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Biomasa celulozică, rezultată din procesele de fotosinteză, este incontestabil cea
mai abundentă resursă reînnoibilă, producţia mondială fiind de ordinul miliardelor de tone
anual. Folosirea de către om a acestei imense resurse conduce la producerea de cantităţi
mari de deşeuri şi subproduse ce conţin celuloză, ceea ce are ca rezultat implicit
deteriorarea mediului. Degradarea acestor deşeuri şi subproduse, şi valorificarea lor sub
formă de substanţe organice sau energie este unul din domeniile ce au polarizat atenţia
cercetătorilor în ultimele decenii.
Un obiectiv vital al biotehnologiei mileniului II este conversia enzimatică a
biomasei celulozice ce se reînnoieşte permanent. Astfel, procese fermentative noi şi din ce
în ce mai eficiente au ca obiectiv transformarea acestei "monede" biologice într-o serie de
produse de consum.
Cele mai comune surse de celuloză sunt lemnul şi bumbacul. Pentru utilizări
industriale, sursa majoră de celuloză este lemnul, chiar dacă puritatea a-celulozei obţinute
nu este foarte mare. Derivatele de celuloză folosite în industria farmaceutică, în cea a
vopselurilor şi explozivilor sunt de obicei obţinute din bumbac. Totuşi, trebuie să fie
investigate şi alte surse alternative de celuloză, fiind vizate în special o serie de deşeuri şi
subproduse cu conţinut lignocelulozic, pentru care valorificarea ar putea rezolva şi o serie
de probleme ecologice.
Pentru a putea valorifica mai eficient această resursă imensă, ce se reînnoieşte în
permanenţă, trebuie să se cunoască cât mai bine particularităţile legate de structura şi
proprietăţile celulozei. în ultimii douăzeci de ani, interesul din ce în ce mai mare pentru
această problematică, cât şi dezvoltarea unor tehnici moderne de investigare a condus la
elucidarea unor noi aspecte legate de poliglucidele parietale.
Poliglucidele structurale din regnul vegetal sunt compuşi ternari, de următoarele
tipuri principale: celuloze, hemiceluloze, pectine şi gume. Aceştia au proprietatea de a
forma agregate macromoleculare mono şi bidimensionale, constituind catene lineare şi
ramificate. Rezistenţa mecanică nu poate fi conferită exclusiv prin participarea lor. De
aceea, aceste structuri poliglucidice sunt stabilizate, de fapt rigidizate, prin prezenţa altor
compuşi tridimensionali, respectiv ligninele.
Astfel, se poate afirma că structura parietală de tip vegetal este definită cantitativ
de raportul celuloze-hemiceluloze-pectine-lignine. Este evident faptul că variaţia a patru
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tipuri de compuşi (chiar dacă trei dintre ei sunt destul de înrudiţi structural) conduce la
realizarea unor structuri parietale specifice.
Transformarea polimerului celulozic în alţi compuşi utili, este posibilă prin
scindarea sa în entităţi cu masă moleculară mică, ideal unităţi monomerice glucidice.
Această conversie poate fi făcută fie prin metode chimice, fie prin metode enzimatice.
Metodele enzimatice sunt din ce în ce mai mult abordate datorită modului selectiv de
acţiune, eliminând astfel posibilitatea formării de produşi secundari nedoriţi.
Viteza şi gradul de hidroliză enzimatică depind de suprafaţa celulozei expusă
efectiv atacului enzimelor celulozolitice. De aceea, pentru a creşte regiunile amorfe şi
suprafaţa ce poate fi atacată enzimatic, este esenţială aplicarea prealabilă a unui
pretratament. Pretratamentele pot fi de natură fizică, cum sunt măcinarea şi mărunţirea,
piroliza, explozia în vapori cu înaltă presiune, şi de natură chimică, cum ar fi tratarea cu
alcalii, acizi sau agenţi de oxidare. Astăzi, în vederea creşterii eficienţei acestor
pretratamente, ele se practică cuplate două sau mai multe.
Microorganismele ce sunt implicate în degradarea celulozei includ bacterii,
actinomicete şi flmgi. Dintre acestea, fungii sunt cei mai des utilizaţi, atât pentru
realizarea de studii privind degradarea celulozei, cât şi într-o serie de aplicaţii industriale.
Totuşi, trebuie menţionat că, deşi există numeroşi fungi ce cresc pe celuloză sau produc
enzime care degradează celuloza amorfa, puţini dintre aceştia produc extracelular un
sistem celulazic complet capabil să degradeze celuloza cristalină. în natură, succesul
microorganismelor în degradarea materialelor lignocelulozice este datorat în mare măsură
acţiunii sinergice a acestora, incluzând chiar şi speciile care nu au potenţial celulozolitic.
Această lucrare prezintă cercetările derulate în vederea realizării unui proces de
bioconversie a unor deşeuri agroalimentare, având ca obiectiv final valorificarea integrală
a mediului de cultură.
Pentru experimentele prezentate în acesta lucrare, s-au utilizat ca material
lignocelulozic paie de grâu şi de orz. Ele au o digestibilitate foarte scăzută (45 - 50%),
sunt prea sărace în totalitatea constituenţilor intracelulari (minerale, proteine etc.),
necesari, mai întâi pentru microorganisme, apoi pentru animalul gazdă.
în
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susceptibilitatea acestora la atacul enzimatic, deşeurile menţionate au fost utilizate într-un
procedeu de bioconversie, ca sursă de carbon pentru cultivarea unor microorganisme cu
potenţial lignocelulozic.

