demonstrativa em fábricas 

modernas de fabricação de celulose de eucalipto – seja no Brasil ou 

fora dele! 

 

Uma ansiedade e uma perplexidade minha, que não sei quando 

poderão ser resolvidas. 

 

======================================= 
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BIOPOLPAÇÃO MECÂNICA PARA PRODUÇÃO DE 

PASTAS DE ALTO RENDIMENTO 

 

 
Sistema de pré-tratamento fúngico de cavacos de eucalipto  

Cortesia: Dr. Paulo César Pavan 

 

          O uso de fungos ou de enzimas degradadores de madeira para 

auxiliar na biopolpação mecânica não tem como objetivo a remoção 

de lignina ou de carboidratos, mas sim de provocar o afrouxamento 

das ligações intermoleculares entre carboidratos e lignina. Já em 

relação aos extrativos e resinas, a sua biodeterioração é algo visto 

como muito atrativo, já que resinas são problemáticas no uso desses 

tipos de polpas de alto rendimento. Resinas e extrativos costumam 

resultar em sujeira nas polpas e dificuldades no branqueamento e na 

manutenção da alvura.  

 

          Os fungos em meio úmido, logo que começam sua ação 

bioquímica sobre a madeira, tendem a provocar um inchamento e 

uma hidratação das paredes celulares fibrosas, tornando-as mais 

flexíveis, maleáveis e menos rígidas. 

 

         Os processos biomecânicos para produção de pastas de alto 

rendimento têm sido bastante estudados, inclusive para os eucaliptos 

no Brasil.  
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          O primeiro grande consórcio de pesquisas para estudos de 

biopolpação focado em pastas mecânicas de alto rendimento 

aconteceu nos Estados Unidos da América, com a coordenação do 

U.S.D.A. Forest Products Laboratory, em parceria com diversas 

universidades (University of Wisconsin; University of Minnesota; 

State University of New York) e aproximadamente 20 empresas 

industriais e outros institutos de pesquisas de base florestal. O 

BioPulping Research Consortium teve seu desenvolvimento entre 

1988 e 1993, com inúmeras expectativas de aplicabilidade industrial. 

Seus estudos focaram tanto a produção de pastas mecânicas (para a 

produção de papéis jornais) como polpas químicas dos tipos sulfito e 

kraft. Grande parte dos estudos se concentrou em pastas de alto 

rendimento, em função das enormes quantidades de papéis para 

jornais e revistas produzidas nos Estados Unidos da América.   

 

          Os estudos iniciais do consórcio mostraram que a aplicação de 

enzimas sobre os cavacos tinha menor efetividade do que a 

inoculação de organismos vivos, em função da acessibilidade. 

Algumas enzimas testadas e com certo grau de sucesso foram: 

endoglucanase e celobiohidrolase.  

 

          O mais prático e com melhores possibilidades de resultados foi 

considerado ser a utilização de fungos vivos crescendo sobre pilhas 

de cavacos para alimentar processos de polpas de alto rendimento 

baseados em desfibramento. Os testes chegaram a ser inclusive 

feitos em cavacos pré-tratados por “explosão a vapor”, que permite 

que ocorra um afrouxamento das ligações entre fibras, o que 

facilitaria a entrada das hifas e a colonização da madeira a ser usada 

como matéria-prima para a posterior polpação mecânica. 

 

          No Brasil existe um grupo de pesquisas muito ativo em 

processos de biopolpação de diversos tipos de materiais, dentre os 

quais as madeiras de eucaliptos. Esse grupo tem-se destacado com 

pesquisas de excelente qualidade, tanto em escala de bancadas 

acadêmicas como em protótipos em fábricas de celulose. Tem sido a 

orientação competente do Dr. André Ferraz, na Escola de Engenharia 

de Lorena, Universidade de São Paulo, que tem oportunizado que 

diversos acadêmicos de pós-graduação desenvolvam teses e 

dissertações de excepcional valor técnico. Por essas e outras razões, 

a equipe do Dr. Ferraz tem-se destacado em biopolpação mecânica e 

ganhado respeitabilidade e credibilidade a nível internacional. Os 
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ensaios têm sido geralmente realizados com biotratamento fúngico da 

madeira de eucalipto, muitas vezes destinada à produção de pastas 

de alto rendimento pelos processos TMP (“Thermo Mechanical 

Pulping”) ou CTMP (“Chemi Thermo Mechanical Pulping”). As espécies 

de fungos que vêm sendo mais avaliadas pelo grupo de pesquisas 

têm sido Phanerochaete chrysosporium e Ceriporiopsis 

subvermispora.  

 

          Um dos estudos mais completos e que está disponibilizado 

como tese de doutorado (disponível na seção de referências da 

literatura) corresponde ao de nosso estimado amigo Dr. Paulo César 

Pavan, que inclusive nos ofereceu explicações e fotos adicionais ao 

longo da redação desse capítulo do Eucalyptus Online Book. Ao Dr. 

Paulo Pavan, ao Dr. André Ferraz e a tantos outros dos estudantes 

orientados pelo Dr. Ferraz e demais professores do campus USP 

Lorena – a todos os nossos agradecimentos pelo que têm realizado 

com esses estudos de aplicações biotecnológicas para a fabricação de 

celulose no Brasil.  

 

          Dentre os resultados relatados pelo Dr. Pavan, ressaltem-se as 

economias em energia de até 30% que podem ser obtidas no 

desfibramento dos cavacos pré-tratados de eucalipto para produção 

de pastas de alto rendimento. As propriedades físico-mecânicas 

mostraram-se pouco afetadas pelos tratamentos fúngicos, o que não 

deixa de ser muito interessante, já que a biodeterioração pode 

eventualmente resultar em perda de peso de madeira, degradação 

das cadeias de celulose e fragilização da rede fibrosa do papel 

fabricado. A perda de peso relatada foi baixa, entre 1 a 2%, o que 

indicou que os fungos mais causaram uma hidratação ou inchamento 

do que uma efetiva degradação da madeira. O fator chave para a 

utilização industrial desse processo é se conhecer o momento de 

interromper o biotratamento e se enviar os cavacos para o 

desfibramento.  

 

          Portanto, nesses casos, o objetivo não é deteriorar a lignina, 

já que isso corresponderia a perdas de peso de polpa produzida. Há 

mais interesse em se afrouxar a matriz lignocelulósica para 

economias de energia e eventuais ganhos qualitativos e de 

rendimentos no processamento da madeira e em sua conversão a 

polpas de alto rendimento. Os custos com madeira e energia são os 

que correspondem à maior proporção dos custos variáveis unitários 
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para esses tipos de produtos. Por isso, as vantagens que se podem 

conseguir com os biotratamentos pode adquirir enorme relevância 

para o processamento industrial.  

 

         Embora em menor intensidade, também se têm obtido 

resultados assemelhados para produção de pastas mecânicas de 

toretes de madeira desfibrados por moinhos de pedras ou de mó. O 

que eventualmente pode acontecer nesses processos é que a lignina 

seja afetada ligeiramente, sendo que essa modificação pode 

escurecer um pouco as polpas obtidas. Entretanto, na etapa de 

alvejamento da pasta, uma adição complementar de peróxido de 

hidrogênio pode perfeitamente recuperar a alvura desejada. No 

balanço de ganhos e perdas, a economia de energia deve ser 

comparada com outros resultados positivos (rendimentos) ou 

negativos (perda de alvura e gastos adicionais no branqueamento). 

 

           

 

======================================= 

 

 

BIOBRANQUEAMENTO ENZIMÁTICO DA CELULOSE 

 
 

          Contrariamente à biopolpação, onde os principais exemplos se 

concentram na utilização de fungos apodrecedores para a modificação 

da madeira em pré-tratamentos biológicos, o biobranqueamento se 

fundamenta na aplicação de enzimas.  

 

          As enzimas de interesse para o biobranqueamento são as que 

degradam por hidrólise o complexo lignina/carboidratos, atuando 

sobre os carboidratos; ou as enzimas capazes de causar a oxidação 

da própria lignina.  
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          Manases, arabinases e glucanases são pouco estudadas e 

pouco utilizadas em estudos de branqueamento da celulose, 

principalmente para o caso dos eucaliptos, que são muito mais ricos 

em xilanas do que em outros tipos de hemiceluloses. Os efeitos 

benéficos que essas enzimas acima citadas trazem para o 

branqueamento da celulose não são significativos, dai a inexistência 

de produções comerciais para as mesmas. Existem alguns estudos 

que indicam que a associação de manases, arabinases ou esterases 

junto com a xilanase pode potencializar a ação dessa última. 

Entretanto, apesar de melhorarem a branqueabilidade, também 

existem indicações de que possam ocorrer perdas mais significativas 

de rendimento no branqueamento da polpa.  

 

          Por outro lado, a aplicação de xilanase em etapas iniciais do 

branqueamento tem sido uma prática comum em fábricas nos 

Estados Unidos, Canadá e Japão. No Japão, o sucesso é tamanho que 

se relata que a fábrica de Yonago da Oji Paper produz in company a 

enzima xilanase que utiliza em seu processo industrial.  

 

          As principais vantagens relacionadas às enzimas no 

branqueamento da celulose são: 

 

 Redução no consumo de dióxido de cloro em branqueamentos 

ECF (“Elementary Chlorine Free”), algo bastante apreciado em 

fábricas que estejam com a produção do branqueamento 

limitada em função da indisponibilidade de quantidades 

necessárias de dióxido de cloro; 

 

  Redução do cloro múltiplo ou fator kappa em cerca de 5 a 8%; 

 

 Redução da geração de compostos organoclorados nos 

efluentes e na polpa branqueada, medidos usualmente como 

AOX (compostos halogenados adsorvidos em carvão ativo); 

 

 Degradação dos residuais da enzima pelos estágios oxidantes 

aplicados em sequência no branqueamento, tornando-os 

inexistentes na polpa branqueada; 

 

 Mínima toxicidade, ecotoxicidade ou periculosidade das enzimas 

em relação a outros compostos utilizados no branqueamento. 
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 XILANASES 

 

 

          O sucesso comercial das xilanases se deve principalmente às 

causas recém-enunciadas e ao fato de que seu uso pode ser feito 

praticamente sem investimentos nas fábricas. Muitas empresas fazem 

a aplicação no tanque de alta consistência da massa não branqueada 

ou da massa deslignificada com oxigênio (no caso de existir essa 

etapa na fábrica).   Por razão dessa atratividade, podem-se entender 

as razões para existirem milhares de trabalhos publicados devido a 

pesquisas realizadas em bancadas acadêmicas ou em ensaios de 

viabilidade em plantas de celulose. Entretanto, nem tudo pode ser 

relatado como vantagens ou como mares tranquilos para a xilanase 

nessa particular aplicação industrial.  

 

          Como desvantagens que limitam ou inibem o seu uso 

crescente, podem ser citadas as seguintes: 

 

 Redução do rendimento do branqueamento, pelo ataque que a 

xilanase causa nas hemiceluloses presentes na polpa; 

 

 Efeito relativamente limitado de sua ação; 

 

 Custos do insumo enzimático; 

 

 Aumento da carga orgânica nos efluentes, especialmente em 

DBO (Demanda Biológica ou Bioquímica de Oxigênio) e DQO 

(Demanda Química de Oxigênio), embora sejam compostos de 

fácil biodegradabilidade; 

 

 Efeitos de redução da habilidade de ligação entre fibras e da 

refinabilidade das polpas, pelo menor conteúdo de 

hemiceluloses nas polpas branqueadas; 

 

 Similaridade de resultados a outros tratamentos de menor 

custo e maior sucesso tecnológico, como o estágio ácido a 

quente (AHT) ou estágio dioxidação a quente (Dhot); 
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 Fato da xilanase não ser um produto único, pois varia em 

atividade e desempenho conforme o tipo de microrganismos 

utilizados, conforme o substrato, conforme as condições do 

processo e conforme o fabricante da enzima. Algumas 

propriedades da xilanase variam muito: termoestabilidade, 

alcalino-estabilidade e atividade enzimática. Isso 

definitivamente não é bem entendido pelos usuários, que em 

geral costumam comprar produtos químicos pelo menor preço 

da praça.  

 

          A medição da atividade enzimática de cada lote de xilanase é 

feita pela avaliação de sua capacidade para degradar a xilana até 

xilose (quantidade de xilose formada a partir de uma determinada 

quantidade de xilana e de uma dada quantidade de enzima). As 

condições da degradação são padronizadas em termos de pH, 

temperatura e concentração iônica. Em função disso tudo, deve-se 

entender que as xilanases podem ser muito diferentes em relação a 

custos e desempenhos. As de maior interesse são as que mostram 

boa atividade em temperaturas entre 60 a 80ºC e em pH’s alcalinos 

(entre 7 a 9). Do exposto, pode-se concluir que cada marca comercial 

de xilanase deve-se comportar e atuar de forma distinta e essa 

atuação vai ser bastante dependente das condições do processo.  

 

          Xilanases não são soluções mágicas para todas as fábricas 

com gargalos de produção no branqueamento. Por essa razão, o 

profissionalismo exemplar e a honesta parceria entre fornecedores e 

usuários são considerados como pontos vitais para o sucesso de sua 

aplicação. 

 

          As xilanases não atacam a lignina, logo seu efeito no 

branqueamento é indireto. Elas atuam sobre a topoquímica da lignina 

na matriz lignocelulósica.  

 

          É ainda importante se lembrar de que durante a polpação kraft 

do eucalipto, as ramificações das xilanas são atacadas sem piedade, 

sobrando apenas a espinha dorsal original da mesma, e ainda assim, 

com menor grau de polimerização devido às degradações sofridas.  

Também existem presentes nas polpas, fragmentos de xilanas 

reprecipitadas ou no final do cozimento, ou na etapa de 

deslignificação com oxigênio. Também os temíveis ácidos 

hexenurônicos fazem parte desse complexo substrato que será 
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oferecido à xilanases. Xilanas originais e xilanas reprecipitadas, 

lignina, ácidos hexenurônicos e celulose se misturam na parede 

celular formando uma matriz difícil de ser penetrada e branqueada.  

 

 

 
 

          A xilanase, ao degradar xilanas originais e reprecipitadas, 

enfraquece essa matriz e abre poros na parede celular. Com isso, 

fragilizam-se as ligações da lignina com os carboidratos, seja na 

superfície da parede ou em seu interior. O ataque da xilanase é 

preferencial para os carboidratos de natureza amorfa.  

 

          A degradação das xilanas por hidrólise acaba por conduzir à 

maior acessibilidade da lignina pelos agentes oxidantes (ozônio, 

dióxido de cloro, peróxido de hidrogênio, dentre outros). Também 

aqui existem perdas de ácidos hexenurônicos que estiverem unidos 

às cadeias de xilanas por ligações covalentes. Pode-se assim dizer 

que as xilanases abrem caminhos para ações mais efetivas e 

eficientes dos agentes oxidantes de branqueamento.  

 

          Os ácidos hexenurônicos se formam durante a polpação 

alcalina kraft, quando as ramificações de ácido 4-0-metil glucurônico 

presentes nas xilanas perdem um metanol e então se convertem em 

ácidos hexenurônicos. Os ácidos hexenurônicos podem estar na 

forma livre (isolados) ou ainda ligados por ligações covalentes às 

“backbones” da xilana ou a xilooligômeros (com grau de 

polimerização entre 5 a 10). Existem estudos mostrando reduções do 

teor desses ácidos em 10 a 20% quando a polpa é tratada com 

xilanase: não são ganhos excepcionais – mas são reduções bem-

vindas. 
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         A remoção de xilanas e de ácidos hexenurônicos por atuação 

da xilanase acaba por reduzir o rendimento do branqueamento em 

cerca de 0,5 a 2%, em relação a branqueamentos ECF referenciais, 

sem o uso da xilanase. Valores de perdas de rendimentos nessa 

ordem não são facilmente digeridos pelos fabricantes de celulose que 

sejam usuários da enzima, mesmo com um maior nível de produção 

devido ao desgargalamento do branqueamento.  

 

          Paralelamente, esse material degradado removido das fibras 

vai para o efluente elevando as cargas orgânicas liberadas para a ETE 

- Estação de Tratamento de Efluentes. Apesar de serem compostos 

de fácil biodegradabilidade, eles vão aumentar o consumo de 

nutrientes na ETE e a geração de mais lodo orgânico. Muitas vezes, o 

espaço adicional que essa carga orgânica vai demandar não está 

disponível em estações de tratamento de efluentes também já em 

limites de capacidade operacional.  

 

          A ligeira redução do número kappa após tratamento com 

xilanase se deve à perda parcial de ácidos hexenurônicos e à perda 

de alguma lignina que estava aderida a xilooligômeros degradados e 

solubilizados pela xilanase. As xilanas se ligam covalentemente com a 

lignina, mas não com a celulose. Por essa razão, a celulose mantem a 

sua integridade e pouca ação negativa vai sofrer em função da erosão 

causada pela xilanase na parede celular. Já a lignina se torna mais 

acessível e pode ser removida ou atacada mais facilmente em 

estágios seguintes no branqueamento da celulose. As xilanas e os 

oligômeros de xilose são sensíveis à xilanase, em especial os 

xilooligômeros reprecipitados. Esses oligômeros se convertem 

facilmente a xiloses pela ação da xilanase. 

 

          Os ganhos que possam ser atribuídos à xilanase vão depender 

muito de como os próximos passos do branqueamento serão 

realizados. As xilanases também competem tecnologicamente com as 

etapas ácidas a quente, cada vez mais populares como etapas 

facilitadoras de branqueamento, por sua alta capacidade de remoção 

de ácidos hexenurônicos. 
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          Com isso tudo, fica então a dúvida cruel ao potencial usuário 

de xilanase e que está interessado em desgargalar seu 

branqueamento e produzir mais celulose branqueada na sua fábrica: 

 

 O que aplicar? 

 Por qual estágio optar? Xilanase? Ácido a quente? Dióxido 

a quente? 

 Qual será o real ganho econômico e ambiental da planta e 

da empresa como um todo? 

 

          O estágio X (Xilanase) é muito popular em sequências TCF, 

geralmente aplicado após a etapa de deslignificação com oxigênio e 

sucedido por um estágio de ozonização (Z). Um processo muito 

popular lançado nos anos 90’s foi o processo EnZone, criado pelos 

pesquisadores Karl-Erik Eriksson e Jan Yang da University of Georgia, 

em Athens/USA. Tratava-se de uma sequência TCF de 

branqueamento, capaz de atingir 90% de alvura ISO com polpas de 

eucalipto, através de aplicação sequencial OXZP - 

Oxigênio/Xilanase/Ozônio/Peróxido de Hidrogênio. 

 

          O estágio X vem sendo realizado em torres de alta 

consistência na massa deslignificada com oxigênio, em temperaturas 

de 50 a 80ºC, com 10% de consistência, pH ajustado entre 7 a 9 e 

tempo variável em função da dimensão do tanque e do ritmo de 

produção da fábrica (entre 60 a 90 minutos). Exatamente por essas 

condições é que a xilanase precisa ser termoestável e alcalinofílica. 

Cada xilanase comercial apresenta sua faixa ótima de temperatura e 
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de pH, em função de sua engenharia de produção e de melhoramento 

genético do microrganismo produtor da mesma. 

 

         Inúmeros estudos podem ser encontrados na literatura global 

sobre a aplicação de xilanase no branqueamento de polpas kraft de 

eucalipto. Variam desde sofisticadas teses acadêmicas a estudos de 

caso de aplicações industriais, algumas bem outras não tão bem 

sucedidas ou planejadas.  

 

          Alguns autores sugerem que não há nada de excepcional pela 

aplicação da xilanase e que não possa ser obtido de forma bem mais 

barata com a aplicação de um estágio ácido. Outros autores sugerem 

que a combinação sequencial XD pode potencializar o efeito do 

dióxido de cloro, resultando em economias de dióxido de cloro ou em 

ganhos de 1 a 2% de alvura para mesma carga de ClO2.  

 

          Enfim, os resultados variam desde o melhor ao pior dos 

mundos, com diversos trabalhos indicando indiferença pela adoção da 

tecnologia. Existem trabalhos sérios de pesquisa mostrando perdas 

altas de rendimento no branqueamento com xilanase, alguns 

mostrando reduções de até 2%. Também o teor de pentosanas na 

polpa branqueada pode resultar em valores menores - em até 3 a 4% 

menores. Os efeitos nos efluentes do branqueamento também podem 

ser significativos: aumentos de 5 a 10 kg de DQO por tonelada seca 

ao ar de polpa e aumento da cor do efluente do branqueamento pela 

solubilização de material cromóforo das fibras.  

 

          Inúmeros artigos técnicos indicam que a perda de rendimento 

no branqueamento é mais significativa para polpas kraft de fibras 

curtas (folhosas), que são mais ricas em xilanas, do que as de fibras 

longas (coníferas). Perdas de rendimento são encontradas entre 0,5 a 

1% para polpas de coníferas e entre 0,5 a 2% para folhosas (entre as 

quais as de eucaliptos).  

  

          Na eventualidade da xilanase estar contaminada com celulases 

(o que é possível de acontecer, dependendo do processo de sua 

produção), as perdas de rendimento podem ser inclusive maiores - da 

mesma forma que podem ocorrer maiores degradações da 

viscosidade e das propriedades de resistência das polpas. Por outro 

lado, existem trabalhos mostrando que a alta perda de rendimento na 

etapa de xilanase acaba sendo compensada por perdas menores nas 



 

92 
 

etapas subsequentes do branqueamento. Há indícios de que muito do 

material extraído no estágio X acabaria sendo extraído por estágios 

seguintes no branqueamento (extrações alcalinas, dioxidações, 

peroxidações). Isso se deveria ao fato de que os oligômeros extraídos 

pela xilanase acabariam sendo necessariamente extraídos em 

estágios seguintes do branqueamento.  Se isso for verdadeiro, então 

as perdas de rendimento pela aplicação da xilanase não seriam tão 

críticas, embora acontecendo.  

 

         Enfim, tudo isso são coisas a avaliar na própria instalação 

interessada em utilizar a xilanase, já que cada caso é um caso 

específico e único. Recomendam-se então avaliar os seguintes itens 

técnicos nesses estudos de viabilidade para aplicações de xilanases 

no branqueamento da celulose kraft: 

 

 Número kappa da polpa celulósica; 

 

 Viscosidade da polpa; 

 

 Conteúdo de ácidos hexenurônicos; 

 

 Cloro múltiplo ou fator kappa no branqueamento; 

 

 Consumo de agentes oxidantes no branqueamento após uso da 

xilanase; 

 

 Consumo de químicos totais no branqueamento; 

 

 Rendimento do estágio de xilanase; 

 

 Rendimento da sequência de branqueamento; 

 

 Custos totais de químicos no branqueamento; 

 

 Refinabilidade da polpa branqueada, inclusive consumo de 

energia; 

 

 Propriedades físico-mecânicas da polpa branqueada; 

 

 Cargas de DQO e DBO nos efluentes do branqueamento; 
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 Custos do tratamento de efluentes e do lodo gerado; 

 

 Ganhos de produção devido à utilização do estágio de xilanase; 

 

 Resultado econômico global da fábrica (comparando com e sem 

estágio de xilanase). 

 

 

 

Fibras celulósicas que sofrem ataque enzimático em suas paredes 

 

 

          Os principais efeitos positivos relatados para a aplicação de 

xilanase em branqueamentos de polpas kraft de eucalipto são os 

seguintes: 

 

 Redução do número kappa após estágio X entre 1 a 1,5 pontos; 

 

 Redução entre 10 a 20% do teor de ácidos hexenurônicos da 

polpa; 

 

 Redução entre 10 a 20% do consumo de cloro ativo total no 

branqueamento; 

 

 Ligeiro aumento da viscosidade da polpa branqueada pela 

redução de xilooligômeros de espinha dorsal curta; 

 

 Ligeiro aumento da alvura (1 a 1,5%) quando se utiliza a 

mesma carga de cloro ativo total da sequência referência sem 

estágio X; 
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 Possibilidades de redução da temperatura dos estágios 

oxidativos de dioxidação e peroxidação; 

 

 Aumento da produção de celulose branqueada em fábricas em 

que o branqueamento esteja impossibilitado de produzir mais 

em função da indisponibilidade de dióxido de cloro (planta 

química em gargalo de produção). 

 

         A redução de xilanas na polpa branqueada com xilanase pode 

estar entre 1 a 2%. Essa redução afeta a refinação da polpa, 

tornando-a mais lenta, com maiores dificuldades para se 

desenvolverem as resistências mecânicas. Isso porque as 

hemiceluloses são importantes para a ligação de fibras, afetando 

resistências como: tração, estouro, alongamento e rasgo. Por outro 

lado, essa redução em xilanas afeta positivamente propriedades 

como: maciez e suavidade, resistência ao colapsamento, volume 

específico aparente, porosidade, população fibrosa, coarseness e 

absorção de água.  

 

          Em alguns casos, quando a parede celular da fibra encontra-se 

bem erodida (mais porosa e mais rugosa) pela ação da xilanase, o 

desfibrilamento pode ser favorecido, mesmo com o menor teor de 

pentosanas na polpa. Com isso, devido ao maior desfibrilamento, 

esses impactos nas propriedades físico-mecânicos, acima 

mencionados, são menos proeminentes.  

 

          Fica fácil entender, em função de tantas ocorrências 

tecnológicas possíveis, as razões de muitos resultados diferentes para 

ensaios com xilanases encontrados na literatura global, alguns 

extremamente vantajosos e outros absolutamente decepcionantes.  

 

          Dentre as inúmeras sequências testadas com xilanase, aquelas 

que poderiam ter maior grau de competitividade com as sequências 

atualmente sendo utilizadas pelas fábricas brasileiras seriam: 

 

OXDEopD 

OXDHP 

OXDPD 

OXZDP 
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          A avaliação da economicidade de uma dada sequência não 

pode ser calculada apenas com base na economia de dióxido de cloro 

ou de ozônio consumidos no branqueamento e no custo da xilanase 

aplicada. Há que se fazer um estudo bem mais amplo, envolvendo 

custos totais do branqueamento, custos no tratamento de efluentes e 

de lodos orgânicos, ganhos de produção de polpa branqueada, 

impactos no desempenho da máquina de formar e secar as folhas, 

efeitos nas propriedades dos produtos e aceitação desses efeitos 

pelos clientes da celulose, dentre outros. 

 

 

 

 

 LACASES MEDIADAS 

 

 

          Lacases são enzimas do tipo fenoloxidase que são produzidas 

pelos fungos da podridão branca da madeira. As lacases isoladamente 

apresentam ação não muito expressiva na degradação da lignina, 

pelo fato de terem baixo potencial de oxirredução. Por isso, elas 

precisam ser aplicadas simultaneamente a compostos conhecidos 

como mediadores de oxirredução para terem potencializado o efeito 

de troca de elétrons que se faz necessário para acelerar a reação de 

degradação de estruturas da lignina.    

 

          Os mediadores têm a finalidade de aumentar o potencial de 

oxirredução e de acelerar a atividade enzimática da lacase. Assim, 

permitem reações mais rápidas, eficientes e com a oportunidade 

concedida de que a mesma molécula de lacase possa atuar mais 

vezes por unidade de tempo de residência do estágio. 

 

          Diversos mediadores têm sido estudados como coadjuvantes 

vitais para a utilização industrial das lacases no branqueamento da 

celulose e até mesmo na polpação e tratamento de efluentes e 

resíduos sólidos. Entretanto, como as fibras são muito facilmente 

accessíveis e disponíveis para as enzimas, o uso de lacases para 

branqueamento de polpas tem merecido muito mais estudos do que a 

biopolpação enzimática de cavacos de madeira. 
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          Os mediadores sintéticos são extremamente caros, 

relativamente tóxicos e com isso, têm inibido o crescimento do uso 

das lacases mediadas pelo setor de fabricação de celulose e de papel.  

 

          Os principais mediadores sintéticos são os seguintes: 

 

HBT – N- Hidroxi-Benzo-Triazol 

 

NHA – N Acetil N Fenil Hidroxil Amina 

 

VA – Ácido Violúrico 

 

HAA – Ácido Hidroxi Antranílico 

 

          Por outro lado, existe uma busca incessante e enérgica dos 

pesquisadores por mediadores naturais que os próprios fungos 

utilizam em suas reações bioquímicas. Dentre eles se encontram 

derivados de lignina fragmentada como: siringaldeído, 

acetosiringona, etc.  

 

          Os mediadores costumam inativar certa fração da lacase, o 

que precisa ser muito bem conhecido para as aplicações acadêmicas 

e industriais. Esse tem sido um dos problemas do sistema 

lacase/mediador: a demanda de uma quantidade adicional da enzima, 

encarecendo o seu uso industrial ainda mais. 

 

          Apesar do alto potencial que o sistema lacase/mediador 

oferece ao setor industrial de celulose e papel, os casos de aplicações 

práticas são mínimos frente à baixa relação benefício/custo.  

 

          A lacase mediada oxida e degradada estruturas fenólicas da 

lignina, portanto, trata-se de uma atuação muito diferente daquela da 

xilanase. Por sua forma de atuação, o ideal é se introduzir um estágio 

oxidativo com lacase mediada sucedido por uma extração alcalina, 

extração alcalina oxidativa ou peroxidação, como se seguem: 

 

OLE 

OLEop 

OLP 
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          As principais vantagens com o uso da lacase mediada são os 

seguintes: 

 

 Oxidação de compostos de lignina presentes nas fibras 

celulósicas não branqueadas ou deslignificadas com oxigênio; 

 

 Despolimerização de fragmentos de lignina liberados para os 

filtrados do branqueamento; 

 

 Oxidação de fenóis de origens outras que os da lignina (p.e.; de 

extrativos polifenólicos); 

 

 Redução do número kappa de 1 a 4 pontos para eucalipto e em 

até 4 a 6 pontos para polpas kraft de coníferas. 

 

          As condições para aplicação do sistema lacase/mediador 

exigem a construção de uma torre específica para esse estágio. O 

tempo de residência é longo (mínimo de 2 horas), pois a lacase e o 

mediador precisam penetrar dentro da parede celular para atingir a 

lignina interna. Trata-se de mais uma diferença em relação às 

xilanases, que atacam preferencialmente xilanas mais superficiais 

(originais ou reprecipitadas). 

 

          Existem muitas propostas técnicas na literatura para uso do 

sistema lacase/mediador (em geral com o mediador HBT ou com o 

NHA). As condições operacionais recomendadas são as seguintes: 

 

 Temperatura: 50 a 65ºC 

 

 Tempo: 2 a 12 horas 

 

 pH: 4 a 7 para lacases derivadas de fungos e 6 a 9 para lacases 

derivadas de bactérias extremófilas 

 

          Uma das vantagens da aplicação da lacase mediada é seu 

mínimo efeito sobre a celulose e hemiceluloses, o que resulta em 

polpas similares às branqueadas por sequências ECF tradicionais. 

Apesar disso, a lacase mediada não tem conseguido se firmar como 

uma alternativa para as fábricas de celulose kraft branqueada. Para 

que isso possa acontecer mais rapidamente, os cientistas precisam: 
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> Encontrar novas fontes de produção de lacases a partir de 

organismos extremófilos; 

 

> Encontrar mediadores naturais de baixo custo e que 

possibilitem se reduzir o tempo do estágio L. 

 

 

Esses mediadores naturais de baixo custo precisam ser: 

 

> Eficientes para acelerar a reação enzimática pela lacase; 

 

> Capazes de permitir a recuperação do sistema lacase/mediador 

após os ataques às moléculas fenólicas; 

 

> Incapazes de inativar fração da lacase no meio onde atuam 

juntos; 

 

> Atuantes em faixas amplas de pH e temperaturas 

(extremófilos). 

 

 

          Além do estudo dos mediadores, existem outras linhas de 

pesquisa em andamento com as lacases mediadas: 

 

> Utilização do sistema lacase/mediador em aplicação sequencial 

com a xilanase (estágios XL). Com a aplicação da xilanase, a 

lignina se torna mais favorável e accessível para a lacase 

mediada. 

 

> Branqueamento com utilização de enzimas produzidas por 

fungos extremófilos modificados geneticamente para oferta 

simultânea de lacase e de mediador natural. 

 

> Branqueamento com fungos vivos produtores de 

lacase/mediador ao invés de enzimas. 

 

          Os fungos Trametes versicolor e Phanerochaete chrysosporium 

têm sido os mais estudados para essas duas últimas mencionadas  

finalidades. Apesar dos bons resultados, o ataque dos fungos demora 
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para acontecer e não é específico para a lignina. Relatam-se ataques 

simultâneos às hemiceluloses e celulose, perda de viscosidade da 

polpa, porém reduções significativas do número kappa (em até 50%). 

Pouco se conhece sobre as perdas de rendimentos do estágio, porém 

acredito que elas não sejam pequenas. De qualquer forma, os 

desenvolvimentos científicos tendem a acontecer lentamente e ao 

final podem conduzir a resultados surpreendentes.  

 

 

 

  

 PEROXIDASES OU CATALASES 

 

 

 

          Apesar de se reconhecer a efetiva ação das catalases (Li-

Peroxidase e Mn-Peroxidase) para atacar as moléculas de lignina, elas 

não têm recebido dos pesquisadores a mesma atenção da lacase 

mediada. Talvez a principal causa esteja no fato conhecido de que o 

material atacado e despolimerizado por elas pode se repolimerizar, 

com modificações na molécula de lignina que dificultam sua remoção 

posterior.  

 

          Em função de resultados conflitivos obtidos em sequências de 

branqueamento, as peroxidases têm merecido outros tipos de estudo 

para aplicações nas fábricas de celulose. Uma delas seria como 

desativadoras de residuais de peróxido de hidrogênio em 

branqueamento de pastas de alto rendimento ou de polpas kraft que 

tenham uma peroxidação como estágio terminal.  

 

          As peroxidases podem aguentar temperaturas mais elevadas 

(entre 80 a 85ºC) e conseguem ser efetivas em pH’s tão elevados 

como próximos a 9. Como o residual de H2O2 precisa ser destruído 

para evitar problemas na colagem do papel em fábricas integradas, 

as peroxidases vêm conquistando algum espaço com essa aplicação. 

Como vantagem ambiental adicional, a eliminação desses residuais 

de peróxido de hidrogênio diminui a ecotoxicidade dos efluentes do 

branqueamento.  
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 CELOBIOSE  DESIDROGENASE 

 

          Essa enzima tem a capacidade de reduzir as quinonas que são 

produzidas pela oxidação dos fenóis da lignina. Com isso, evitam a 

repolimerização da lignina que foi oxidada pelas peroxidases.  

  

 

 
 

======================================= 

 

 

BIODETERIORAÇÃO DE EXTRATIVOS E RESINAS 

CAUSADORAS DE INCRUSTAÇÕES (“PITCH”) 

 

 

 
 

 

          O problema conhecido rotineiramente como “pitch” se constitui 

em uma das maiores dores de cabeça dos fabricantes de celulose 

kraft branqueada de eucalipto.  O “pitch” nada mais é do que 
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depósitos pegajosos formados pela modificação de extrativos da 

madeira - quer seja durante a polpação ou no branqueamento com 

compostos de cloro. Esses depósitos se incrustam nas paredes dos 

equipamentos e nas fibras de celulose causando inconvenientes 

processuais e de qualidade de produto. Como consequências no 

processo industrial têm-se: aumento da necessidade de limpezas 

químicas, altos custos de prevenção e controle, aumento da sujeira 

na polpa branqueada, perdas de produção e de produtos, etc.  

 

          Os problemas de “pitch” não são exclusivos do processo kraft: 

esses depósitos ocorrem na produção de pastas de alto rendimento e 

na polpação sulfito. Tudo vai depender da matéria-prima usada para 

produção de celulose e da interação entre suas resinas e extrativos 

com o processo de conversão industrial. Por essas razões, as 

partículas e os depósitos de “pitch” apresentam cores, viscosidades, 

pegajosidade e formatos diferentes.  

 

          Os depósitos e as partículas de “pitch” costumam serem 

tratadas com: surfactantes, detergentes, sequestrantes, enzimas e 

inativadores físico-químicos como talcos e outros adsorventes 

minerais finamente divididos.  

 

          O uso de enzima para controle de “stickies” e para lavagens 

enzimáticas em máquinas de papel já é uma realidade. Elas também 

podem ser eficientemente utilizadas nas limpezas de sistemas 

contaminados com “pitch” em fábricas de celulose. Por se tratarem 

de assuntos afins, esses tratamentos para limpezas enzimáticas em 

sistemas industriais de fábricas de celulose e papel serão tratados 

com maior intensidade concomitantemente aos controles de materiais 

pegajosos no capítulo 33, quando discorreremos sobre as tecnologias 

papeleiras de limpeza de circuitos e o uso de enzimas.  

 

          A formação de “pitch” em fábricas de celulose de eucalipto é 

muito comum e dispendiosa. Dedicaremos em futuro próximo todo 

um capítulo do Eucalyptus Online Book sobre esse tipo de 

problema. No momento, apenas faremos algumas considerações 

sobre meios biotecnológicos para se minimizar os problemas de 

“pitch”, seja pelo uso de enzimas ou de organismos vivos.  

 

          Os precursores do “pitch” são compostos orgânicos solúveis 

em solventes orgânicos como etanol, éter etílico, tolueno, acetona, 
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benzeno e diclorometano. Esses compostos precursores são muito 

variados em composição e teores: ácidos graxos, ácidos resínicos, 

ceras, álcoois superiores, ácidos orgânicos, ésteres, glicerídeos e 

diversos outros compostos lipofílicos e insaponificáveis durante a 

polpação kraft. 

 

          A proporção e o tipo de extrativos variam de espécie para 

espécie vegetal, com a idade, com a posição na árvore, com a 

presença ou não de casca, etc.  

 

          Durante o processo de polpação kraft, diversos desses 

extrativos são degradados ou modificados. Alguns são saponificados e 

se dissolvem no licor preto, sendo encaminhados sem problemas para 

a evaporação e para combustão na caldeira de recuperação de licor 

preto. Outros se modificam e ganham características de 

pegajosidade. Os compostos insaponificáveis e os sabões de cálcio e 

não de sódio são alguns dos principais causadores de depósitos de 

“pitch”. Alguns desses extrativos que não são removidos na polpação 

kraft podem ser atacados pelos compostos oxidativos no 

branqueamento e se converterem em substâncias muito mais 

problemáticas ainda, com cor escura, maior pegajosidade e forte 

aderência às fibras e às paredes de equipamentos de processo. 

 

          Os extrativos presentes nos cavacos de madeira e nos 

resíduos de casca que adentram ao digestor em geral estão em 

canais de resina, em células de parênquima ou em elementos de vaso 

nas estruturas anatômicas desses insumos fibrosos. Em geral, eles 

estão bastante concentrados nos vacúolos das células de parênquima, 

nos canais de resina de coníferas e no interior dos elementos de 

vasos dos cernes das madeiras de folhosas. Esses extrativos que 

entopem os elementos de vaso são conhecidos como tiloses. As 

tiloses são excreções de extrativos feitas pelas células dos 

parênquimas axial ou radial para o interior dos elementos de vaso, 

para dar resistência e proteção ao cerne inativo das árvores. 

 

          Quanto mais rica for a madeira em teores e tipos de 

extrativos, maior a propensão de se formarem depósitos e partículas 

coloidais de “pitch”. É importante que não se confundam as 

denominações “pitch” e “stickies”. Os “stickies” são também 

compostos pegajosos presentes nas fábricas de papel, em especial 

nas fábricas de papel reciclado. Eles surgem devido a residuais de 
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colas, resinas de resistência a úmido ou a seco do papel, adesivos 

tipo “hot melt”, látex, etc. Os “stickies”, por serem pegajosos, têm 

alta afinidade pelas partículas de “pitch”. Quando ambos ocorrem 

concomitantemente, o problema é potencializado e se torna um 

pesadelo insuportável para o papeleiro. 

 

          Nas fábricas de celulose e papel que enfrentam problemas de 

“pitch”, toda atenção é pouca para a qualidade da madeira. Isso 

porque a origem do “pitch” está na madeira. Alguns desses 

compostos da madeira se convertem em suspensões coloidais 

instáveis, que podem se precipitar por modificações drásticas de pH, 

temperatura ou pela presença de íons como cálcio, alumínio, etc. Os 

compostos de “pitch” costumam ser hidrofóbicos, possuem cargas 

negativas e ocorrem em emulsões micelares instáveis.  

 

          A ocorrência de problemas de “pitch” é mais usual em 

situações tais como: 

 

> Utilização de madeiras recém-abatidas e com altos teores de 

extrativos (por exemplo: árvores mais velhas, madeiras ricas 

em cerne, etc.); 

 

> Fábricas com circuitos de águas muito fechados e com alta taxa 

de uso de águas recuperadas; 

 

> Baixa eficiência de lavagem da polpa - seja na área de celulose 

não branqueada, seja após cada estágio do branqueamento; 

 

>  Fábricas integradas de celulose e de papel com alta geração de 

refugos de papel para reaproveitamento; 

 

> Processos com diversos pontos com variações extremas de pH 

e de temperatura (o que favorece a desestabilização coloidal); 

 

> Situações de equipamentos com intensas forças de rotação e de 

cisalhamento (despastilhadores, rotores, agitadores, 

refinadores, pulpers, misturadores dinâmicos, etc.); 

 

> Excessiva geração de espumas em filtrados e licores; 
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> Altos teores de cálcio nos sistemas, o que favorece a formação 

de sabões de cálcio. 

 

         A constante problemática de formação de “pitch” em fábricas 

de celulose branqueada de eucalipto se deve à presença de extrativos 

muito susceptíveis a se tornarem pegajosos nas etapas de polpação 

kraft e do branqueamento da celulose com compostos oxidativos 

clorados (dióxido de cloro). Dentre esses extrativos, destacam-se os 

álcoois superiores, glicerídeos, ceras, esteroides e esteróis 

lipossolúveis e compostos lipofílicos (que possuem afinidade pelos 

lipídeos). 

 

          A formação de “pitch” em branqueamentos ECF de polpas kraft 

de eucalipto não é por si só uma exclusividade dessa matéria-prima 

vegetal e nem desses tipos de branqueamento. Também os 

branqueamentos isentos de compostos de cloro costumam apresentar 

também depósitos de “pitch”, embora em menores intensidades. Isso 

porque os coloides de compostos lipofílicos, ácidos graxos e ésteres 

de esteroides também acabam se precipitando em condições que 

desestabilizem suas micelas.  

 

          Apesar de o processo kraft saponificar bem a maioria de 

ácidos graxos, triglicerídeos e ácidos resínicos, a presença de um 

coquetel de extrativos oriundo da madeira dos eucaliptos é muito 

favorável para a formação do “pitch”. Essa é uma das desvantagens 

dos eucaliptos e de outras folhosas, embora já se conheçam os meios 

de se minimizar esse tipo de problema na fabricação de celulose de 

mercado e de papéis feitos com essas fibras. Existem diversos 

mecanismos de controle físico-químico, mas também existem 

potencialidades de controle e de prevenção por meios 

biotecnológicos. É o que se pretende discorrer nessa seção desse 

capítulo. 

 

 

 Degradação de extrativos da madeira por meios 

naturais com fungos deterioradores 

 

 

          Depois que as árvores são abatidas pela colheita florestal, 

algumas de suas células podem permanecer viáveis por até 6 meses, 

dependendo do diâmetro das toras, presença ou não de casca, 
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ambiente onde estocadas, velocidade de secagem da madeira, 

insolação, ventos, etc. As células vivas continuam respirando e 

consumindo oxigênio e produtos armazenados como reservas nos 

vacúolos das células dos parênquimas radial e axial. Ao 

metabolizarem substâncias de reserva, elas liberam gás carbônico e 

energia, o que provoca o aquecimento das toras empilhadas ou dos 

cavacos estocados em pilhas. Isso acontece enquanto as células 

tiverem umidade suficiente e temperaturas e reservas adequadas 

para sua sobrevida. Isso é tão evidente, que algumas toras frescas 

costumam inclusive emitirem rápidos brotos em uma tentativa de 

sobrevida. 

 

 
 

          Acontece que bactérias e fungos também apreciam esses tipos 

de ambientes úmidos e ricos em nutrientes, com níveis de pH em 

geral baixos (3,5 a 5) devido à liberação de ramificações ácidas das 

hemiceluloses (acetilas e uronilas).  

 

          Os extrativos da madeira são algumas das principais fontes de 

energia, de carbono e de nutrientes para as células vivas das árvores 

recém-abatidas. Esses compostos também são atrativos para os 

parasitas e predadores que vêm se instalar para colonizar a madeira 

estocada. Diversas variáveis a respeito da forma como as toras ou 
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cavacos estão estocados afetam essa colonização por fungos, 

bactérias e Archaea.  

 

 
 

          Assim sendo, a mais rápida ou mais lenta atividade bioquímica 

desenvolvida na madeira por ação de organismos vivos vai depender 

de: 

 

 Qualidade da madeira (densidade básica, umidade, composição 

química, presença de casca, uniformidade das toras, etc.); 

 

 Forma das pilhas de toras ou de cavacos (altura, aeração, 

disposição solar, comprimento das toras, dimensões dos 

cavacos, etc.); 

 

 Presença de organismos parasitas ou predadores (insetos, 

fungos, bactérias, etc.); 

 

 Condições ambientais (época do ano, sombreamento, insolação, 

temperatura, chuvas, etc.); 

 

 Condições de limpeza do pátio (pavimentação, restos vegetais 

anteriores que servem de inóculo, terra, etc.); 

 

 Fatores aceleradores ou inibidores inseridos por gestão humana 

(equipamentos de aeração, engenharia da pilha, controle e 

rotatividade dos estoques, etc.). 
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          A perda de peso das toras ou dos cavacos com o passar do 

tempo de estocagem pode atingir 2 a 8% (ou mais), dependendo do 

tempo de estocagem e demais características da pilha, do ambiente e 

da madeira. Para períodos mais longos, essa perda pode atingir 

valores substancialmente maiores. Concomitantemente a isso, a 

madeira se retrai em volume pela secagem e as perdas de volume 

variam entre 3 a 8%, em função do tempo de estocagem, da 

qualidade das toras e da rapidez de secagem. Essa retração também 

pode ser bem maior, em condições mais propícias para a retração 

volumétrica.   

 

          A colonização da madeira por fungos durante a estocagem da 

mesma em condições naturais (pátio de toras e pilhas de cavacos) 

acontece de acordo com uma sucessão de eventos mais ou menos 

padronizada. Isso porque a chegada dos hóspedes depende do tipo 

de serviço que cada um irá fazer.  

  

          Os primeiros a chegar são os fungos formadores de bolor ou 

de mofo (“molds”). Eles já começam a atuar sobre os extrativos e 

sobre os açúcares livres especialmente na superfície das toras e dos 

cavacos úmidos, formando bolores de cores distintas (brancos, 

negros, verdes, azuis, etc.). As principais espécies que chegam para 

colonização inicial são de fungos ascomicetos, zigomicetos e 

deuteromicetos. As hifas desses fungos não possuem cor, mas a 

presença de esporos coloridos dá a ideia de que o emboloramento 

fúngico é ricamente colorido. Os bolores não dão cor à madeira – na 

verdade, eles causam uma descoloração e um esbranquecimento 

interno da mesma. Os esporos em geral se localizam na superfície 

dos cavacos e das toras para serem mais facilmente disseminados 

pelos ventos. Os principais fungos causadores de bolor são: 

Penicillium, Rhizopus, Aspergillus, Mucor, etc.  

 

          A colonização da madeira passa por uma etapa seguinte com a 

chegada dos fungos manchadores da madeira ou dos canais nutritivos 

de seiva ou resina (“sap stain”). Esses fungos possuem hifas 

pigmentadas e colorem o interior de canais de resina, de vasos e de 

parênquima, onde eles vão buscar seus alimentos. Com isso, deixam 

manchas estriadas no interior da madeira, com cores variadas: 

vermelha, azul, verde, rosa, branca e preta. São fungos muito 

eficientes para degradar hemiceluloses e extrativos, porém também 

deterioram a celulose. São mais comuns em madeiras de coníferas, 



 

108 
 

mas também colonizam madeira de eucalipto. Também aqui se 

distribuem colonizadores dos tipos ascomicetos e deuteromicetos. Os 

principais fungos presentes são: Ceratocystis, Ophiostoma, 

Alternaria, Cladosporium, Trichoderma, Chlorociboria, Aureobasidium, 

Thermoascus, etc. Deve ser relembrado que não é a madeira que se 

colore, mas sim as hifas pigmentadas que dão a falsa impressão de 

que a madeira muda de cor pelo ataque fúngico.  

 

          Quando os fungos basidiomicetos apodrecedores da podridão 

branca e parda chegam para colonizar a madeira, já encontram a 

mesma ligeiramente modificada, frente aos ataques iniciais causados 

principalmente pelos ascomicetos e deuteromicetos. Esses fungos 

pioneiros (ascomicetos, zigomicetos e deuteromicetos) não degradam 

a lignina, mas apreciam extrativos e carboidratos mais fáceis de 

serem degradados (hemiceluloses, amido, açúcares simples, etc.). Os 

basidiomicetos são especializados em degradar lignina, celulose e 

hemiceluloses. Entretanto, eles não rejeitam trabalhar e se alimentar 

dos extrativos remanescentes, que em geral são aqueles mais 

indigestos aos ascomicetos, zigomicetos e deuteromicetos. Esses 

extrativos são considerados como recalcitrantes ao ataque fúngico 

inicial.  

 

           Os triglicerídeos e os ácidos graxos são facilmente 

degradados pelos fungos pioneiros. Já os ácidos resínicos, os 

esteroides, os sitosteróis, os esteróis e os compostos lipofílicos são 

mais recalcitrantes aos ataques fúngicos. Por outro lado, quando 

chegam os basidiomicetos, eles acham fragmentos de extrativos 

semi-degradados deixados pelos fungos pioneiros. Alguns 

basidiomicetos se especializaram então em degradar esses extrativos 

de maior recalcitrância.  

 

          Assim, a adequada combinação de fungos pode ajudar a que a 

degradação de extrativos precursores da formação de ”pitch” seja 

mais efetiva. Os fungos ascomicetos não são tão eficientes em 

degradar alguns compostos lipofílicos e esteroides, mas alguns 

basidiomicetos sim. É por essa razão que cresce o interesse por 

fungos da podridão branca, que são os únicos capazes de degradar a 

lignina com eficiência e também eliminar alguns extrativos 

recalcitrantes precursores do “pitch” que surge nos processos de 

fabricação de celulose e papel.  
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          Os principais fungos basidiomicetos estudados para essa dupla 

finalidade (degradação de lignina e extrativos) são: Phellinus, 

Phanerochaete, Perenniporia, Ceriporiopsis, etc.  

 

   

 

 

 Envelhecimento da madeira na forma de pilhas 

estocadas na floresta 

 

 
 

 

          Uma das formas mais conhecidas e praticadas para se 

biodeteriorar extrativos da madeira é através da estocagem da 

madeira na área florestal ou nos pátios de toras de madeira das 

fábricas (“seasoning of wood”).  

 

          Com a manutenção das toras empilhadas em ambiente natural 

se conseguem quatro eventos importantes para o fabricante de 

celulose:  

 

 Perda de peso por secagem das toras;  

 

 Redução do volume da madeira por contração volumétrica; 

 

 Redução no teor de extrativos da madeira;  
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 Biodeterioração de ramificações das hemiceluloses sem 

importância para as fábricas de celulose.  

 

          A perda de umidade favorece o manuseio e o transporte das 

toras da floresta para a fábrica e também no próprio pátio de 

estocagem fabril. Isso é muito válido especialmente nos dias atuais 

onde existe muita pressão a respeito de cargas pesadas utilizando 

rodovias deterioradas ou altamente trafegadas no País.  

 

          A secagem da madeira também favorece a sua contração 

volumétrica, já que a madeira é normalmente recebida com base em 

volume medido na entrada da fábrica. Em geral, quando as toras 

chegam às fábricas, elas possuem 95% ou menos do volume original 

medido logo no abate das árvores, com madeira altamente saturada 

em água. Essa redução pode ser muito mais significativa no caso de 

estocagem de toras curtas e de pequeno diâmetro que tenham sido 

descascadas e estocadas por períodos longos de tempo para 

secagem. 

 

 
 

 

          Por outro lado, em relação ao ataque microbiológico das toras 

estocadas, podem ser observadas diversas modificações importantes 

na composição das mesmas: 
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> Perdas de compostos voláteis que se liberam com o 

aquecimento e secagem das toras; 

 

> Compostos extrativos passam a ser oxidados pela presença de 

oxigênio do ar, que passa a penetrar na porosidade da madeira, 

logo após a saída por secagem da água da umidade; 

 

> Compostos químicos facilmente metabolizáveis como as 

ramificações de hemiceluloses e diversos extrativos passam a 

ser atacados por fungos emboloradores, manchadores e 

apodrecedores; 

 

> Compostos químicos da madeira mais difíceis de serem 

degradados passam a servir de alimento para fungos das 

podridões branca e parda. Com isso, lignina, hemiceluloses e 

celulose, além de extrativos recalcitrantes, começam a ser 

deteriorados biologicamente.  

 

          É genericamente aceito dentro do setor florestal, que a 

estocagem da madeira no campo por períodos entre 30 a 90 dias traz 

benefícios ao processo de produção de celulose, já que: 

 

 A perda de peso seco ocorre pela degradação de compostos que 

necessariamente seriam degradados pela polpação química, 

consumido reagentes do álcali ativo, acumulando-se no licor 

preto e reduzindo o rendimento na polpação; 

 

 A madeira perde peso e volume, o que é atrativo no manuseio, 

transporte e compra de madeira; 

 

 A madeira na forma de toras com casca favorece que a casca 

comece a se liberar com mais facilidade, melhorando o 

descascamento mecânico na fábrica; 

 

 Os extrativos em diclorometano, éter etílico e etanol/tolueno 

são reduzidos pelo ataque microbiológico de fungos, os quais 

buscam neles fontes fáceis de carbono e energia. 

 

          As hifas penetram dentro das toras e começam a consumir o 

que é mais fácil de ser metabolizado, ou seja, glicerídeos, ácidos 
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graxos, álcoois, açúcares simples, ramificações de moléculas de 

hemiceluloses, etc.  

 

          As principais reações que ocorrem nessa fase são: 

 

 Hidrólise de glicerídeos, que é uma das principais reações que 

ocorre no início do ataque microbiológico; 

 

 Hidrólise de ácidos graxos de peso molecular mais alto, de 

ceras, óleos essenciais, etc.; 

 

 Auto-oxidação de extrativos devido à presença de oxigênio no 

interior da madeira; 

 

 Alterações na estrutura e em algumas moléculas de 

carboidratos (hemiceluloses e regiões amorfas da celulose) 

causadas por ascomicetos e basidiomicetos; 

 

 Alterações na lignina causadas por fungos basidiomicetos da 

podridão branca. 

 

          Os extrativos são alguns dos alimentos preferidos nessa fase 

de estocagem das toras na floresta. As toras longas são difíceis de 

serem colonizadas e mesmo que a madeira fique por 45 a 120 dias, o 

ataque não é tão severo. Evidentemente, se as condições ambientais 

forem favoráveis e as toras forem finas, curtas e sem casca, esses 

ataques biológicos podem danificar severamente a madeira. 

 

          Essas alterações na qualidade da madeira se manifestam em 

modificações de diversas de suas propriedades: densidade básica, 

teor de umidade, solubilidade da madeira em soda a quente, teor de 

extrativos, teor de pentoses, teor de lignina, contração volumétrica, 

etc. De uma maneira geral, as propriedades mais avaliadas são: 

densidade básica, teor de extrativos, teor de umidade e solubilidade 

da madeira em solução de soda cáustica a quente.  

 

          As reações metabólicas são invariavelmente queimas 

biológicas de compostos orgânicos para obtenção de carbono e de 

energia. O carbono será utilizado para a formação dos componentes 

anatômicos dos corpos dos fungos, que são seres heterótrofos e não 

fotossintetizadores. As hifas e micélios dos fungos serão 
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posteriormente consumidos sem render nada em polpa pelo licor 

kraft de cozimento. Portanto, essa massa de células vegetais 

orgânicas acabará fazendo parte dos sólidos secos orgânicos 

presentes no licor preto, enviado para a unidade de recuperação e 

para geração de energia para a fábrica. O ciclo assim acaba se 

fechando também aqui. 

 

          Em alguns casos, o ataque de fungos pode gerar compostos 

coloridos (mofos e fungos manchadores de madeira). Essa cor dos 

pigmentos melanínicos pode escurecer pastas de alto rendimento e 

até mesmo a alvura de polpas químicas branqueadas (quando o 

desenvolvimento miceliar for intenso). Por isso, é preciso entender 

sobre esses fenômenos biológicos para poder programar melhor o 

monitoramento da qualidade da madeira e até mesmo a condução 

das etapas de polpação e branqueamento. 

 

 
          Outro fenômeno que costuma acontecer e impactar a 

qualidade da madeira é a conhecida histerese. Ele ocorre quando a 

madeira seca abaixo do ponto de saturação de fibras e se contrai e 

racha bastante. Algumas modificações de difícil reversibilidade 

acontecem, sendo uma delas a maior dificuldade de reidratação dessa 

mesma madeira. A histerese é um fenômeno natural típico dos 

materiais celulósicos e afeta tanto operações na fabricação da 

celulose (inchamento e reidratação dos cavacos) como na do papel 

(qualidade de fibras que já foram secadas, como as polpas de 

mercado e as fibras secundárias oriundas do papel reciclado).  
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 Biodeterioração em pilhas de cavacos para redução 

dos problemas de “pitch” 

 

 

 

 
 

 

          A biodeterioração de pilhas de cavacos para redução de 

extrativos causadores de “pitch” é um dos principais exemplos de 

aplicações biotecnológicas nas fábricas de celulose. Algumas 

empresas, mesmo desconhecendo o que de microbiológico ou de 

químico esteja acontecendo nas pilhas de cavacos, costumam 

empiricamente deixar os cavacos armazenadas por um período 

variado de tempo para redução dos problemas causados por 

extrativos ou resinas ao longo do processo industrial de polpação. 

Isso é muito comum para produção de pastas mecânicas, polpas 

sulfito e até mesmo polpas kraft. 

 

          Um dos processos biológicos comerciais mais conhecidos para 

essa finalidade é exatamente o desenvolvido pela nossa estimada 

amiga e pesquisadora Dra. Roberta Farrell e equipe, que permitiu a 

viabilização de um fungo ascomiceto potencialmente manchador de 

canais de seiva, mas de uma linhagem albina, para degradar diversos 

tipos de extrativos da madeira. Uma linhagem especial do fungo 
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Ophiostoma piliferum, por ser albina, tem hifas claras e não 

pigmentadas, logo essas células dos fungos não colorem os cavacos. 

Dessa forma, as hifas podem colonizar a pilha de cavacos e por 

serem translúcidas e incolores não prejudicam a cor ou a tonalidade 

dos cavacos. Esse tipo de tratamento fúngico é, por isso, muito 

recomendado para cavacos de madeiras de coníferas utilizados para 

produção de pastas de alto rendimento e polpas químicas do processo 

sulfito. Entretanto, pela vantagem de eliminação de parte significativa 

dos extrativos, esse biotratamento também se viabiliza para 

produção de polpas kraft.  

 

          Na Natureza, o fungo ascomiceto Ophiostoma piliferum tem 

hifas com a coloração cinza, pela presença de um tipo de melanina 

dessa cor. O pigmento protege as hifas contra as radiações 

ultravioletas. A versão albina é resultado de melhoramento genético 

para fins comerciais. A falta de melanina deixa o fungo albino mais 

sensível aos raios solares, por isso, deve-se planejar muito bem a 

localização da pilha de cavacos para minimização desse tipo de 

radiação sobre ela.  

 

          As pilhas de cavacos são inoculadas com esporos ou hifas 

cultivadas do fungo, que são comercializados com o nome comercial 

de CartaPip. A via esporos é a mais usual. A inoculação, as condições 

de deterioração e a população fúngica devem ser rigorosamente 

controladas para que as perdas de peso seco de madeira sejam 

baixas e que somente os compostos-alvo sejam realmente 

degradados.   

 

          Deve-se evitar que a pilha de cavacos esteja contaminada com 

outros fungos manchadores, emboloradores ou degradadores da 

podridão branca. Para isso, é importante se trabalhar com madeiras 

de árvores recém-cortadas, descascadas e convertidas em cavacos 

ainda ricos em umidade. Também é vital que se promova a uma 

desinfecção dos cavacos pela vaporização dos mesmos antes de se 

fazer a inoculação. Os cavacos resfriados podem então sofrer uma 

inoculação com uma suspensão de esporos em água. Isso pode ser 

feito diretamente sobre a esteira de cavacos que alimenta a pilha de 

cavacos. 

 

          O tempo destinado à atuação do fungo albino varia entre 2 a 4 

semanas - é um tempo muito longo para pilhas de cavacos 
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convencionais em fábricas de celulose. Por essa razão, a criatividade 

humana detectou a oportunidade de se inocular o fungo em cavacos 

sendo exportados de uma região para outra em porões de navios. 

Esses porões passam então a atuarem como reatores biológicos para 

que os fungos possam cumprir o seu lento, mas eficiente, trabalho de 

deterioração de extrativos causadores de “pitch”.  

 

          O fungo Ophiostoma piliferum ataca preferencialmente 

triglicerídeos, ceras, álcoois superiores e ácidos graxos. Costuma-se 

encontrar referências em artigos técnicos de que seu efeito não é tão 

intenso para compostos extrativos lipofílicos e para esteroides. Há, 

porém, diversos trabalhos mostrando relativos efeitos mesmo para 

esses componentes dos extrativos. Dessa forma, é interessante que 

sejam feitos mais estudos técnicos sobre a ação desse fungo sobre 

cavacos de eucalipto, uma vez que as madeiras desse gênero de 

árvores são ricas exatamente nesses extrativos de maior 

recalcitrância.   

 

          Ophiostoma piliferum não degrada a lignina nem carboidratos 

estruturais (celulose e hemiceluloses). Ele secreta quantidades 

pequenas das enzimas extracelulares que atacariam esses 

compostos: celulases, xilanases, ligninases. Por outro lado, 

reconhece-se que as secreções de pectinases, lipases e amilases são 

as mais importantes. O fungo busca então seu carbono e sua energia 

em extrativos, amido e pectinas.  

 

          Algumas outras vantagens têm sido apresentadas para a 

aplicação industrial desse fungo albino, em especial para polpações 

mecânicas, sulfito e mesmo kraft. No caso das polpas kraft, relatam-

se as seguintes vantagens técnicas; 

 

Ω Melhoria no rendimento da polpação; 

 

Ω Redução do número kappa; 

 

Ω Maior facilidade de impregnação dos cavacos pela desobstrução 

de canais de resina e de lúmens de elementos de vaso que 

pudessem estar repletos de tiloses, resinas e extrativos. 

 

          As recomendações que os fabricantes do produto CartaPip 

fazem para uso desse produto abrangem os seguintes pontos críticos: 
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 Umidade adequada e controlada na pilha de cavacos; 

 

 Evitar contaminações com outros tipos de fungos, inclusive 

com o fungo Ophiostoma piliferum original e não albino; 

 

 Controlar adequadamente o tempo de estocagem para evitar 

danos às fibras e perda de peso em função da continuidade 

do ataque microbiológico e também hidrolítico químico, que 

podem acontecer, mesmo com a baixa quantidade de 

enzimas perigosas para as fibras; 

 

  Garantia de eficiente aeração dos cavacos na pilha ou nos 

porões dos navios; 

 

 Avaliações dos extrativos residuais remanescentes, para com 

isso, se projetarem as melhores ações subsequentes no 

processamento industrial. 

 

          Portanto, não é apenas a redução percentual de extrativos que 

interessa avaliar, mas também quais extrativos são atacados, quais 

não são e o que sobra como compostos extrativos remanescentes e 

recalcitrantes. Por exemplo: se uma linhagem desse fungo atacar 

com maestria os triglicerídeos, mas não tiver bom desempenho com 

os compostos lipofílicos e com os esteroides, esteróis e sitosteróis, 

ele não será muito efetivo para abatimento dos problemas de “pitch” 

formados pelo processo kraft. Mesmo com reduções expressivas no 

teor de extrativos totais, esses extrativos facilmente removidos não 

são precursores do “pitch” porque a polpação kraft é eficiente para 

dar cabo deles. Com adequados níveis de saponificação com soda na 

polpação kraft, esses glicerídeos se convertem em sabões que são 

removidos pelas diversas etapas de lavagem da polpa no processo. 

 

          Já no caso de fabricação de pastas mecânicas, a remoção de 

glicerídeos e ácidos graxos livres é muito válida e necessária para a 

limpeza das pastas e dos equipamentos operacionais.  
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 Biodeterioração de extrativos com enzimas para 

redução dos problemas de “pitch” 

 

 

          A degradação de extrativos da madeira com organismos vivos 

exige condições muito bem controladas para máximo desempenho e 

mínimo ataque aos carboidratos. Isso porque já sabemos que os 

fungos não apenas produzem enzimas degradadoras de extrativos, 

mas também de celulose, hemiceluloses e lignina. 

 

          O uso de enzimas é mais seletivo, mais facilmente controlável 

e pode se converter em algo muito interessante para o processo 

industrial. Além disso, os técnicos das fábricas possuem muito mais 

afinidade com produtos químicos do que com organismos vivos que 

possuem reações metabólicas e exigências não tão bem esclarecidas. 

 

          Existem dois tipos de enzimas importantes para atacar os 

extrativos da madeira: 

 

 Lipases: são hidrolases que atacam lipídeos (ácidos graxos, 

glicerídeos, óleos, ceras), mas que não possuem tanta 

eficiência para degradar ésteres de glicerol, esteroides livres e 

ésteres de esteroides. Esteroides e esteróis são relativamente 

recalcitrantes à ação enzimática das lipases. 

 

 Lacases mediadas: a lacase mediada com HBT tem ação 

oxidativa eficiente sobre ácidos graxos não saturados, ácidos 

resínicos, extrativos lipofílicos, esteroides livres e esterificados, 

sitosterol e até mesmo sobre triglicerídeos. A lacase mediada 

tem-se mostrado mais eficiente para degradar extrativos do 

que a lipase. Entretanto, lacase mediada também ataca a 

lignina e com isso pode reduzir o peso da madeira para a 

produção de pastas de alto rendimento. Outra desvantagem é o 

alto custo do mediador, porém sua excelente efetividade em 

atacar compostos recalcitrantes permite antever boas 

possibilidades futuras para sua aplicação industrial. 

 

          No presente, as lipases têm tido algum sucesso comercial, 

principalmente no caso de produção de pastas de alto rendimento. As 

lipases conseguem hidrolisar os triglicerídeos e liberar ácidos graxos 

livres. Conforme se prolonga o tempo de reação, esses ácidos graxos 
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livres são convertidos em aldeídos de cadeias mais curtas, que são 

solúveis e menos depositantes. Esses aldeídos e ácidos graxos livres 

costumam ser removidos de duas possíveis maneiras: aplicação de 

estágio alcalino de branqueamento ou uso de polímeros catiônicos 

que conseguem capturar as frações orgânicas negativas liberadas 

pela ação enzimática. 

 

          As lipases são muito mais eficientes quando aplicadas em 

pastas de alto rendimento de coníferas. Elas são muito mais indicadas 

para madeiras com altos teores de triglicerídeos e que estejam sendo 

convertidas em polpas por processos incapazes de degradar esses 

glicerídeos (pastas de alto rendimento tradicionais e ainda polpas 

sulfito).  

 

          São fatores determinantes de sucesso:  

 

 Que as lipases sejam aplicadas em material já desfibrado, no 

caso, nas pastas de alto rendimento; 

 

 Que exista alta agitação para a mistura da polpa com o 

preparado enzimático; 

 

 Que o tempo, a temperatura e o pH sejam adequados para a 

atividade enzimática. 

 

          Recomenda-se ainda que as pastas de alto rendimento sejam 

produzidas de cavacos obtidos de madeiras frescas, para evitar que 

outras enzimas naturais estejam presentes, competindo e 

atrapalhando a ação das lipases comerciais.  

 

          As lipases não são tão efetivas para limpar sistemas já 

impregnados por “pitch”; para isso, elas precisam atuar associadas a 

outras enzimas. Lipases são mais efetivas como preventivas, 

degradando precursores do “pitch” e não os depósitos de “pitch” 

propriamente ditos.  As lipases costumam também serem utilizadas 

associadas a biodetergentes para prevenção de sujeira biológica em 

circuitos de águas industriais e como auxiliares em limpezas 

enzimáticas.  

 

          No caso de problemas de “pitch” ocasionados por compostos 

lipofílicos, esteroides livres e esterificados e sitosteróis, recomenda-se 
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não usar a lipase isoladamente, mas sim, valer-se de coquetéis de 

enzimas e biodetergentes que sejam criados para cada situação 

específica. Essa é uma área biotecnológica nova, muito potencial e 

em evolução – ainda há muito que se descobrir e aperfeiçoar. Em 

especial porque é natural, renovável e de mínimo impacto ambiental. 

 

 

 
  

 

======================================= 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 
 

 

          Para mim, foi um privilégio ter podido escrever esse capítulo 

do Eucalyptus Online Book. Ele foi construído com finalidades 

didáticas para descortinar os processos produtivos que se valem de 

biotecnologias para a fabricação de celulose de eucalipto. Além disso, 

ele teve a missão de criar uma fonte de informações públicas e 

aberta, para que qualquer cidadão possa entender melhor os 

conceitos básicos e fundamentais da biotecnologia industrial baseada 

em organismos vivos e em enzimas. 

 

          Acredito que esse texto e sua ampla literatura possam compor 

um condensado valioso sobre as utilizações de princípios da 

biotecnologia nas fábricas de celulose, desde a etapa de colheita das 

florestas até a expedição de fardos de celulose, sejam de pastas de 

alto rendimento ou de polpas kraft de mercado.  O que considero 

ainda muito importante é que esse capítulo não é único – ele será 

sucedido por diversos outros que ampliarão a difusão de conceitos 

biotecnológicos para o setor de base florestal desde os genomas das 

árvores até os produtos papeleiros. Além disso, teremos alguns 
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capítulos sobre temas tipicamente ambientais do setor, para os quais 

as biotecnologias exercem também papéis de destaque, como é o 

caso das estações de tratamento de efluentes por meios anaeróbicos 

e aeróbicos, a compostagem de resíduos orgânicos, os ensaios de 

ecotoxicidade, etc. 

 

          O próximo capítulo (de número 33) dessa série estará 

versando sobre aplicações enzimáticas na fabricação do papel – algo 

que tem crescido muito em utilizações fabris e em desenvolvimento 

de mercados até certo ponto inusitados há poucos anos atrás. 

 

          Tenho expectativas de que o que lhes escrevi nesse capítulo e 

o que escreverei nos próximos que lhes oferecerei para leitura possa 

ser de muita utilidade prática e conceitual para as partes interessadas 

do setor e da sociedade como um todo. Por isso, meus 

agradecimentos sinceros àqueles que estiveram lendo esse texto e 

antecipando a chegada dos próximos.   

 

Espero encontrar de novo os amigos leitores no próximo 

capítulo – até lá então! 

 

 
 

 

======================================== 
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REFERÊNCIAS DA LITERATURA E SUGESTÕES PARA 

LEITURA 

 

 
 

          A literatura sobre processos biotecnológicos industriais 

aplicados à produção de celulose e papel de eucalipto é altamente 

relevante e vasta, apesar de que muitos desses processos ainda se 

encontrem em utilização introdutória pelo setor. É absolutamente 

fantástica a possibilidade de se aprender sobre esse tema a partir de 

pesquisas bem conduzidas disponibilizadas na web na forma de 

publicações como teses, livros, patentes e revistas especializadas. Em 

praticamente todos os países que possuem universidades e setor 

industrial de celulose e papel bem estabelecidos, seus técnicos e 

cientistas buscam aplicações práticas para microrganismos e 

enzimas, seja na polpação, branqueamento, degradação de extrativos 

causadores de incrustações, lavagens e limpezas enzimáticas, 

refinação da massa e reciclagem do papel.  Além disso, veremos em 

capítulos seguintes que as aplicações ambientais e florestais 

descortinam horizontes muito mais amplos para a biotecnologia no 

setor de base florestal.  

          Procurei selecionar um conjunto de aproximadamente 160 

referências de websites e textos técnicos e científicos que 
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possibilitassem aos leitores uma navegação interessante e atrativa na 

busca de conhecimentos práticos e aplicados sobre essa temática. 

Para muitos deles, recebemos a usual colaboração de nossa parceira 

ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel, que nos 

disponibilizou valiosos artigos e palestras de seu acervo técnico para 

que fossem tornados de acesso público para esse capítulo. Um 

sincero agradecimento por essa cooperação impar, generosa e 

comprometida com a difusão de conhecimentos para a sociedade. 

          Evidentemente, poder-se-ia oferecer uma seleção muito mais 

ampla, frente à diversidade de temas e autores que estão 

disponibilizados na literatura global, em especial na web. Porém, 

nosso objetivo foi limitar a literatura a alguns textos mais referenciais 

para cada seção desse capítulo. Caso os leitores tenham 

necessidades adicionais, podem perfeitamente obter 

complementações através da utilização de ferramentas de busca na 

web.  

         Espero sinceramente que essa seleção de textos e websites 

referenciados possa lhes ser útil: 

 

 

A biotecnologia tende a crescer muito em sua importância para o setor 

industrial de fabricação de celulose e papel – é só uma questão de tempo... 

E de tomadas de decisões acertadas... 
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PowerPoint: 29 slides.  (S/D  = Sem referência de data) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/37_SD_ABTCP_Enzimas_oquesao.pdf  

 

Enzymes and pitch control. Buckman Laboratories. ABTCP – 

Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel. Apresentação em 

PowerPoint: 49 slides.  (S/D  = Sem referência de data) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/38_SD_ABTCP_EnzymesandPitch.pdf (em Inglês) 

 

Working safely with enzymes. P.M. Hoekstra. ABTCP – Associação 

Brasileira Técnica de Celulose e Papel. Apresentação em PowerPoint: 

26 slides.  (S/D  = Sem referência de data) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/39_SD_ABTCP_segurancaUsoEnzimas.pdf (em Inglês) 

 

Enzimas na parede celular. B. Dias. Escola de Química. UFRJ – 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Apresentação em PowerPoint: 

79 slides. (S/D = Sem referência de data) 

http://www.eq.ufrj.br/biose/nukleo/aulas/Enzimol%20Grad/aula10.pdf 

 

Enzimas: ferramentas indispensáveis num mundo vivo. CIB – 

Conselho de Informações sobre Biotecnologia. 14 pp. (S/D = Sem 

referência de data) 

http://www.cib.org.br/pdf/fbci12port.pdf  

 

Aplicações enzimáticas. M.A.Z. Coelho; P.F.F. Amaral. 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Apresentação em PowerPoint: 

60 slides. (S/D = Sem referência de data) 

http://www.eq.ufrj.br/biose/nukleo/aulas/Enzimol%20Aplic/eqb706_aula_09.pdf  

 

 

 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A%20madeira%20das%20especies%20de%20eucalipto%20mp1.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A%20madeira%20das%20especies%20de%20eucalipto%20mp1.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A%20madeira%20das%20especies%20de%20eucalipto%20mp1.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/35_SD_ABTCP_biopolpacao.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/37_SD_ABTCP_Enzimas_oquesao.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/37_SD_ABTCP_Enzimas_oquesao.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/38_SD_ABTCP_EnzymesandPitch.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/38_SD_ABTCP_EnzymesandPitch.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/39_SD_ABTCP_segurancaUsoEnzimas.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/39_SD_ABTCP_segurancaUsoEnzimas.pdf
http://www.eq.ufrj.br/biose/nukleo/aulas/Enzimol%20Grad/aula10.pdf
http://www.cib.org.br/pdf/fbci12port.pdf
http://www.eq.ufrj.br/biose/nukleo/aulas/Enzimol%20Aplic/eqb706_aula_09.pdf
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Espero que essa coletânea que compusemos com conhecimentos variados 

sobre aplicações industriais da biotecnologia para a produção de celulose 

possa ser de utilidade a todos nossos leitores. 

 

Um abraço a todos e muito obrigado. 

Até breve... 

 

 

======================================== 

 

 

 


