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O bagaço de cana-de-açúcar (BCA), possui em sua composição 
principalmente celulose e hemicelulose que podem ser hidrolisadas 
para produção de etanol de segunda geração. O objetivo deste 

ser utilizado como substrato para a caracterização de enzimas 
lignocelulolíticas. O BCA foi desidratado em estufa a 105 ºC por 
24 horas e a partir da matéria seca foram feitos seis grupos de 
tratamentos. Um grupo controle (BCA in natura) pulverizado com 
20 mL de água destilada e cinco grupos de BCA hidrolisados com 

base no peso da matéria seca. Após pulverização as amostras foram 
acondicionadas à temperatura ambiente por 24 horas, e secas a 
65 oC por três dias, moídas (250 µm), lavadas com água destilada 
e novamente secadas a 65 oC para posterior uso. A atividade de 
celulase e hemicelulase frente aos substratos obtidos foram realizadas 

o tampão fosfato de sódio 0,1 M, em duas faixas e pH, uma mais 
adequada para avaliar a atividade de hemicelulase (pH 6,0) e outra 
mais propícia para a atividade da celulase (pH 6,9). Como enzima 
teste utilizou-se enzima de Aspergillus niger (Sigma-Aldrich®, 1,24 U/
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mg) que possui tanto atividade de hemicelulase como de celulase. 
Os controles de substrato foram a carboximetilcelulose e o xilano. Os 
substratos com ágar foram esterilizados em autoclave a 121 ºC por 

Foram feitos quatro poços com capacidade para 50 µL nas placas, 
onde três foram utilizados para repetições da enzima comercial 
(0,005 µg de proteína) e um como controle negativo com o mesmo 
tampão utilizado no preparo das placas. As placas foram incubadas 

por 40 minutos e posteriormente descoradas com NaCl 1 M até o 

de um paquímetro. A amostra que demonstrou uma maior atividade 
em relação aos substratos controles xilano (halo de 27,93 mm) e 
carboximetilcelulose (halo de 26,33 mm) foi o BCA hidrolisado com 

Conclui-se ser o BCA hidrolisado com NaOH um excelente substrato, 
podendo ser melhor indicado para uso na prospecção e caracterização 

que os substratos comerciais.
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