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RESUMO 

 

Uma biorrefinaria de cana-de-açúcar é definida como um processo industrial capaz de 

produzir diferentes produtos e subprodutos a partir da mesma matéria-prima. Este sistema 

geralmente trabalha com o processamento de uma biomassa para a produção de um 

combustível, um produto químico ou energia/calor. O Brasil é o maior produtor mundial de 

cana-de-açúcar, que é a maior cultura cultivada globalmente, sendo que o resíduo gerado após 

a extração do suco é uma boa fonte de biomassa que pode ser usada em diversos processos 

dentro da indústria. A biomassa lignocelulósica apresenta um enorme potencial para produção 

de biocombustíveis devido à sua grande disponibilidade e baixo custo. Entretanto, para que o 

etanol lignocelulósico seja competitivo e economicamente viável é necessário integrá-lo à 

produção de outros compostos. Poliol com elevado poder edulcorante, semelhante à sacarose, 

o xilitol é tolerado por diabéticos e tem várias aplicações. Sua produção química pode ser 

substituída pela produção biotecnológica, a qual teve sua viabilidade demonstrada por 

diversos trabalhos, sendo bastante eficiente quando integrada a produção de etanol de segunda 

geração. A etapa inicial para obtenção destes produtos é o pré-tratamento, que altera a 

estrutura da biomassa e facilita o acesso das enzimas para liberar açúcares fermentescíveis. 

Quando se utiliza ácido diluído, este processo permite moderada liberação de glicose e xilose. 

Assim, trabalhando em um processo integrado, a glicose liberada pode ser fermentada a 

etanol, enquanto a xilose é direcionada para produção de xilitol. Uma outra alternativa seria a 

utilização de um micro-organismo que consiga fermentar pentose a etanol. Entretanto, como 

desvantagem, há a formação de inibidores da fermentação microbiana, o que demanda a 

necessidade de uma etapa adicional de detoxificação. O objetivo deste trabalho é propor uma 

estratégia de detoxificação que permita aumentar a produção de açúcares e produtos de valor 

agregado no processo de etanol 2G. Inicialmente, foram testadas diferentes concentrações de 

ácido sulfúrico (0,5, 2 e 4% v/v) para o pré-tratamento do bagaço de cana (10% p/v) a 120 °C 

por 1 hora e foram avaliados a eficiência da liberação de glicose e xilose e a formação de 

compostos tóxicos. Foi observada maior liberação de açúcares a partir do tratamento com 2% 

de ácido em relação àquele utilizando 0,5%, no entanto não foi observada diferença 

expressiva para o tratamento com 4% de ácido em relação a 2%. A formação de inibidores foi 

proporcional à concentração de ácido. Desta forma, foi selecionada a concentração de 2% de 

H2SO4 e foram testadas a concentração de biomassa (5, 10, 15 e 20%) e tempo de pré-

tratamento (30 e 60 min). Maiores concentrações, tanto dos açúcares quanto dos inibidores, 

foram observadas no tratamento com 20% de biomassa e tempo de 60 min. Os ácidos 

alifáticos (acético e fórmico) e os furanos (furfural e hidroximetil-furfural) foram detectados 

em todos os tratamentos com 60 min e apenas no tratamento usando a maior concentração de 

biomassa (20%) durante 30 min. Os fenólicos foram também detectados em todos os 

tratamentos. Assim, a melhor condição para o pré-tratamento foi selecionada como sendo 

aquela que utilizou 15 % de bagaço, por 30 min, e que forneceu 5,32 g.L
-1 

de glicose, 27,7 

g.L
-1 

de xilose e apenas compostos fenólicos (1,70 g.L
-1

) como inibidores. Na detoxificação, o 

tratamento com carvão ativado não removeu uma parcela significativa dos fenólicos, 

enquanto o tratamento com a lacase presente no extrato bruto de Chrysoporthe cubensis 
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proporcionou a oxidação de 80% destes compostos, com aumento de 20% de glicose e xilose. 

A partir deste resultado, fez-se um delineamento composto central rotacional com os fatores 

concentração de fenólicos e carga de lacase presente no extrato bruto de Chrysoporthe 

cubensis para detoxificação. A validação exibiu valores satisfatórios para os parâmetros bias e 

acurácia, o que indica um bom ajuste das superfícies geradas e o escalonamento permitiu 

conhecer o comportamento da enzima para oxidação do seu substrato em volumes maiores. 

Para a sacarificação direta com Cellic CTec 2, a redução de 14% nos inibidores pela lacase 

permitiu um aumento de 30% na produção de xilose, visto que hemicelulases são mais 

susceptíveis a ação destes compostos. Esta etapa de detoxificação precedeu a fermentação da 

fração líquida por Debaryomyces hansenii UFV-1 em que a redução de 7% no conteúdo 

fenólico promoveu um aumento de 21 vezes na produção de xilitol.  
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1. Introdução 

Uma biorrefinaria de cana-de-açúcar é definida como um processo industrial capaz de 

produzir diferentes produtos e subprodutos a partir da mesma matéria-prima. Este sistema 

geralmente trabalha com o processamento de uma biomassa para a produção de um 

combustível, um produto químico ou energia/calor. O Brasil é o maior produtor mundial de 

cana-de-açúcar, sendo que o resíduo gerado após a extração do caldo, o bagaço de cana, é 

uma boa fonte de biomassa que pode ser usada em diversos processos dentro da indústria. 

Esta biomassa lignocelulósica apresenta um enorme potencial para produção de 

biocombustíveis devido a sua grande disponibilidade e baixo custo.  

 O processo de produção de etanol lignocelulósico inclui três etapas principais: pré-

tratamento, hidrólise enzimática e fermentação, sendo que a hidrólise tem sido considerada o 

grande gargalo, devido ao alto custo de enzimas e também à eficiência de sacarificação, que 

ainda é considerada abaixo do ideal. O pré-tratamento é necessário por alterar a estrutura da 

biomassa, facilitando o acesso das enzimas para promover a hidrólise dos polissacarídeos 

mais complexos à açúcares fermentescíveis. Outro aspecto importante é o desenvolvimento de 

micro-organismos que sejam capazes de fermentar os açúcares hexoses e pentoses, 

provenientes da despolimerização da celulose e hemicelulose, respectivamente. 

 Dependendo do tipo de pré-tratamento utilizado, alguns resíduos podem ser gerados. 

A hidrólise ácida diluída consiste em uma técnica fundamentada e bastante difundida, e 

promove a liberação de pentoses (xilose e arabinose) e hexoses (manose, galactose e outros), 

constituintes da hemicelulose. No entanto, a grande desvantagem deste processo é a formação 

de furanos e pequenas cadeias de ácidos alifáticos e derivados, que são conhecidos como 

inibidores da fermentação microbiana, o que poderia ser prejudicial para as etapas seguintes. 

 Estabelecer as condições ideais da etapa de pré-tratamento é extremamente importante 

para reduzir a formação de produtos de inibição que irão reduzir a eficiência da sacarificação 

e da fermentação. Os inibidores têm efeito tóxico nos micro-organismos fermentadores, 

promovendo queda na produtividade do etanol. A tecnologia de fermentação usada nas 

indústrias de amido de milho e cana-de-açúcar utiliza leveduras capazes de converter glicose 

com altos rendimentos (90%), altas concentrações de etanol (10 a 14%) e produtividades 

razoáveis (1,5 a 2,5 g/L/h). Micro-organismos recombinantes etanogênicos (leveduras, E. coli 

e Z. mobilis) têm sido modificados para fermentar glicose e xilose, mas são limitados a 

menores concentrações de etanol (5 a 6%) e menores produtividades de fermentação (< 1,0 

g/L/h). Embora vários estudos tenham sido feitos com leveduras modificadas geneticamente 
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para fermentar açúcares pentoses e hexoses, ainda não foi desenvolvido um micro-organismo 

capaz de fermentar os dois açúcares a etanol com alta eficiência. Dessa forma, uma alternativa 

promissora é utilizar a glicose para fermentação a etanol e a xilose para fermentação a outros 

produtos, trabalhando-se em um processo integrado. 

 Agregar valor à fabricação de etanol depende da produção de outros compostos 

economicamente viáveis, como o xilitol. Este composto é um poliol que pode ser encontrado 

na natureza em pequenas quantidades. A produção por processo químico consiste na 

hidrogenação catalítica da xilose pura obtida através da hidrólise de materiais lignocelulósicos 

e o rendimento do processo bem como a qualidade do produto final dependem da pureza da 

solução inicial de xilose. Além disto, são necessárias várias etapas de purificação, o que 

aumenta o tempo de processamento e o valor do xilitol. 

Como alternativa a este processo químico de produção de xilitol, a produção 

biotecnológica se mostra promissora e algumas pesquisas têm sido feitas neste sentido. Em 

geral, as leveduras se destacam na produção de xilitol e dentre elas, Debaryomyces hansenii, 

tem demonstrado eficiência igual ou superior a linhagens de Candida. Há indícios da 

capacidade destas cepas de fermentar os açúcares provenientes de resíduos agrícolas como o 

bagaço de cana-de-açúcar, no entanto, existem algumas dificuldades relacionadas à liberação 

de compostos tóxicos da estrutura da biomassa ou da degradação dos açúcares, os quais 

podem minimizar o crescimento microbiano.  

Nosso grupo de pesquisa tem trabalhado com um coquetel enzimático rico em 

celulases, hemicelulases e ligninases, produzido pelo fungo Chrysoporthe cubensis que tem 

demonstrado ser eficiente para a sacarificação do bagaço de cana-de-açúcar. A presença da 

enzima lacase neste coquetel despertou o interesse para sua utilização em possíveis estratégias 

de detoxificação, o que permitiria reduzir potenciais inibidores formados durante a etapa de 

pré–tratamento e assim, aumentar a eficiência das etapas de sacarificação e fermentação.O 

objetivo deste trabalho é propor uma estratégia de detoxificação, visando aumentar a 

eficiência do processo de produção de etanol 2G. 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho é propor uma estratégia de detoxificação pelo uso de 

lacase e aproveitamento da fração líquida proveniente do pré-tratamento do bagaço de cana-

de-açúcar no processo de etanol de segunda geração visando obter produtos de valor 

agregado. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 Avaliar os pré-tratamentos alcalino e ácidos do bagaço de cana-de-açúcar e determinar 

a composição da biomassa e fração líquida antes e após o pré-tratamento; 

 Padronizar a etapa de pré-tratamento ácido para maior liberação de açúcares e menor 

de compostos inibidores na fração líquida; 

 Definir uma metodologia de detoxificação da fração líquida do pré-tratamento ácido 

fazendo otimização através de superfícies de resposta; 

 Avaliar o efeito dos inibidores formados no pré-tratamento ácido na sacarificação 

direta do pré–tratamento ácido com o coquetel enzimático comercial Cellic CTec 2; 

 Avaliar o efeito dos inibidores formados no pré-tratamento ácido na fermentação 

usando a levedura Debaryomyces hansenii UFV-1. 
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3. Revisão de Literatura 

3.1.  Biorrefinarias 

Uma biorrefinaria de cana-de-açúcar é definida como um processo industrial capaz de 

produzir diferentes produtos e subprodutos a partir da mesma matéria-prima. Técnicas de 

integração de processos proporcionam maior eficiência na produtividade do processo, melhor 

rentabilidade além de redução do uso de recursos ambientais e geração de resíduos 

(OLIVEIRA et al., 2018). O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar e, na safra 

2017/2018, chegou a produzir 633,26 milhões de toneladas, sendo que, deste total, 45% foram 

destinados para produção de açúcar, gerando 37,87 milhões de toneladas deste enquanto os 

55% restantes foram utilizados para produção de 27,76 bilhões de litros de etanol (Conab, 

2018). A cana-de-açúcar é a maior cultura cultivada globalmente e o resíduo gerado após a 

extração do suco é uma boa fonte de biomassa que pode ser usada em diversos processos 

dentro da indústria (SINDHU et al., 2016).   

Numa biorrefinaria, o caldo de cana é usado para produzir etanol e açúcar enquanto o 

bagaço é destinado para atender a demanda energética da planta industrial ou pode ser 

vendido. Qualquer processo para a segunda geração (etanol 2G) a partir de bagaço de cana 

deve ser integrado à primeira geração a fim de reduzir custos logísticos (FURLAN et al., 

2012). Uma possível alternativa para esta organização está mostrada na Figura 1. 
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Figura 1 – Esquema de planta de cogeração  

 

Fonte: Adaptado de BECHARA et al., 2018. 

 

Alguns autores apontam que embora a energia elétrica apresente melhor viabilidade 

econômica, o impacto ambiental da queima do bagaço é maior do que o gerado pela produção 

de etanol 2G e que a integração da produção do etanol lignocelulósico ao de primeira geração 

diminui o custo de produção deste combustível, levando a um aumento no rendimento do 

processo (SEABRA; MACEDO, 2011; DIAS et al., 2011). Da mesma forma, Macrelli; 

Mogensen; Zacchi, (2012) destacam que as biorrefinarias de cana-de-açúcar que produzem 

etanol 2G de forma integrada podem se tornar competitivas com o etanol de primeira geração 

produzido a partir de amido na Europa devido a elevadas taxas de produção de etanol e 

melhores performances econômicas e ambientais quando comparada à uma planta de 2G 

isolada (DIAS et al., 2012). 

O conceito de biorrefinaria está embasado principalmente no fato da utilização de 

fontes de matérias-primas renováveis em seus processos (RABELO et al., 2011b). É aplicado 

a indústria que transforma materiais brutos de fonte renovável (bagaço de cana, bambu, palha 

de cereais, madeira etc) em produtos de maior valor agregado (energia, materiais e produtos 
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químicos). Fabricando produtos múltiplos, a biorrefinaria permite maximizar o valor derivado 

da matéria-prima (FERNANDO et al., 2006). 

Neste sentido, a biotecnologia industrial tem sido considerada uma das rotas mais 

promissoras para sustentabilidade das atividades industriais e tem papel importante no 

desenvolvimento das biorrefinarias (DUMON et al., 2012). Dentre todos, os principais 

produtos deste setor são o açúcar e o bioetanol. O Brasil foi o pioneiro na inserção do etanol 

em sua matriz energética (VAZ JUNIOR, 2011) e, juntamente com os Estados Unidos, é 

responsável por produzir 60% de todo etanol mundial, sendo, portanto, seus maiores 

produtores mundiais, obtidos a partir de bagaço de cana e milho, respectivamente 

(KARUNANITHY; MUTHUKUMARAPPAN, 2010). 

Muitos biocombustíveis de primeira geração são produzidos a partir de substratos 

como cana-de-açúcar e açúcar de beterraba entre outros, o que compete diretamente com a 

produção de alimentos. Por esta razão, maior atenção tem sido dada ao desenvolvimento de 

bicombustíveis a partir de resíduos agroindustriais como palha de trigo, palha de arroz e 

bagaço de cana (MAITAN-ALFENAS; VISSER; GUIMARÃES, 2015). A competição 

gerada devido à utilização destas culturas leva a preocupações com questões éticas, políticas e 

ambientais, o que fez aumentar o interesse de uma alternativa “mais verde” em detrimento da 

produção de combustíveis fósseis e biocombustíveis convencionais (CHERUBINI, 2010). 

O aproveitamento da biomassa vegetal como fonte de matéria-prima para o 

desenvolvimento de novos produtos tem gerado interesse principalmente pela sua abundância 

e seu caráter renovável (YU; LOU; WU, 2008), além de assegurar benefícios ambientais 

adicionais e implementar segurança energética pela coprodução de bioenergia e produtos 

químicos de alto valor (CHERUBINI, 2010). No entanto, os custos de produção dos processos 

que empregam a biomassa vegetal ainda são elevados. Por isso, parte desta biomassa, como o 

bagaço de cana, é utilizada para queima, sendo importante para suprir a energia requerida 

pelas usinas de etanol, enquanto o restante pode ser direcionado para outros produtos de valor 

agregado (RABELO et al., 2011b).  

Vários produtos de valor agregado podem ser obtidos pela utilização de alguns 

resíduos de culturas e subprodutos da cana como bagaço, topos de cana, melaço e vinhaça, os 

quais incluem bioetanol, biodiesel, biobutanol, 2,3-butanediol, biohidrogênio, bioeletricidade, 

biopolímeros, diferentes enzimas, ácidos orgânicos, aminoácidos, pigmentos, alimentação 

animal, agentes quelantes, alcalóides dentre outros (SINDHU et al., 2016).   
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A biorrefinaria a partir de materiais lignocelulósicos usa um mix de fontes de biomassa 

para a produção de uma série de produtos por meio de uma combinação de tecnologias. Esta 

biorrefinaria consiste de três frações químicas básicas: hemicelulose, polímeros de açúcar 

com cinco carbonos; celulose, polímeros de glicose com seis carbonos e lignina, polímeros de 

fenol (FERNANDO et al., 2006). Alguns produtos que podem ser obtidos a partir destas 

frações estão ilustrados na Figura 2. 

 

Figura 2 – Produtos potenciais obtidos na biorrefinaria de material lignocelulósico 

 

Fonte: A daptado de KAMM; GRUBER; KAMM, 2008. 

 

3.2. Biomassa 

Podem-se definir como biomassa os recursos naturais que possuem uma forma de 

energia acumulada, chamada de bioenergia, que pode ser transformada em formas de energia 

mais convenientes que são mais bem aproveitadas, como, por exemplo, os biocombustíveis 

(BNDES, 2008).  Em geral, as biomassas podem ser classificadas em três grupos: matéria-

prima fonte de sacarose (por exemplo, açúcar de beterraba, cana-de-açúcar), materiais 

amiláceos (trigo, milho, cevada) e biomassa lignocelulósica (madeira, palha e gramíneas) 

(BALAT; BALAT; ÖZ, 2008). 
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Inúmeras culturas têm sido testadas para esta finalidade. Em geral, as características 

desejáveis de uma biomassa como fonte energética para que ela seja economicamente viável 

compreendem: alto rendimento (produção máxima de matéria seca por hectare), baixo custo 

da fabricação, reduzida necessidade de nutrientes e elevado rendimento industrial 

(MCKENDRY, 2002).  

Qualquer produto que contenha açúcar ou outro carboidrato constitui-se em matéria-

prima para obtenção de etanol, entretanto, para que seja economicamente viável, é preciso 

considerar seu volume de produção, o rendimento industrial e o custo da fabricação (LIMA et 

al., 2001). A cana-de-açúcar é considerada uma das principais culturas produzidas no Brasil 

sendo que para cada tonelada processada, estima-se que são gerados cerca de 250 kg de 

bagaço, o que faz com que este seja o resíduo agroindustrial de natureza lignocelulósica mais 

abundante no país (AMCESP, 2018). Além da vantagem de sua abundância, o bagaço 

apresenta alta concentração de carboidratos na sua composição (PANDEY et al., 2000). 

A principal utilidade do bagaço de cana é gerar energia elétrica para a própria usina 

por meio de queima em caldeiras, uma vez que está presente em grande volume e não 

apresentaria um custo adicional com transporte, por exemplo (PATTRA et al., 2008). Embora 

seja utilizado para co-geração de energia, ainda permanece um excedente de bagaço de cana 

na indústria sucro-alcooleira. Desta forma, o amplo potencial de produção de energia que a 

biomassa proporciona ainda não foi completamente explorado. Sendo assim, o 

aproveitamento de resíduos lignocelulósicos tem sido uma alternativa bastante promissora 

para o aumento da eficiência energética do processo e o aproveitamento do potencial 

energético da biomassa (LEE et al., 2010). 

Os biocombustíveis de primeira geração (1G) são produzidos a partir de açúcar, 

amido, óleos vegetais ou gorduras animais, usando tecnologias convencionais. As matérias-

primas que dão origem ao bioetanol são biomassas como cana-de-açúcar, açúcar de beterraba 

e amido (geralmente milho e trigo). As maiores vantagens destes combustíveis 1G são o 

elevado conteúdo de açúcar ou óleo na matéria-prima e a fácil conversão ao combustível; 

entretanto, apresenta problemas relacionados à emissão de gases estufa e consumo de energia 

fóssil. Espera-se que estas limitações sejam parcialmente superadas pelo desenvolvimento dos 

biocombustíveis de segunda geração (CHERUBINI, 2010).  

 As tecnologias de fermentação para as colheitas de açúcar e amido são muito bem 

desenvolvidas, mas apresentam algumas limitações: estas culturas têm um alto valor para 

alimentos e sua produção de açúcar por hectare é muito baixa comparada com as formas mais 
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prevalentes de açúcar na natureza, a saber: celulose e hemicelulose. Desta forma, processos 

adequados para biomassa lignocelulósica podem ser empregados para que maior parte destas 

culturas possam ser convertidas, gerando, portanto, escalas maiores e custos mais baixos 

(HAMELINCK; VAN HOOIJDONK; FAAIJ, 2005). 

Os biocombustíveis de segunda geração, por sua vez, são produzidos a partir de uma 

variedade de culturas não alimentícias, o que inclui a utilização de materiais lignocelulósicos 

como resíduos agroindustriais. O processo produtivo do etanol 2G necessita de duas etapas 

adicionais ao processo convencional, uma vez que a biomassa lignocelulósica não dispõe de 

açúcares livres em sua estrutura para os micro-organismos da fermentação, como no caso das 

matérias-primas do etanol de primeira geração. De forma geral, a estrutura lignocelulósica é 

composta majoritariamente por celulose, hemicelulose e lignina, sendo que as duas primeiras 

representam os substratos que podem ser utilizados para produção de açúcares 

fermentescíveis. No entanto, faz-se necessário uma etapa de pré-tratamento para 

desconstrução desta estrutura e posterior etapa de hidrólise, que tem a função de converter a 

celulose e a hemicelulose presentes na estrutura da biomassa em açúcares, principalmente 

glicose e xilose, que serão posteriormente fermentados pelos micro-organismos (RABELO et 

al., 2011b). Na Figura 3, são apresentadas as principais etapas envolvidas nos processos de 

produção de etanol.  
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Figura 3 – Utilização de bagaço de cana para indústria de alimentos e produção de bioetanol  

 

Fonte: Adaptado de MAITAN-ALFENAS et al., 2015. 

 

Materiais lignocelulósicos, como o bagaço de cana, são os mais abundantes complexos 

orgânicos de carbono na forma de biomassa de planta (BADHAN et al., 2007) e a efetiva 

utilização de todos os três componentes desta estrutura (Figura 4) exerce significante papel na 

viabilidade econômica do processo de produção de etanol a partir dos mesmos (MENON; 

RAO, 2012). Considerando-se sua composição, a celulose é o componente mais abundante, 

que corresponde usualmente a 35-50% de sua massa seca (MOOD et al., 2013). Trata-se de 

um homopolissacarídeo linear constituído por unidades de D-glicose interligadas por ligações 

glicosídicas do tipo β-(14), sendo que sua unidade estrutural básica é representada pela 

celobiose (SUN et al., 2004). As fibras de celulose estão embebidas em uma matriz de outros 

biopolímeros estruturais, a hemicelulose e a lignina (MENON; RAO, 2012).  
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Figura 4 – Composição da biomassa  

 

Fonte: Alonso; Bond; Dumesic, 2011. 

 

As cadeias de celulose são embaladas em microfibrilas, as quais são estabilizadas por 

ligações de hidrogênio. Estas são atacadas por hemiceluloses e polímeros amorfos de 

diferentes açúcares, bem como outros polímeros como a pectina e cobertas por lignina, 

formando assim as macrofibrilas (MENON; RAO, 2012). A acessibilidade limitada dos 

agentes reativos como as celulases leva a alterações em sua reatividade de uma forma geral. 

Devido a este tipo de estrutura, somente as moléculas de celulose situadas na superfície destes 

agregados são susceptíveis a ação de enzimas hidrolíticas (ARANTES; SADDLER, 2010). 

Inclusive tem sido proposto que estas regiões são as maiores responsáveis pela resistência à 

degradação de celulose, limitando o acesso das celulases (LAUREANO-PEREZ et al., 2005). 

Algumas partes das microfibrilas apresentam um conteúdo menos ordenado e não 

cristalino, estrutura referida como região amorfa. Estas apresentam menor grau de 

polimerização, as quais são mais acessíveis ao ataque enzimático (MENON; RAO, 2012).  

As hemiceluloses são heteropolímeros de pentoses e hexoses e correspondem de 10 a 

40% da matéria seca dos resíduos lignocelulósicos (NEUREITER et al., 2002). Também 

chamadas de polioses, diferem substancialmente da celulose por serem amorfas, com 

estruturas ramificadas e compostas pela combinação de vários açúcares, que podem ser 

arabinose, galactose, ácido 4-O-metilglucurônico e grupos acetil, ligados a cadeia principal de 
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xilose, que são classificadas como xilanas, como encontrado nas plantas perenes como a cana-

de-açúcar (FENGEL; WEGENER, 1989). As hemiceluloses diferem em composição e as 

xilanas podem ser categorizadas como homoxilana linear, arabinoxilana, glicoronoxilana e 

glucuronaarabinoxilana. A utilização de açúcares hemicelulósicos é essencial para a 

conversão eficiente de materiais lignocelulósicos a etanol e outros produtos fermentativos de 

elevado valor agregado (SAHA, 2003). 

A principal substância responsável pela resistência física e mecânica das plantas é a 

lignina e sua abundância varia de 15 a 30%, dependendo da espécie vegetal. Este componente 

polifenólico recobre os polissacarídeos que compõe a parede celular (celulose e 

hemicelulose), tornando-a resistente a degradação química e microbiana (PILÓ-VELOSO; 

NASCIMENTO; MORAIS, 1993). A característica particular da parede celular vegetal é a 

incorporação da lignina, composta por uma grande e complexa rede de compostos aromáticos 

chamados fenilpropanóides e sua interação com os carboidratos exerce uma grande influência 

na digestibilidade das culturas forrageiras por animais (LAUREANO-PEREZ et al., 2005).  

Em nível molecular, o núcleo cristalino da celulose na parede celular é altamente 

resistente à hidrólise química e biológica, devido à sua estrutura. Neste sentido, o maior 

impedimento frente o desenvolvimento de uma tecnologia viável de biodegradação da 

celulose é a associação da lignina e hemicelulose, cristalinidade, grau de polimerização e área 

superficial. Por este motivo, uma etapa de pré-tratamento é geralmente aplicada para reduzir a 

recalcitrância. O pré-tratamento ácido, por exemplo, através da despolimerização e 

solubilização da hemicelulose, expõe o núcleo da celulose cristalina, facilitando o acesso de 

enzimas. Assim, além de romper a organização da parede celular vegetal, esta etapa converte 

os polissacarídeos em mono e oligossacarídeos, que serão posteriormente hidrolisados ou 

fermentados.  Processos como este são necessários para diminuir a rigidez da biomassa e as 

barreiras físicas para o transporte de massa (HIMMEL et al., 2007; LAUREANO-PEREZ et 

al., 2005). 

 

3.3. Pré-tratamentos 

A utilização da celulose na sua forma nativa não somente consome grande quantidade 

de enzima como também resulta em baixo rendimento de digestibilidade enzimática (< 20%). 

Portanto, algumas modificações estruturais no material lignocelulósico são requeridas e para 

selecionar uma tecnologia de pré-tratamento adequada, o reconhecimento dos principais 

fatores estruturais limitantes se faz necessário. Estes fatores incluem: área superficial 
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específica, índice de cristalinidade da celulose, grau de polimerização, revestimento da 

celulose por hemicelulose, conteúdo de lignina e de acetil (HAGHIGHI MOOD et al., 2013). 

A combinação de hemicelulose e lignina fornece uma barreira protetora ao redor da 

celulose, a qual deve ser modificada ou removida antes de ocorrer a hidrólise eficiente da 

celulose, que, nesta condição, encontra-se altamente insolúvel e resistente ao ataque. Portanto, 

para a hidrólise economicamente viável da (hemi)celulose, tecnologias mais avançadas de 

pré-tratamento são necessárias antes do processamento das colheitas de açúcar e amido. Após 

a hidrólise e sacarificação, o restante do processo de produção de etanol é semelhante ao de 

primeira geração, entretanto, diferentes açúcares requerem diferentes enzimas para sua 

liberação e posterior fermentação (HAMELINCK; VAN HOOIJDONK; FAAIJ, 2005). 

Um pré-tratamento efetivo é caracterizado por vários critérios: preservar as frações 

hemicelulósicas, produzir teores máximos de açúcares fermentescíveis, limitar a perda de 

carboidratos, minimizar a formação de inibidores devido a produtos de degradação, minimizar 

a entrada de energia, ser um processo economicamente eficiente e com custo-benefício 

(ANWAR; GULFRAZ; IRSHAD, 2014).  

Diferentes métodos de pré-tratamento têm mecanismos de ação singulares (REZENDE 

et al., 2011). O que governa este resultado ainda não está muito bem definido e pode depender 

de vários fatores tais como composição da hemicelulose, densidade da biomassa, a presença 

de componentes “não-açúcar” (como lignina, cinzas, acetil e outros grupos carboxílicos), 

estrutura da parede celular (incluindo o tipo de célula ou a razão de parede primária e 

secundária), ou transporte de massa (HIMMEL et al., 2007). Uma estratégia efetiva pode 

minimizar a degradação dos carboidratos e a produção de inibidores enzimáticos e produtos 

tóxicos para os micro-organismos fermentadores (KUMAR et al., 2009). 

Além disso, a etapa de pré-tratamento pode influenciar fortemente no custo do 

processo por determinar a toxicidade da fermentação, a taxa de hidrólise enzimática, a carga 

de enzima utilizada no processo, o poder de mistura dos reagentes, a concentração e a 

purificação dos produtos obtidos, a demanda no tratamento de resíduos, entre outras variáveis 

do processo. Portanto, esta etapa de processamento da biomassa vegetal necessita ser de baixo 

custo, sendo que deve ser evitado o elevado consumo de reagentes químicos e a alta demanda 

energética (WYMAN et al., 2005). 

Os métodos de pré-tratamento podem ser divididos em diferentes categorias: físicos 

(moagem e trituração, extrusão, micro-ondas), físico-químicos (pré-tratamento com 

vapor/autohidrólise, hidrotérmico, oxidação úmida), químicos (alcalino, ácido diluído, agentes 



14 
 

oxidantes e solventes orgânicos), biológicos, elétricos ou a combinação destes (KUMAR et 

al., 2009). 

  

3.3.1. Pré-tratamentos físicos 

O pré-tratamento físico é usualmente considerado a primeira etapa do pré-tratamento e 

pode ser aplicado para reduzir a cristalinidade da celulose. A moagem promove a diminuição 

do tamanho dos materiais lignocelulósicos e o tamanho final da partícula depende do tipo de 

tratamento sendo que, geralmente, partículas de 10—30 mm podem chegar a 0,2-2 mm após a 

moagem e trituração. A maior desvantagem deste processo é a alta exigência de energia, a 

qual é dependente do tamanho final da partícula e das características da biomassa 

(HAGHIGHI MOOD et al., 2013; SUN; CHENG, 2002).   

 A extrusão é um processo bem estabelecido em indústrias alimentícias e pode ser 

usado como um método físico de pré-tratamento da biomassa. Este processo envolve 

aquecimento em combinação com homogeneização, que causa a ruptura da estrutura da 

lignocelulose, aumentando a acessibilidade dos carboidratos à ação enzimática. Dentre as 

vantagens do método, destacam-se a elevada taxa de cisalhamento, rápida mistura, curto 

tempo de residência, temperatura moderada, não há formação de furfural e 

hidroximetilfurfural, não há lavagem e acondicionamento bem como geração de efluentes 

(HAGHIGHI MOOD et al., 2013; KARUNANITHY; MUTHUKUMARAPPAN, 2011; 

KARUNANITHY; MUTHUKUMARAPPAN; JULSON, 2008). 

 Micro-ondas são um método alternativo para o aquecimento convencional. Comparado 

com o aquecimento por condução/convecção, os quais são baseados na transferência térmica 

superficial, micro-ondas usam a habilidade da interação direta entre o objeto aquecido e a 

aplicação de um campo eletromagnético para criar o calor. Quando usadas para tratar 

lignoceluloses, as micro-ondas aquecem seletivamente a parte mais polar do material 

heterogêneo, o que, hipoteticamente, causa uma explosão nas partículas e gera uma ruptura na 

estrutura recalcitrante da biomassa. Além disto, o campo eletromagnético usado nas micro-

ondas cria efeitos não térmicos que aceleram a destruição da estrutura cristalina (HU; WEN, 

2008; DE LA HOZ; DÍAZ-ORTIZ; MORENO, 2005). 
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3.3.2. Pré–tratamentos químicos  

De maneira geral, pré-tratamentos que combinam processos químicos e físicos têm 

importância na dissolução da hemicelulose e alteração da estrutura da lignina, o que facilita o 

acesso das enzimas hidrolíticas a celulose, através da diminuição do grau de polimerização e 

da cristalinidade do componente celulósico (CHANDRA et al., 2007). Os métodos de pré-

tratamento alcalino e ácido diluídos, associados à temperatura, são bastante utilizados 

(VARGAS BETANCUR; PEREIRA, 2010). 

O pré-tratamento alcalino se refere à aplicação de soluções alcalinas como hidróxido 

de sódio, hidróxido de cálcio ou amônia para remoção da lignina e parte da hemicelulose, o 

que aumenta a reatividade e posterior hidrólise da celulose devido a maior acessibilidade das 

enzimas a este polissacarídeo (TAHERZADEH; KARIMI, 2008). O tratamento de materiais 

lignocelulósicos com NaOH diluído causa um intumescimento, levando a um aumento na área 

superficial interna e da porosidade do material lignocelulósico, uma diminuição no grau de 

polimerização e decréscimo da cristalinidade, separação de ligações estruturais entre a lignina 

e os outros carboidratos levando à ruptura desta estrutura (FAN; GHARPURAY; LEE, 2012).  

A remoção da hemicelulose tem um efeito positivo sobre a degradabilidade da 

celulose, no entanto, há uma perda, gerando produtos de degradação, e componentes de 

lignina solubilizados, que tem efeito inibitório (HENDRIKS; ZEEMAN, 2009). O mecanismo 

deste processo é, provavelmente, a hidrólise alcalina das ligações éster intermoleculares 

(saponificação) entre as xilanas das hemiceluloses e outros componentes, por exemplo, 

ligninas e outras hemiceluloses (SUN; CHENG, 2002).  

Os custos do reator são inferiores a tecnologia ácida, todavia, o uso destes sais 

alcalinos, que são mais caros, em altas concentrações gera preocupações ambientais, podendo 

se fazer necessário o tratamento de águas residuárias e custos extras de manuseio. Os métodos 

geralmente são mais eficazes na solubilização de uma fração maior de lignina, deixando para 

trás grande parte da hemicelulose em uma forma polimérica insolúvel (HAMELINCK; VAN 

HOOIJDONK; FAAIJ, 2005). 

Vários ácidos inorgânicos são amplamente utilizados durante o pré–tratamento ácido, 

que incluem H2SO4, HCl, H3PO4 e HNO3. Além destes, alguns ácidos orgânicos como 

fumárico e maléico também são usados para pré-tratar a biomassa e produzem menor 

quantidade de inibidores do que os produzidos com os ácidos inorgânicos. Os ácidos podem 

ser utilizados tanto diluídos quanto concentrados e são submetidos a elevadas temperaturas 

(180 
o
C) por um curto tempo com concentração de sólidos de 5-10% (p/p) ou a baixas 
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temperaturas (120 
o
C) com um tempo de retenção maior (30-90 minutos) e carregamento de 

sólidos de 10-40% (ZABED et al., 2017). Este tipo de tratamento é considerado uma das 

técnicas mais importantes para se obter elevado rendimento de açúcares a partir da 

lignocelulose (SARKAR et al., 2012).  

Como as ligações glicosídicas da celulose e hemicelulose são susceptíveis a ácidos, o 

meio gerado no pré-tratamento é eficiente para solubilizar os polissacarídeos, especialmente a 

hemicelulose, que é mais fácil de ser hidrolisada que a celulose. Esta ficará parcialmente 

solubilizada enquanto as frações de celulose e lignina permanecem praticamente inalteradas 

na fase sólida e podem ser processadas posteriormente (GÁMEZ et al., 2004). Este processo 

rompe a rígida estrutura dos materiais lignocelulósicos (BRODEUR et al., 2011), deixando a 

celulose mais acessível para a etapa de sacarificação enzimática (HENDRIKS; ZEEMAN, 

2009), já que a presença da hemicelulose juntamente com a lignina reduz a eficiência desta 

etapa (MUSSATTO et al., 2008). A eficiência como um todo depende de parâmetros como 

tipo de ácido, concentração (geralmente de 0,1 a 2%), razão sólido/líquido e temperatura 

(BEHERA et al., 2014).  

A utilização de ácidos concentrados para a produção de etanol não é muito aplicada 

devido ao risco de formação de compostos inibidores e problemas com corrosão de 

equipamentos (ALVIRA et al., 2010), entretanto, o tratamento com ácido diluído é 

considerado um método de pré-tratamento promissor visto que as reações secundárias são 

menos expressivas (HENDRIKS; ZEEMAN, 2009). Este é o método mais favorável de pré-

tratamento para a utilização industrial e tem sido aplicado para uma série de resíduos 

lignocelulósicos (ALVIRA et al., 2010).  

Este tipo de pré–tratamento com ácido apresenta vantagem de solubilizar a 

hemicelulose, principalmente xilana e converter a hemicelulose solúvel em açúcares 

fermentescíveis. Entretanto, dependendo da temperatura do processo, alguns compostos de 

degradação de açúcares como furfural, hidroximetilfurfural e compostos aromáticos da 

degradação da lignina são detectados e afetam o metabolismo dos micro-organismos na etapa 

de fermentação (SAHA et al., 2005). 

O ácido sulfúrico diluído é misturado com a biomassa para hidrolisar hemicelulose a 

xilose e outros açúcares (MOSIER et al., 2005). O tratamento com este ácido pode alcançar 

altas taxas de reação e melhorar significativamente a hidrólise da celulose (ESTEGHLALIAN 

et al., 1997).  Remove-se e recupera-se efetivamente a hemicelulose e açúcares dissolvidos, 

além de aumentar o rendimento de glicose a partir de celulose com a remoção da 
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hemicelulose, permitindo quase 100% de hidrólise deste heteropolissacarídeo (MOSIER et 

al., 2005). Isto é de extrema importância para tornar o processo economicamente viável como 

um todo, uma vez que a xilana pode corresponder a quase um terço do total de carboidratos 

constituintes da maioria dos materiais lignocelulósicos (HINMAN et al., 1992). 

O processo com ácido pode ser usado tanto como um pré-tratamento propriamente dito 

para hidrólise enzimática do material lignocelulósico ou como método para liberar os 

açúcares fermentescíveis (EL-NAGGAR; DERAZ; KHALIL, 2014), o que se torna uma 

vantagem deste tipo de método, visto que a etapa subsequente pode não ser necessária 

(BRODEUR et al., 2011). Embora não seja efetivo para dissolver a lignina, a utilização de 

ácido diluído consegue romper a estrutura deste composto e aumentar a susceptibilidade da 

celulose ao ataque enzimático (YANG; WYMAN, 2004). 

 

3.3.3. Pré–tratamentos biológicos 

Diferentemente dos métodos de pré-tratamento químicos e físico-químicos, os 

biológicos ou microbiológicos não tem requerimento químico. São basicamente um tipo de 

pré-tratamento que não traz problemas para o meio ambiente. Tipicamente utilizam fungos 

que degradam madeira (fitopatogênicos) para modificar a composição química do material 

lignocelulósico. Geralmente, os fungos degradam primeiro a hemicelulose enquanto 

promovem pequenas alterações na lignina. Neste tipo de pré-tratamento, o tamanho da 

partícula, teor de umidade, tempo e temperatura afetam a degradação da lignina e, 

consequentemente, o rendimento da hidrólise enzimática (HAGHIGHI MOOD et al., 2013; 

(CHANDRA et al., 2007). 

A degradação do complexo lignocelulósico para liberar celulose é feita por micro-

organismos como fungos de podridão marrom, branca e de podridão mole, sendo que os de 

podridão branca parecem ser os mais efetivos (SARKAR et al., 2012). Fungos marrons 

atacam principalmente a celulose enquanto os de podridão mole e branca atacam celulose e 

lignina, sendo estes últimos, pertencentes à classe basideomicetos, os mais 

promissores(PRASAD; SINGH; JOSHI, 2007;  PAN et al., 2005). Os micro-organismos 

promovem uma alteração na estrutura da lignina e da celulose, separando estes polímeros da 

matriz lignocelulósica (ZABED et al., 2016). 
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A habilidade dos fungos em degradar a estrutura lignocelulósica é devida à presença 

dos sistemas hidrolítico e lignolítico, responsáveis por produzir hidrolases para a liberação 

dos polissacarídeos e quebrar a lignina, respectivamente (SÁNCHEZ, 2009). 

Apesar do baixo requerimento energético, condições ambientais amenas e a não 

utilização de químicos, o pré-tratamento biológico ainda enfrenta alguns inconvenientes que 

afetam negativamente a sua aplicação generalizada como um método de pré-tratamento 

comercial. Isto inclui longo período de tempo, grande requerimento de espaço e a necessidade 

de monitoramento contínuo do crescimento do micro-organismo (WYMAN et al., 2005). 

 

3.3.4. Pré–tratamentos físico-químicos 

Os processos hidrotérmicos incluem principalmente a auto-hidrólise e explosão a 

vapor. O objetivo de ambos os processos é hidrolisar seletivamente as hemiceluloses das 

biomassas lignocelulósicas. Nenhum catalisador químico é adicionado a estes processos, 

tornando-os economicamente e ambientalmente atrativos (GÍRIO et al., 2010). 

A auto-hidrólise usa água quente comprimida (pressão acima do ponto de saturação). 

As temperaturas de operação geralmente estão entre 150 e 230 
o
C e o tempo de reação pode 

variar de segundos a horas, dependendo da temperatura. Este método tem um mecanismo 

semelhante à hidrólise de ácido diluído. Ambos são catalisados por íons hidrônio, que são 

gerados pela auto-ionização da água e pelo ácido acético gerado a partir da liberação de 

substituintes acetil da hemicelulose (GARROTE; DOMÍNGUEZ; PARAJÓ, 1999). 

O pré–tratamento por explosão a vapor é um método hidrotérmico em que a biomassa 

é sujeita a vapor pressurizado por poucos segundos a minutos e então subitamente 

despressurizada, causando uma explosão nas fibras do material. Este pré–tratamento combina 

forca mecânica e efeitos químicos devido à hidrólise de grupos acetil presentes na 

hemicelulose. Os efeitos mecânicos são causados pela redução súbita de pressão, o que leva a 

separação das fibras pela descompressão explosiva. Em combinação com a hidrólise parcial e 

solubilização da hemicelulose, a lignina é redistribuída e, em certa medida, removida do 

material (PAN; et al., 2005). 

 

3.4. Formação de inibidores 

Encontrar as condições ideais da etapa de pré-tratamento é extremamente importante 

para reduzir a formação de produtos de inibição que irão reduzir a eficiência da sacarificação 
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e da fermentação (BRODEUR et al., 2011). Os inibidores têm efeito tóxico nos organismos 

fermentadores que reduzem na produção e, consequentemente, a produtividade do etanol. O 

nível de toxicidade depende das variáveis da fermentação incluindo condições fisiológicas da 

célula, concentração de oxigênio dissolvido e pH do meio (HARMSEN et al., 2010). 

O pré-tratamento químico da biomassa envolve condições severas de temperatura e 

agentes químicos, o que resulta na geração de compostos fenólicos oriundos da lignina e 

compostos de degradação de açúcares (BEHERA et al., 2014), como pode ser visto na Figura 

5. 

 

Figura 5 – Formação de compostos inibidores 

 

Fonte: Adaptado de ALMEIDA et al., 2007. 

 

Os compostos gerados durante o pré-tratamento, que vão depender de condições como 

matéria-prima inicial (por exemplo, grupos acetato da hemicelulose que podem ser liberados 

em condições ácidas), método de pré-tratamento e variáveis no processo (temperatura, tempo, 

pressão, pH etc), são classificados em quatro categorias, a saber: derivados de furanos, ácidos 

carboxílicos, derivados fenólicos e íons de metais pesados (BEHERA et al., 2014).  

Segundo Harmsen et al., (2010), subsequente a hidrólise da hemicelulose, monômeros 

de açúcar com 5 carbonos (pentoses) podem ser desidratados a compostos inibidores furanos 

(furfural). Similarmente, as hexoses podem dar origem ao 5-hidroximetilfurfural (HMF). 

Estes compostos são usualmente encontrados no hidrolisado em quantidades significantes 

sendo que o furfural é formado mais cedo durante o processo térmico, quando comparado ao 
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HMF, por isso este primeiro composto se apresenta em maior quantidade (BEHERA et al., 

2014). 

 Observações in vivo indicaram um estranho efeito de inibição na taxa específica de 

crescimento de leveduras na presença de furfural e HMF (MODIG; LIDÉN; TAHERZADEH, 

2002). HFM é geralmente reportado por apresentar menor efeito inibitório que o furfural 

(TAHERZADEH et al., 2000), e, para ambos, há um aumento da fase lag durante o 

crescimento (ALMEIDA et al., 2007). 

 Os ácidos acético, fórmico e levulínico são os mais comuns presentes em hidrolisados 

hemicelulósicos. O ácido acético é formado pela desacetilação das hemiceluloses enquanto o 

fórmico e o levulínico são produtos da quebra do HMF (ALMEIDA et al., 2007). De acordo 

com o trabalho de Larsson et al. (1999), em condições equimolares, o ácido fórmico mostrou 

poder inibidor maior que o acético, enquanto o levulínico apresentou inibição intermediária. 

Isto porque o valor do pKa do ácido fórmico é menor do que dos outros ácidos, o que indica 

que em um mesmo pH, a quantidade de ácido na forma não dissociada é menor. Além disto, 

este ácido é lipofílico e apresenta uma pequena molécula, o que facilita a difusão através da 

membrana celular e, provavelmente, aumenta a toxicidade (LARSSON et al., 1999). 

 Compostos fenólicos/aromáticos são produzidos pela degradação da lignina durante o 

pré-tratamento da biomassa. Foi estabelecido que os compostos de menor massa molar são 

mais inibitórios que os de maior massa (BEHERA et al., 2014). Estruturas aromáticas com 

substituintes hidrofílicos, particularmente fenóis, são relativamente mais tóxicos que outros 

compostos orgânicos, uma vez que moléculas anfipáticas se dissolvem relativamente bem nas 

membranas por terem estruturas semelhantes aos fosfolipídios constituintes das mesmas 

(KITAGAWA et al., 1990). Por este motivo, estes compostos solúveis da lignina são 

conhecidos por exercer considerável efeito inibitório na produção de etanol (HENDRIKS; 

ZEEMAN, 2009). 

 Larsson et al. (2000) mostraram que 0,2 g/L de ácido ferúlico foi inibitório para 

Saccharomyces cerevisiae, concentração duas vezes menor do que a necessária para o mesmo 

efeito para ácidos carboxílicos alifáticos como levulínico, acético e fórmico. Estes autores 

apontam que o efeito inibitório de aldeídos e outras substâncias aromáticas pode ser predita 

baseada em seus grupos funcionais. A inibição por aldeídos parece ser semelhante à causada 

por ácidos carboxílicos, entretanto, enquanto os alifáticos estão em elevada concentração e 

apresentam baixa toxicidade, os aromáticos derivados da lignina, encontrados no hidrolisado 

em baixas concentrações, exibem maior efeito tóxico sobre os micro-organismos (JÖNSSON; 
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MARTÍN, 2016). Domínguez et al. (1999) concluíram que concentrações de fenólicos acima 

de 3 g/L foram tóxicas para Debaryomyces hansenii, além de haver um efeito sinergético 

destes compostos com o ácido acético, que afetaram o crescimento desta levedura, impedindo 

a fermentação da xilose a xilitol. 

Por fim, íons inorgânicos presentes nos hidrolisados hemicelulósicos são oriundos da 

fonte de biomassa, de produtos químicos adicionados durante o pré-tratamento, condições de 

hidrólise e equipamento utilizado no processo. A adição de sais resulta numa maior pressão 

osmótica, o que gera efeitos inibitórios (NIU et al., 1995). Em concentrações moderadas, 

existe a possibilidade de os íons inorgânicos afetarem a produção de etanol numa forma 

similar a de ácidos alifáticos (JÖNSSON; ALRIKSSON; NILVEBRANT, 2013).  

 Materiais lignocelulósicos tem sido alvo como potenciais substratos para produção 

industrial de etanol, entretanto, a presença de inibidores torna este processo dificultado, por 

isso, diversos autores tem avaliado o efeito destes sobre os possíveis micro-organismos 

fermentadores. De forma geral, Saccharomyces cerevisiae sp. não apresentou crescimento na 

presença de ácido 4-hidroxibenzóico variando nas concentrações de 7 a 56 mM, ácido 

vanílico, de 6 a 64 mM, ácido siríngico, de 5,1 a 10 mM, furfural (21 mM), 4-

hidroxibenzaldeído (8 a 10 mM) e na presença de cetonas – 4-hidroxiacetofenona, 

acetovanilona e acetosiringona (ANDO et al., 1986; KLINKE et al., 2003; PALMQVIST et 

al., 1999). Candida shehateae NJ23 também foi inibida completamente por ácido 4-

hidroxibenzóico (14 mM) e furfural (21 mM) (PALMQVIST et al., 1999). Zymomonas 

mobilis ATTCC 10988, por sua vez, se mostrou mais resistente a diversos compostos, 

exibindo 60% de crescimento na presença de siringaldeído (8 Mm), 40% de crescimento na 

presença de  vanilina (6 mM) e furfural (21 mM), 30% de crescimento em HMF (40 mM), 

sendo mais susceptível a 4-hidroxibenzaldeído que, na concentração de 4 mM, inibe em torno 

de 90% do crescimento. 

Uma outra estratégia tem sido trabalhar com micro-organismos que também 

fermentam xilose, geralmente obtidos por modificações genéticas. Zymomonas mobilis é uma 

bactéria etanogênica, geralmente considerada um biocatalisador econômico e com elevada 

performance para produção de etanol a partir de glicose originada de vários substratos. 

Ranatunga et al. (1997) produziram um mutante CP4(pZB5) deste organismo com a 

modificação genética para produzir etanol também a partir de xilose e observaram a influência 

de alguns inibidores sobre este. A estirpe não apresentou crescimento na presença de 150 mM 

de ácido acético, 10 mM de furfural, 0,7 mM de HMF e siringaldeído, 1 mM de ácido gálico, 
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0,6 mM de ácido capróico, 0,5 mM de ácido vanílico e siríngico (RANATUNGA et al., 

1997a; RANATUNGA et al., 1997b).  

Escherichia coli LY01, por sua vez, mostrou-se totalmente inibida pela presença de 

ácido acético (283 mM) e fenólicos como catecol (27 mM), guaiacol (24 mM), 

hidroxiquinona (27 mM) e metilcatecol (12 mM). Na presença de siringaldeído (14 mM), E. 

coli exibiu quase 60% de crescimento e outros influenciaram muito pouco no crescimento, 

como os ácidos gálico (147 mM), ferúlico (3 mM), siríngico (25 mM), vanílico (24 mM), 4-

hidroxibenzóico (18 mM), levulínico (172 mM) e fórmico (217 mM), que reduziram o 

crescimento em 20%. Furfural (39 mM) inibiu em 15%, HMF (36 mM) e vanilina (10 mM) 

apenas 4% e nenhuma alteração na presença de 4-hidroxibenzaldeído (10 mM) (ZALDIVAR; 

MARTINEZ; INGRAM, 2000; ZALDIVAR; INGRAM, 1999; ZALDIVAR; MARTINEZ; 

INGRAM, 1999). 

Portanto, é importante identificar os inibidores presentes na fração líquida para propor 

o melhor método de detoxificação (FONSECA et al., 2013). 

 

3.5.  Métodos de detoxificação 

A fim de reduzir a toxicidade inibitória durante a fermentação, torna-se importante o 

desenvolvimento de estratégias efetivas de remoção destes compostos nas frações líquidas de 

biomassa pré-tratada (ZHANG et al., 2011). Vários métodos de detoxificação têm sido usados 

para converter inibidores em materiais inertes ou para reduzir suas concentrações (BEHERA 

et al., 2014). A escolha do método depende do tipo do hidrolisado a ser detoxificado e do 

organismo que será usado para fermentação (OLSSON; HAHN-HÄGERDAL, 1996). Uma 

objeção comum contra esta etapa seria a necessidade de mais um passo no processo como um 

todo, o que acarretaria aumentos de custo e tempo (JÖNSSON; ALRIKSSON; 

NILVEBRANT, 2013).  

Em geral, seria mais vantajoso, em termos econômicos, modificar o processo de pré-

tratamento para reduzir a formação de compostos tóxicos em vez de adicionar um custo, 

associado à etapa de detoxificação. Entretanto, métodos de pré-tratamento menos tóxicos 

tipicamente liberam menos açúcares para fermentação e necessitam de enzimas hidrolíticas 

adicionais. Existem três categorias de processos de detoxificação: biológicos, físicos e 

químicos. As abordagens biológica e química são designadas para converter os compostos 

tóxicos em produtos menos tóxicos enquanto a física é destinada para a remoção destes 

compostos (PIENKOS; ZHANG, 2009). 
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O tratamento com enzima é uma forma biológica de reduzir compostos tóxicos do 

hidrolisado. A utilização de lacase tem sido muito abordada uma vez que esta enzima remove 

fenólicos monoaromáticos através da catálise da polimerização oxidativa (JÖNSSON et al., 

1998). Comparado a outros métodos de detoxificação, o tratamento enzimático envolve 

reações específicas com o substrato, condições brandas e baixo requerimento de energia 

(PARAWIRA; TEKERE, 2011). 

Segundo Jaouani et al. (2005), a oxidação de compostos fenólicos monoméricos 

produz radicais que levam a polimerização, o que foi evidenciado pelo aparecimento de um 

pico de elevada massa molecular no perfil da gel filtração quando a amostra foi tratada com a 

lacase de um fungo de podridão branca, Pycnoporus coccineus. De acordo com a pesquisa de 

Chandel et al. (2007), dentre vários métodos de detoxificação, o tratamento com lacase 

promoveu uma menor perda nos açúcares totais e máxima remoção de alguns compostos 

fenólicos.  

Devido ao baixo pH de hidrolisados pré-tratados ácidos, é comum se fazer uma etapa 

de ajuste de pH para posterior fermentação. É sabido desde 1938, de acordo com Sjolander; 

Langlykke; Peterson, (1938), que o ajuste do pH para valores mais elevados seguindo de uma 

acidificação tem efeito significativo na detoxificação. Quando a alcalinização é feita com 

hidróxido de cálcio, o método é conhecido como overliming, que é relativamente barato e 

efetivo, todavia, este processo resulta na formação de uma “lama” insolúvel, que requer uma 

remoção, além de promover perda no conteúdo de açúcares e, consequentemente, no do 

etanol. Por este motivo, pesquisas têm sido feitas no sentido de avaliar diferentes álcalis e 

condições de processo para o tratamento de detoxificação (PIENKOS; ZHANG, 2009). 

Nestes métodos, a remoção da toxicidade do hidrolisado está relacionada à precipitação de 

íons metálicos e/ou de composição de furanos, os quais são instáveis em certas condições de 

pH (FONSECA et al., 2013). 

Segundo Alriksson et al. (2006), este processo afeta a fermentação de hidrolisados 

pré-tratados com ácido diluído na produção de bioetanol a partir de lignocelulose. Estes 

autores apontam que, em condições mais severas, há degradação de açúcares, entretanto, 

dizem ser possível encontrar condições que resultem na fermentabilidade igual ou melhor do 

que uma fermentação referência em soluções com açúcar sintético sem inibidores, 

dependendo do tipo de álcali usado.  

O tratamento com carvão ativado é um método eficiente e econômico para redução de 

alguns compostos tóxicos e a efetividade de adsorção é dependente de variáveis como pH, 
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temperatura, tempo de contato e razão sólido/líquido (UR-REHMAN et al., 2013). Este 

processo remove eficientemente derivados de furanos mas não tem ação sobre ácido acético e 

pouca sobre a fração de fenólicos (VILLARREAL et al., 2006).  

 

3.5.1. Lacases 

 As enzimas lacases (EC 1.10.3.2) são multicobre oxidases azuis, que catalisam a 

oxidação de fenóis, aminas aromáticas e outros compostos aromáticos, fazendo a redução do 

oxigênio molecular a água (THURSTON, 1994). Estas enzimas possuem pelo menos um 

cobre tipo 1 (T1), que é, presumivelmente o local da oxidação primária. As multicobre 

oxidases azuis empregam tipicamente pelo menos 3 cobres adicionais: um tipo 2 (T2) e dois 

tipo 3 (T3), dispostos em um cluster trinuclear, sendo este último o local onde ocorre a 

redução do oxigênio molecular (PIONTEK; ANTORINI; CHOINOWSKI, 2002). 

 Essas enzimas são largamente distribuídas em plantas superiores, alguns insetos, 

várias bactérias e fungos, os quais secretam enzimas lignocelulolíticas, que geram radicais 

responsáveis pela completa biodegradação de polímeros de lignina (SAITO et al., 2003). Em 

fungos, as lacases são particularmente abundantes nos de podridão branca, que podem ser 

considerados os organismos mais eficientes na degradação da lignina (MESSERSCHMIDT; 

HUBER, 1990). O sistema enzimático destes fungos produz enzimas oxidativas e hidrolíticas, 

que atuam na degradação dos componentes da parede celular. 

 Lacases apresentam baixa especificidade por substratos, o que as tornam versáteis e 

interessantes, com potencial para serem utilizadas em várias aplicações biotecnológicas, em 

uma grande variedade de compostos (COUTO; TOCA-HERRERA, 2007). A indústria de 

alimentos faz uso de lacases devido à habilidade destas enzimas de promoverem reações de 

homo e heteropolimerização, podendo, assim, ser usadas na estabilização de vinhos e 

cervejas, processamento de sucos de frutas, panificação, melhora de parâmetros sensoriais 

alimentícios, dentre outros. Vinhos contêm uma elevada concentração de compostos 

fenólicos, que podem alterar o sabor, cor e sensações gustativas. Assim, os polifenóis podem 

ser seletivamente removidos por lacases para evitar modificações indesejáveis nas 

propriedades organolépticas deste produto (OSMA; TOCA-HERRERA; RODRÍGUEZ-

COUTO, 2010).  

 Durante a produção industrial de papel, a polpação é a etapa em que as fibras de 

celulose são quebradas e a maior parte da lignina é removida. A lignina residual fica 

covalentemente ligada às porções de carboidratos, gerando uma cor escura na polpa e, por 
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isso, a etapa de branqueamento se faz necessária. Os procedimentos tradicionais para tal 

envolvem o uso de grandes quantidades de reagentes poliméricos contendo cloro, gerando 

compostos organoclorados bioacumulativos. Por este motivo, tem havido tentativas de 

substituir estes processos convencionais por estratégias mais limpas e leves, que envolvem o 

uso de enzimas hemicelulolíticas, como xilanases, e lignolíticas, como as lacases (VIRK; 

SHARMA; CAPALASH, 2012). 

 Materiais lignocelulósicos estão entre as matérias-primas mais promissoras para a 

produção de bioetanol, no entanto, sua utilização depende da hidrólise eficiente de 

polissacarídeos, que necessita de um pré-tratamento da biomassa para remover a lignina e 

expor os açúcares a enzimas hidrolíticas. Lacases desempenham um papel fundamental na 

biodegradação da lignina e, portanto, seu uso potencial na produção de etanol 2G tem sido 

estudado, também como biocatalisador para remover inibidores do crescimento de leveduras, 

principalmente fenólicos (KUDANGA; LE ROES-HILL, 2014). Exemplos desta aplicação 

são mostrados na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Aplicações de lacase na produção de bioetanol 

Substrato Fonte lacase Tipo pré-tratamento Modo de ação Efeito Referência 

Hidrolisado de palha 

de trigo 

Pycnoporus 

cinnabarinus 

(10 U/g massa 

seca  16% 

biomassa) 

Explosão a vapor  

(210 
o
C/2,5 min) 

Polimerização e redução 

no conteúdo de fenólicos  

Redução da fase lag e 

aumento da viabilidade de S. 

cerevisiae F12, rendimento da 

fermentação aumentada para 

22 g/L 

Moreno et al.( 2013a) 

Palha de trigo Pycnoporus 

cinnabarinus 

(10U/g massa 

seca  12% 

biomassa) 

Explosão a vapor  

(220 
o
C/2,5 min) 

Remoção de compostos 

fenólicos 

Aumento da carga de 

substrato para 12% (p/p), 

aumento na fermentação 

(concentração de etanol de 

16,7 g/L), viabilidade de 

células de levedura e 

rendimento de etanol 

Moreno et al. (2013b) 

Palha de trigo Pycnoporus 

cinnabarinus 

(10U/g massa 

seca  6% 

biomassa) 

Explosão a vapor  

(220 
o
C/2,5 min) 

Remoção de compostos 

fenólicos 

Mais de 73% de remoção de 

fenólicos, aumento na 

fermentação, viabilidade de 

células de levedura e 

rendimento de etanol 

Moreno et al. (2013c) 

Palha de trigo Trametes 

versicolor 

imobilizada 

Organosolv Adsorção, polimerização, 

oligomerização e remoção 

de fenólicos 

Aumento da produtividade de 

etanol de 0,13 para 0,17 g. 

L
-1

.h
-1

 

Ludwig et al. (2013) 

Continua 
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Substrato Fonte de lacase Tipo pré-tratamento Modo de ação Efeito Referência 

Palha de trigo Pycnoporus 

cinnabarinus e 

Trametes villosa 

(10 U/g massa 

seca  7% 

biomassa) 

Explosão a vapor  

(220 
o
C/2,5 min) 

Polimerização e remoção 

de fenólicos 

Redução do conteúdo de 

fenólicos em 94%, 

diminuição da fase lag de 

leveduras fermentadoras 

Kluyveromyces marxianus, 

aumento na concentração de 

etanol em 13 vezes 

Moreno et al. (2012) 

Palha de arroz Yarrowia 

lipolytica 

(5U/mL) 

Explosão a vapor (121 
o
C, 

30 min) com ácido (0,5% 

por 5 h), na presença ou 

ausência de mediadores 

Remoção de compostos 

fenólicos 

Aumento de 75% na remoção 

de compostos fenólicos (com 

HBT), aumento no 

rendimento da sacarificação  

(90,4% com mediador, 68% 

somente com lacase) 

Lee et al. (2012) 

Palha de arroz Coltricia 

perennis e 

comercial 

Novozym 51003 

(5 U/mL, pH 

4,5) 

Explosão a vapor (20 g em 

30 mL ácido sulfúrico 0,5% 

121 
o
C por 15 min 

Remoção de compostos 

fenólicos 

Remoção 76% de fenólicos 

com C. perennis e 52% com 

lacase comercial, aumento no 

rendimento da sacarificação 

em 48 e 28%,respectivamente 

Kalyani et al. (2012) 

Palha de trigo Sclerotium sp. 

(0,55 U/g de 

substrato) 

Explosão a vapor (200 g em 

2,250 L água, 1,3 MPa, 5 

min) 

Perda do complexo 

lignina-carboidrato 

Aumento de 16,8% na 

conversão de celulose 

Qiu; Chen, (2012) 

Continua 
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Substrato Fonte de lacase Tipo de pré-tratamento Modo de ação Efeito Referência 

Palha de arroz Trametes 

versicolor 

(4400U/g de 

substrato) 

Multifect A40 (celulase e 

hemicelulase) 

Deslignificação Aumento de 5,5% na 

hidrólise da celulose 

Chen et al. (2012) 

Casca de arroz Pleurotus 

ostreatus  

(18 dias) 

H2O2 (2%, 48 h) Deslignificação Aumento de 36,7% no 

rendimento de açúcares 

solúveis totais e de 38,9% de 

glicose 

Yu et al. (2009) 

Palha de trigo Coriolopsis 

rigida (1U/mL) 

Explosão a vapor (H2SO4 

1%, 190 
o
C, 10 min, 12 bar) 

Polimerização de 

compostos fenólicos 

Redução de efeitos tóxicos de 

compostos fenólicos 

melhorou 2,7 vezes a 

produção de etanol 

Jurado et al. (2009) 

Bagaço de cana Cyathus 

stercoreus 

(1U/mL) 

Hidrólise ácida (HCl 2,5%, 

140 
o
C, 30 min) 

Polimerização e remoção 

de compostos fenólicos 

Remoção de 77,5% de 

fenólicos e aumento de 1,7 

vezes no rendimento de 

etanol 

Chandel et al. 

(2007) 

Palha de arroz Rhus vernificera Nenhum Não especificado (possível 

combinação de 

deslignificação e 

detoxificação) 

Aumento na produção de 

monossacarídeos em 29,13% 

Chang et al. (2011) 
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3.6.  Hidrólise/Sacarificação 

A biomassa consiste de três principais componentes: celulose, hemicelulose e lignina, 

os dois primeiros são compostos de cadeias de moléculas de açúcares. Após o pré-tratamento, 

estas cadeias podem ser hidrolisadas para produzir unidades monoméricas, que poderão ser 

fermentadas posteriormente.  

Os polissacarídeos da matriz lignocelulósica podem ser hidroliticamente quebrados em 

açúcares fermentescíveis tanto enzimaticamente por celulases e hemicelulases ou 

quimicamente por ácido sulfúrico ou outros ácidos (ZHANG; LIU; ZHAO, 2012). A hidrólise 

enzimática é conduzida em condições mais brandas quando comparada ao processo ácido, que 

requer alta temperatura e baixo pH, resultando em condições corrosivas. Além disso, é 

possível se obter a hidrólise de quase 100% da celulose por ação enzimática (OGIER et al., 

1999). 

 Para completa degradação da celulose é necessária a ação sinérgica de três classes de 

enzimas celulases: endoglucanases (EC 3.2.1.4), celobiohidrolases (EC 3.2.1.176) e β-

glicosidases (EC 3.2.1.21). Endoglucanases tem ação randômica em ligações glicosídicas 

internas, na porção amorfa da celulose, liberando oligossacarídeos com diferentes graus de 

polimerização. Celobiohidrolases degradam a celulose pela remoção de moléculas de 

celobiose através do ataque em terminais redutores e não redutores da cadeia de glicose. E por 

fim, as β-glicosidases hidrolisam a celobiose em glicose e removem unidades de glicose a 

partir de terminais não redutores de pequenas ciclodextrinas (VAN DEN BRINK; DE VRIES, 

2011). 

 A hemicelulose tem uma composição mais variada comparada à celulose, por isso 

requer um grupo mais complexo de enzimas para sua hidrólise efetiva, conhecidas como 

hemicelulases. As principais enzimas para degradação da xilana, o maior polímero encontrado 

na hemicelulose, em monômeros são a endo-β-1,4-xilanase (EC 3.2.1.8), que rompe a cadeia 

de xilana para liberar xilooligossacarídeos, β-xilosidase (EC 3.2.1.37), que hidrolisa os 

xilooligossacarídeos em xilose, dentre outras enzimas acessórias tais quais L-α-

arabinofuranosidase (EC 3.2.1.55), α-glicuronidase (EC 3.2.1.139), α-galactosidase (EC 

3.2.1.22), acetil xilana esterase (EC 3.1.1.72) e ácido ferúlico esterase (EC 3.1.1.73), para 

liberar os diferentes monômeros ligados à cadeia principal (VAN DYK; PLETSCHKE, 

2012).   
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 Um dos maiores fatores que limitam a comercialização do bioetanol produzido a partir 

da biomassa lignocelulósica é o custo e a eficiência hidrolítica das enzimas. Enzimas 

acessórias são aquelas que agem em ligações menos abundantes encontradas na parede celular 

vegetal, as quais incluem liases, pectinases, galactanases e vários tipos de esterases. Muitos 

estudos tem revelado que a suplementação com enzimas acessórias aumenta a eficiência 

hidrolítica, visando viabilidade econômica do processo (SINDHU; BINOD; PANDEY, 2016).  

 Além das enzimas acessórias, alguns fungos são capazes de produzir enzimas que 

digerem a lignina, sendo elas lignina peroxidase e lacase. As peroxidases compreendem 

lignina peroxidase (LiP) e manganês peroxidase (MnP), que são as duas maiores componentes 

do sistema enzimático lignolítico. Estas são glicoproteínas que contêm cobre no sítio ativo e 

requerem peróxido de hidrogênio como oxidante. LiP (EC 1.11.1.14) degrada as unidades de 

lignina não fenólicas e MnP (EC 1.11.1.13) atua em unidades fenólicas e não-fenólicas 

através de reações de peroxidação lipídica. Lacases são enzimas que também contêm cobre e 

estão envolvidas na degradação da lignina. Estas agem juntamente com LiP e MnP, levando à 

completa degradação da lignina. Esta enzima catalisa a oxidação de unidades fenólicas na 

lignina e aminas aromáticas a radicais (SINDHU; BINOD; PANDEY, 2016; BINOD et al., 

2011). 

 A sacarificação enzimática da biomassa a açúcares fermentescíveis é conhecidamente 

um gargalo na produção de bioetanol em larga escala, objetivando-se uma maneira técnica e 

economicamente viável (JØRGENSEN; KRISTENSEN; FELBY, 2007). A produção das 

enzimas hidrolíticas é um fator limitante uma vez que, para aplicação em larga escala, visando 

à degradação da lignocelulose, necessita-se de enzimas com elevada atividade e estabilidade e 

que sejam menos susceptíveis aos produtos de inibição (JIANG et al., 2011).    

 As preparações enzimáticas comerciais são muito efetivas para hidrolisar a biomassa, 

entretanto, apresentam um custo bastante elevado, sendo considerado um dos fatores mais 

significativos que definem o preço final da hidrólise da lignocelulose e sua fermentação 

(XIMENES; BRANDON; DORAN-PETERSON, 2008; SÓTI; LENAERTS; CORNET, 

2018). A aplicação industrial destas enzimas (celulases e hemicelulases) é ainda muito 

limitada e uma opção mais rentável seria a aplicação de extratos brutos de enzimas obtidas 

por fungos. Por este motivo, algumas estratégias têm sido usadas com o intuito de obter novas 

enzimas e/ou mais eficientes, sendo a bioprospecção de micro-organismos uma das melhores 

alternativas para se descobrir novas fontes interessantes (MAITAN-ALFENAS; VISSER; 

GUIMARÃES, 2015). 
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 Um outro fator que influencia na despesa do processo de produção enzimática é o 

custo do substrato. Sendo assim, o uso de fontes abundantes e de fácil acesso pode ajudar a 

reduzir os custos, além da escolha de tecnologias baratas como a fermentação em estado 

sólido (JANVEJA; RANA; SONI, 2014). 

 

3.6.1. Chrysoporthe cubensis 

O fungo Chrysoporthe cubensis é um patógeno de várias espécies de árvores e indutor 

de cancro em eucalipto, uma das doenças mais destrutivas em plantações (GUIMARÃES et 

al., 2010).  

 Com o objetivo de estabelecer um parâmetro de comparação entre o C. cubensis e 

alguns extratos comerciais, Falkoski et al. (2013) observaram que o extrato bruto de C. 

cubensis é mais rico que o Multifect® CL em todas as atividades hemicelulolíticas e 

pectinolíticas, além de uma elevada concentração da enzima β-glicosidase, muitas vezes 

limitante para o processo de sacarificação. 

 Maitan-Alfenas et al. (2015) constataram atividades maiores das enzimas 

endoglucanase e β-xilosidase no extrato de C. cubensis, as quais são geralmente insuficientes 

em coquetéis comerciais como Multifect® CL, Multifect® XL e Accellerase® 1500. Também 

foi detectada uma atividade significante de lacase, enzima que auxilia na degradação de 

lignina, que é um obstáculo em processos de hidrólise. 

 Em ensaios de sacarificação de bagaço de cana pré-tratado alcalino (NaOH 1%, 10% 

sólidos p/v, 120 
o
C, 1h), o extrato de C. cubensis foi mais eficiente para promover a liberação 

de glicose e xilose quando comparado aos coquetéis comerciais. Estes resultados sugerem 

que, nestas condições, este extrato apresenta adequado balanço entre as diferentes atividades 

enzimáticas envolvidas na degradação da biomassa. Para o bagaço pré-tratado ácido (H2SO4 

1%, 10% sólidos p/v, 120 
o
C, 1h), o coquetel apresentou uma performance ligeiramente 

superior em relação aos extratos comerciais (MAITAN-ALFENAS et al., 2015). 

 Dutra, (2017) produziu um extrato de Chrysoporthe cubensis rico em lacase e avaliou 

o efeito destas enzimas na oxidação de compostos fenólicos produzidos no pré-tratamento 

alcalino do bagaço de cana-de-açúcar (NaOH 1,5 % p/v com carregamento de 10 % de sólidos 

p/v por 1 h). A atividade de lacase obtida neste trabalho foi 12,2 vezes maior do que a 

produzida pela forma convencional e o tratamento enzimático foi efetivo na detoxificação dos 

inibidores gerados durante o processo de pré–tratamento alcalino do bagaço (redução de 
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91%), gerando maior rendimento na sacarificação (4 vezes mais glicose e 2 vezes mais 

xilose). 

 

3.7. Fermentação 

A hidrólise do material lignocelulósico gera glicose a partir da celulose e uma mistura 

de hexoses (manose, galactose, ramnose), pentoses (xilose e arabinose) e ácidos urônicos a 

partir da hemicelulose. Como resultado, a capacidade dos micro-organismos de fermentarem 

os açúcares presentes no hidrolisado é vital para aumentar a competitividade econômica do 

etanol celulósico. Os requerimentos gerais para um organismo ser usado na produção de 

etanol são elevada produtividade e capacidade de suportar elevada concentração de etanol 

(VON SIVERS; ZACCHI, 1996). Além destes, tolerância a inibidores, à temperatura e 

habilidade de utilizar vários açúcares são essenciais (EL-NAGGAR; DERAZ; KHALIL, 

2014). 

No caso em que as fontes de carbono complexo são utilizadas para serem convertidas 

em etanol, vários tipos de configurações de fermentação podem ser aplicadas. O primeiro 

processo é conhecido como hidrólise e fermentação separados (separate hydrolysis and 

fermentation - SHF), em que as enzimas hidrolíticas atuam primeiramente e, em seguida, tem-

se a conversão microbiana no bioprocesso. Como vantagem, pode-se aplicar condições ótimas 

de temperatura, tanto da sacarificação enzimática quanto da fermentação microbiana, 

resultando em conversões mais eficientes em uma curta duração. Como desvantagem, tem-se 

uma possível inibição exercida pela glicose liberada sobre as enzimas durante o primeiro 

passo (SARRIS; PAPANIKOLAOU, 2016). 

Na sacarificação e fermentação simultâneas (simultaneous saccharification and 

fermentation – SSF) a hidrólise enzimática e a fermentação alcoólica são combinadas. Nesta 

configuração, tanto a enzima quanto a levedura são adicionadas no mesmo fermentador no 

substrato celulósico, permitindo um único passo para a produção de etanol. Como vantagens, 

a glicose é fermentada assim que é liberada na solução, por isso a concentração é mantida 

baixa, o que reduz a inibição das celulases (por isso usa-se menor quantidade). A presença de 

etanol e a alta temperatura diminuem a possibilidade de contaminação e elimina-se a 

necessidade de reatores separados (WYMAN et al., 1986). Uma limitação deste método 

consiste em que a enzima e as condições da cultura fermentadora sejam compatíveis em 

relação ao pH e a temperatura (LIN; TANAKA, 2006). 
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Uma alternativa para aumentar a taxa de hidrólise é incluir a co-fermentação do 

hidrolisado de hemicelulose, a partir da utilização de um micro-organismo separado (que faça 

a fermentação de pentoses) ou por uma estirpe capaz de fazer a eficiente utilização simultânea 

de hexoses e pentoses. Esta configuração é denominada sacarificação simultânea e co-

fermentação (simultaneous saccharification and co-fermentation – SSCF) (SARRIS; 

PAPANIKOLAOU, 2016). 

No bioprocesso consolidado (consolidated bioprocessing – CBP), faz-se a combinação 

de todos os processos limitantes, sendo eles o pré-tratamento, sacarificação e fermentação 

dentro de um único reator para diminuir os custos operacionais, aumentar a eficiência de 

conversão e reduzir a inibição por subprodutos (MBANEME-SMITH; CHINN, 2015).  

Um resumo esquemático destes processos pode ser visto na Figura 6. 

 

Figura 6 – Configurações da utilização de materiais lignocelulósicos para a produção de 

bioetanol  

  

Fonte: Adaptado de Philbrook; Alissandratos; Easton, (2013). 

 

Castañón-Rogríguez et al. (2015) avaliaram a utilização de S. cerevisiae juntamente 

com uma estirpe de Candida tropicalis para a produção simultânea de etanol e xilitol em 

hidrolisado de bagaço de cana. A melhor condição foi observada para o uso conjunto das 

leveduras, o que sugeriu o potencial destas para produzir etanol e xilitol em condições 

contínuas. Isto se mostrou uma boa estratégia para se fazer o uso completo de resíduos 

lignocelulósicos e obter simultaneamente dois produtos de valor agregado. 
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Neste sentido, diferentes micro-organismos bem como diferentes matérias-primas 

alternativas foram avaliadas para a produção de xilitol por via biotecnológica e a leveduera 

Debaryomyces hansenii tem sido empregada para este fim, com rendimento de bioconversão 

semelhante ou maior a outras típicas produtoras como certas espécies de Candida (PARAJÓ; 

DOMÍNGUEZ; DOMÍNGUEZ, 1995). A seleção de micro-organismos que fermentem xilose 

a xilitol é o primeiro passo no desenvolvimento do processo biotecnológico. Fungos 

filamentosos, leveduras e algumas bactérias são hábeis para esta conversão através da ação da 

enzima xilose redutase entretanto, a produção por leveduras tem se mostrado superior 

(CHIANG; KNIGHT, 1960). O micro-organismo ideal deve ser de fácil cultivo, apresentar 

elevada capacidade de produção de xilitol e excelente tolerância a estresse e compostos 

tóxicos (GUO et al., 2006). 

 Algumas espécies de bactérias são capazes de converter D-xilose a xilitol em pequenas 

quantidades devido à isomerização da xilose diretamente a xilulose por ação da enzima xilose 

isomerase, não havendo, portanto, a produção de xilitol (WINKELHAUSEN; 

KUZMANOVA, 1998). 

 

3.7.1. Debaryomyces hansenii 

As leveduras extremofílicas Debaryomyces spp. tem se mostrado biotecnologicamente 

promissoras. Osmo, halo e xerotolerante, D. hansenii destaca-se como produtora natural de 

xilitol. Esta levedura também apresenta a capacidade de produzir algumas toxinas, as quais 

podem inibir o crescimento de outros micro-organismos indesejáveis, o que poderia ser 

explorado em fermentações com condições não estéreis, reduzindo custos de esterilização 

(BREUER; HARMS, 2006; MISRA; RAGHUWANSHI; SAXENA, 2012; PAL et al., 2013). 

D. hansenii é uma levedura oleaginosa acumuladora de lipídeo, com extrema 

capacidade de sintetizar, acumular e estocar gorduras, o que pode ser vantajoso para produção 

biotecnológica de produtos naturais e artificiais. Esta levedura também é uma espécie comum 

em todos os tipos de queijos bem como apresenta grande importância em produtos cárneos, 

uma vez que atua na sua fermentação (BREUER; HARMS, 2006). 

Em contraste com outras leveduras utilizadas biotecnologicamente, D. hansenii utiliza 

n-alcanos, assimila melibiose, rafinose, amido solúvel e inositol. Fermenta glicose, galactose, 

sacarose, maltose, rafinose e trealose. A habilidade de produzir xilitol a partir de xilose 

comercial e hidrolisado de madeira gerou elevada razão xilitol/etanol (>4), sendo que esta 

levedura se destaca como uma das melhores produtoras deste poliol. A produção expressiva 
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de xilitol por D. hansenii deve ser resultado da combinação de uma elevada atividade de 

xilose redutase e baixa de xilitol desidrogenase (BREUER; HARMS, 2006). 

Na presença de D-xilose, D. hansenii exibiu uma pequena fase lag enquanto biomassa 

e xilitol começaram a ser formados à medida que a xilose foi consumida. O etanol foi 

produzido como subproduto em pequenas quantidades nas primeiras 24 horas. A 

produtividade volumétrica média foi de 1,52 g.L
-
1.h

-1
 e 0,52 g.L

-1
.h

-1
 com as concentrações 

de 36 e 18 g.L
-1

 para xilitol e etanol, respectivamente. O rendimento máximo de xilitol 

atingiu 0,54 g.g
-1

, o que corresponde a 59% do valor teórico, para etanol este valor foi de 

0,24 g.g
-1

. A concentração máxima de células e produtos corresponderam a 81% de 

conversão de xilose (ROSEIRO et al., 1991). Utilizando hidrolisado de colza como meio de 

fermentação, esta levedura obteve um rendimento de 0,45 g.g
-1

 e produtividade de 0,16 g.L
-

1
.h

-1
 o que também foi considerado uma excelente conversão, uma vez que, apesar das etapas 

de detoxificação, ainda haviam inibidores presentes no meio (LÓPEZ-LINARES et al., 

2018). Estes mesmos autores conseguiram observar uma possível inibição da levedura por 

glicose, quando crescida em meio sintético, indicando que não somente compostos tóxicos 

presentes no hidrolisado afetam a performance da fermentação, mas também a glicose 

impacta negativamente no processo de bioconversão. 

Estes dados corroboram o potencial de aplicação biotecnológico desta levedura e 

indicam que maiores estudos devem ser feitos no sentido de conhecer e explorar melhor 

tanto os substratos quanto o processo para obtenção de diversos produtos de interesse. 

 

3.8. Xilitol 

Xilitol (1,2,3,4,5-pentaidroxipentano) é um poliol que apresenta cinco carbonos em 

sua forma molecular (C5H12O5) e tem um grupo hidroxila ligado a cada átomo de carbono na 

sua cadeia. Possui um poder edulcorante elevado semelhante à sacarose (sendo que apresenta 

40% menos calorias que esta), superior a outros polióis como o manitol e o sorbitol  

(ALBUQUERQUE et al., 2014). A produção global está em expansão e em 2014 foi de mais 

de 60 mil toneladas por ano (KOUTINAS et al., 2014). O mercado do xilitol continua a 

apresentar uma demanda crescente e um rápido aumento mundialmente devido ao surgimento 

de consumidores saudáveis e conscientes, além de um considerável salto de vendas de balas 

de goma (FRANCESCHIN et al., 2011). 

Os polióis, de forma geral, não participam de reações de Maillard, conhecidas como 

escurecimento não enzimático, e exercem função como agentes de textura, umectantes e 
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estabilizadores de cor. O xilitol, encontrado em pequenas quantidades na natureza, tem 

aplicações em três tipos de indústria, a saber: de alimentos, para produtos dietéticos e, 

especialmente, para incorporação em balas devido a diversas características organolépticas; 

odontológica, por seus benefícios a saúde com propriedades anticariogênicas (MONEDERO; 

PÉREZ-MARTÍNEZ; YEBRA, 2010), e também na farmacêutica, por ser adicionado a pastas 

de dentes (UITTAMO et al., 2011), além de apresentar efeito anti-diabético, uma vez que 

mantém os parâmetros fisiologicamente seguros e em condições estáveis (ISLAM, 2011). 

Entre os adoçantes alternativos existentes, o xilitol está em grande expansão no 

mercado devido a seus efeitos prebióticos (UR-REHMAN et al., 2013). O mercado deste 

poliol está em crescimento e em 2009 era estimado em U$340 milhões (PRAKASHAM; 

RAO; HOBBS, 2009).  

O xilitol pode ser produzido tanto por hidrogenação química da xilose quanto por 

processos biotecnológicos. O processo químico é difícil, caro e apresenta elevado gasto 

energético. Este envolve tratamentos de refinamento rebuscados devido à necessidade de 

produção de xilose pura. Uma das alternativas é a bioconversão a partir de fontes de biomassa 

renováveis, as quais requerem uma hidrólise, seguida por bioconversão da xilose do 

hidrolisado cru a xilitol empregando micro-organismos específicos para a fermentação (RAO 

et al., 2006). Um esquema comparativo entre os processos de obtenção deste composto pode 

ser visto na Figura 7. 
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Figura 7 – Tecnologias disponíveis para a produção de xilitol  

  

Fonte: Adaptado de Parajó; Domínguez; Domínguez, 1998. 

 

O xilitol presente em frutas e vegetais, bem como em leveduras, líquens, algas e 

cogumelos pode ser recuperado por extração sólido/líquido, mas como ocorre em baixas 

quantidades, a extração torna-se dificultada e o processo pode ser economicamente inviável 

(NIGAM; SINGH, 1995).  

A produção de xilitol em escala comercial é realizada por um processo químico 

patenteado em 1977, que inclui basicamente cinco passos: obtenção da xilose por hidrólise 

ácida de material vegetal rico em xilana (também patenteado, Jaffe; Szkrybalo; Weinert, 

1974); purificação do hidrolisado para obtenção de xilose pura (etapa que influencia no 

rendimento global do processo); redução (hidrogenação catalítica) da xilose com uma liga de 

níquel e óxido de alumínio como catalisador; purificação da solução de xilitol obtida e 

cristalização deste composto (MELAJA; HӒMӒLӒINEN, 1977). 

As elevadas temperaturas e pressões empregadas no processo requerem equipamentos 

específicos e de custo elevado para alcançar as condições necessárias, além da necessidade de 

várias etapas de purificação e separação, o que o torna bastante caro (FRANCESCHIN et al., 

2011).  
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Como um processo alternativo ao convencional, o xilitol pode ser obtido por via 

biotecnológica, a partir da fermentação de soluções de hidrolisados hemicelulósicos agrícolas 

(bagaço de cana-de-açúcar, palhas e cascas de trigo, arroz e sobras de eucalipto) com alto teor 

de xilose, com a utilização de leveduras fermentadoras deste monômero, sem a necessidade de 

purificação prévia do substrato (GRANSTRÖM; IZUMORI; LEISOLA, 2007). A produção 

microbiana do xilitol é mais favorável para as aplicações industriais uma vez que pode ser 

conduzido em condições mais brandas como pressão atmosférica e temperatura ambiente. Isto 

sem considerar a possibilidade de engenheirar metabolicamente micro-organismos para 

converter mais açúcares redutores dos hidrolisados hemicelulósicos a xilitol em um único 

passo (ZHANG et al., 2012). 

De forma geral, os métodos de produção biotecnológica são baseados na utilização de 

micro-organismos e/ou enzimas (PARAJÓ; DOMÍINGUEZ; DOMÍNGUEZ, 1998). Como 

vantagem, podem ser utilizadas fontes renováveis como resíduos agro-industriais, o que 

representa uma fonte barata de materiais em sua forma bruta, além de ajudar a minimizar 

problemas ambientais e energéticos (ROBERTO et al., 1995).   

Diferentes espécies de micro-organismos como bactérias e fungos filamentosos têm 

sido avaliados para a produção biotecnológica de xilitol, entretanto, as leveduras ainda são o 

foco principal (ALBUQUERQUE et al., 2014). Estas conseguem produzir o xilitol como um 

metabólito intermediário durante o metabolismo de D-xilose. Xilose redutase é uma enzima 

tipicamente NADPH-dependente enquanto a xilitol desidrogenase requer NAD+. Esta 

conversão ocorre em dois passos, uma redução seguida de uma oxidação. A D-xilose é 

primeiramente reduzida a D-xilitol por NADPH e subsequentemente oxidada a D-xilulose por 

NADP+, sendo que estas duas reações são consideradas limitantes para a fermentação de D-

xilose e produção de D-xilitol, como pode ser visto na Figura 8 (PAL et al., 2013). 
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Figura 8 – Via metabólica de D-xilose em leveduras  

  

Fonte: Adaptado de Chen et al. (2010). 

 

Por ser, então, um intermediário no metabolismo de D-xilose em micro-organismos, o 

xilitol torna-se uma alternativa atrativa. Os micro-organismos que assimilam e fermentam 

mais facilmente xilose que glicose serão utilizados como agentes neste processo (BARNETT, 

PAYNE, YARROW, 2000). Além disto, a alta atividade da enzima xilose redutase ou baixa 

atividade de xilitol desidrogenase são usados como critério na seleção de micro-organismos 

bons produtores de xilitol (PARAJÓ; DOMÍINGUEZ; DOMÍNGUEZ, 1998). 

Os estudos têm mostrado valores variáveis para a produção de xilitol por processos 

biotecnológicos utilizando leveduras a partir de resíduos industriais. Os diferentes valores 

observados estão relacionados com as espécies microbianas e as condições de crescimento 

envolvidos (fontes de carbono e nitrogênio, pH, aeração, temperatura, dentre outros). 

Portanto, o controle destes parâmetros é de fundamental importância para otimizar o processo 

de produção de xilitol. Desta forma, estes devem ser ajustados de acordo com a especificidade 

de cada micro-organismo (ALBUQUERQUE et al., 2014). 

 

3.9. Metodologia de superfície de resposta 

A metodologia de superfície de resposta (MSR), introduzida por Box; Wilson, 1951, é 

um conjunto de técnicas de planejamento e análise de experimentos usado na modelagem 

matemática de respostas a fim de encontrar uma relação funcional adequada entre a(s) 

resposta(s) de interesse e um conjunto de variáveis quantitativas independentes (MEYERS; 
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MONTGOMERY, 1995). Este método estatístico utiliza dados de um desenho experimental 

adequado para determinar e simultaneamente solucionar equações multivariadas. Essas 

equações podem ser representadas graficamente como superfícies de resposta, que são usadas 

de três formas: para descrever como as variáveis em teste afetam as respostas; para determinar 

as inter-relações entre as variáveis em teste e para descrever efeitos combinados de todas as 

variáveis em teste sobre a resposta (MONTGOMERY, 1997). 

Certos tipos de problemas científicos envolvem a expressão de uma variável como 

uma função empírica de um ou mais fatores quantitativos. Isto pode ser efetuado utilizando-se 

uma superfície de resposta para modelar a relação entre os fatores e a variável. O 

conhecimento da forma funcional da função, frequentemente obtido com a modelagem dos 

dados provenientes de experimentos planejados, permite tanto resumir os resultados do 

experimento quanto predizer a resposta para valores dos fatores quantitativos. Assim a função 

define a superfície de resposta (BRANCO; GASPARETTO, 2003). 

Sacks et al. (1989) apontaram que os dados devem proporcionar informação sobre 

todas as porções da região experimental e permitir o ajustamento de vários modelos. De forma 

adicional, Box; Draper, (1975) sugeriram algumas outras propriedades desejáveis num 

planeamento de superfície de resposta, como: assegurar que a resposta ajustada está tão 

próxima quanto possível da verdadeira resposta; ter uma boa capacidade para detectar falta de 

ajuste; proporcionar uma estimativa interna do erro; proporcionar um número mínimo de 

pontos experimentais; assegurar simplicidade dos cálculos; não exigir um largo número de 

níveis das variáveis preditoras, dentre outras. 

De acordo com Hill; Hunter, (1966), a metodologia de superfície de resposta constitui-

se de quatro etapas, a saber: realizar um projeto de experimento, estimar os coeficientes da 

equação de superfície de resposta, verificar a adequabilidade da equação e estudar a superfície 

de resposta na região de interesse.  

Box; Draper, (1975) apontaram que a relação fundamental entre a resposta e as 

variáveis do processo pode ser representada por um polinômio e uma superfície de resposta 

adequada e, na maioria dos casos experimentais planejados, os polinômios de ordem menor, 

isto é, de primeira ou de segunda ordem serão apropriados na construção de modelos de 

superfícies de resposta.  

Para Montgomery, (1997), os polinômios de primeira ordem ou mais são linhas de 

resposta constante que ajudam a visualizar a forma da superfície de resposta. O gráfico que 

representa essas linhas será chamado gráfico de contornos ou gráfico de curvas de nível. Os 
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modelos de segunda ordem, amplamente usados na MSR, apresentam algumas vantagens por 

serem muito flexíveis, por isso funcionam frequentemente bem como uma aproximação a 

superfície de resposta real; são de fácil estimação de parâmetros e viabilizam a solução de 

problemas reais (MEYERS; MONTGOMERY, 1995). 

Para o ajuste de modelos de segunda ordem são necessárias pelo menos três níveis de 

cada fator, uma quantidade mínima de pontos amostrais distintos do experimento e uma boa 

distribuição da variância de previsão (MEYERS; MONTGOMERY, 1995). Um delineamento 

composto central é constituído por três subconjuntos de pontos amostrais com 2
k
 pontos 

fatoriais, 2k pontos axiais com distância α do centro do experimento e nc pontos centrais 

localizados no centro do experimento, os quais são para estimativa do erro experimental 

(BOX; DRAPER, 2007). 

O termo otimização refere-se a melhorar o desempenho de um sistema, processo ou 

produto a fim de obter o máximo benefício disto. Este termo tem sido comumente usado em 

análises químicas como um meio de descobrir as condições que devem ser aplicadas a um 

procedimento para produzir a melhor resposta possível. Entre as técnicas multivariadas mais 

relevantes usadas na otimização analítica, destaca-se a metodologia de superfície de resposta. 

O objetivo da MSR é simultaneamente otimizar os níveis dessas variáveis para obter o melhor 

desempenho do sistema (BEZERRA et al., 2008). 

Indústrias contemporâneas, dispositivos médicos, químicos e processos industriais são 

exemplos de onde o planejamento e análise de experimentos tem resultado em produtos que 

são mais fáceis de manufaturar, têm maior confiabilidade, tem uma melhoria no desempenho 

e tem atingido ou excedido os requisitos dos clientes. MSR é uma importante ferramenta para 

o ramo do planejamento e análise de experimentos e sua aplicação é utilizada no 

desenvolvimento de novos processos e produtos, otimizando-os e melhorando-os (MEYERS; 

MONTGOMERY, 1995).  
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4. Metodologia 

O esquema geral da metodologia utilizada neste trabalho seguiu o seguinte fluxograma 

de processo (Figura 9). As condições detalhadas de cada etapa são mostradas a seguir. 

 

Figura 9 – Fluxograma de processo. (A) Detoxificação da mistura proveniente do pré-

tratamento ácido seguida por sacarificação. (B) Detoxificação da fração líquida do pré-

tratamento ácido seguida por fermentação. 

 

 

Fonte: Do autor. 

 

4.1. Material 

Os substratos p-nitrofenil-β-D-glicopiranosídeo (pNPGlc), p-nitrofenil-β-D-

xilopiranosídeo (pNPXil), p-nitrofenil-β-D-celopiranosídeo (pNPCel), carboximetilcelulose 

(CMC), xilana beechwood, 2,2-azinobis-3-etilbenzetiazoline-6-sulfonato (ABTS) e todos os 

outros reagentes químicos fosfato monobásico de potássio, nitrato de amônio, sulfato de 

magnésio, cloreto de cálcio, sulfato de cobre, acetato de sódio, carbonato de sódio, ácido 

dinitrosalicílico (DNS) e batata dextrose ágar (BDA) foram comprados da Sigma Chemical 

Co. (St. Louis, MO, EUA). Extrato de levedura foi obtido de Himedia Laboratories Co. 
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(Mumbai, Maharashtra, Índia). Os reagentes químicos hidróxido de sódio (NaOH), ácido 

sulfúrico (H2SO4) e tartarato de sódio e potássio foram obtidos da Vetec Fine Chemical 

(Duque de Caxias, RJ, Brasil). Todos os reagentes usados neste estudo têm grau analítico. 

O bagaço de cana foi gentilmente doado pela Usina de Açúcar e Álcool Jatiboca 

(Urucânia, MG, Brasil). Farelo de trigo foi obtido no comércio local.  

 

4.2. Micro-organismos 

O fungo Chrysoporthe cubensis foi obtido da coleção micológica do Laboratório de 

Patologia Florestal da Universidade Federal de Viçosa UFV campus Viçosa, MG, Brasil. A 

levedura Debaryomyces hansenii UFV-1 faz parte do acervo do Laboratório de Análises 

Bioquímicas da Universidade Federal de Viçosa UFV campus Viçosa, MG, Brasil. 

 

4.3.  Meios e condições de cultivo 

Os fungos foram mantidos em placas de BDA (39 g/L de meio batata dextrose ágar) a 

28ºC e repicados periodicamente. O inóculo de C. cubensis foi preparado pelo cultivo do 

fungo sob fermentação submersa em frascos Erlenmeyers de 250 mL, contendo 100 mL de 

meio com a seguinte composição: glicose 10,0 g/L; NH4NO3 1,0 g/L; KH2PO4 1,0 g/L; 

MgSO4 0,5 g/L e extrato de levedura 2,0 g/L. Cada frasco foi autoclavado a 120˚C por 20 min 

e posteriormente, inoculado com 10 discos de ágar cortados a partir de 5 dias de cultivo de C. 

cubensis em meio BDA e incubado em shaker rotatório por 5 dias, a 28˚C e 150 rpm. Para a 

produção de enzimas via fermentação em estado sólido (SSF), foram utilizados Erlenmeyers 

de 250 mL contendo 3:1 de farelo de trigo e casca de laranja (totalizando 12,5 g) e 18,75 mL 

de meio de cultura (mistura final de 60%), contendo: NH4NO3 1,0 g/L; KH2PO4 1,5 g/L; 

MgSO4 0,5 g/L; CuSO4 0,25 g/L e extrato de levedura 2,0 g/L. Foram adicionados ao meio os 

seguintes elementos traço: MnCl2 0,1 mg/L; H3BO3 0,075 mg/L; Na2MoO4 0,02 mg/L; FeCl3 

1,0 mg/L e ZnSO4 3,5 mg/L.O meio foi autoclavado a 120˚C por 20 min e então inoculado 

com 10 mL (contendo 1,5 x 10
7
 esporos/mL) do inóculo mencionado anteriormente. Os 

frascos foram mantidos a uma temperatura controlada de 28˚C, e assim a extração enzimática 

foi realizada após 7 dias de fermentação. As enzimas secretadas durante a SSF foram 

extraídas com tampão acetato de sódio, 50 mM pH 5, na proporção de 10:1 (tampão/massa de 

substrato seco), durante agitação a 150 rpm por 60 min em temperatura ambiente. Os sólidos 

foram separados por filtração em membrana de nylon, seguido de centrifugação a 15.000 g 
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por 10 min, e o sobrenadante clarificado foi congelado e estocado para posterior análise de 

atividade enzimática, segundo metodologia de Dutra, (2017). O extrato foi concentrado por 

liofilização. 

A levedura D. hansenii UFV-1 foi mantida em YPD ágar - peptona 2% (p/v), extrato 

de levedura 1% (p/v), glicose 2% (p/v) e ágar 2% (p/v), a 4ºC e em meio de cultura YP - 

extrato de levedura 1% (p/v) e peptona 2% (p/v), contendo glicerol 100% (v/v) a -80ºC. Para 

ativação, uma alíquota de 1 mL da cultura estocada a -80ºC foi transferida para 30 mL de 

meio YPD em frascos Erlenmeyer de 125 mL. Esses frascos foram incubados em incubadora 

rotativa a 29 ºC, 200 rpm por 24 horas. Após a incubação, essas culturas foram centrifugadas 

a 5000 rpm durante 6 min a temperatura ambiente. O sedimento das culturas obtido após a 

centrifugação foi lavado duas vezes com água peptonada 0,1% (p/v). Após a lavagem das 

células, estas foram inoculadas no meio para fermentação. 

 

4.4.  Ensaios enzimáticos  

Todos os ensaios enzimáticos foram conduzidos em tampão acetato de sódio, 100 mM, 

pH 5, a 50 ºC. As atividades de FPase (celulases totais) e endoglucanase foram determinadas 

usando papel filtro Whatman n
o 

1 e CMC 1,25% como substratos, respectivamente, de acordo 

com o descrito anteriormente em condições padrão por Ghose, (1987). Os açúcares redutores 

totais liberados durante os ensaios enzimáticos foram quantificados pelo método do ácido 

dinitrosalicílico (DNS) (MILLER, 1959), usando glicose como padrão. A atividade de 

xilanase foi determinada usando xilana beechwood 1,25% (p/v), combinado com o método de 

DNS. A reação enzimática foi iniciada pela adição de 50 L da enzima diluída em 200 L da 

solução de substrato preparado em tampão. As misturas reativas foram incubadas por 60, 30 e 

15 min, respectivamente, e o conteúdo de açúcar redutor total foi determinado pelo método de 

DNS, usando glicose e xilose como padrões. 

As atividades de β-glicosidase, β-xilosidase e β-celobiohidrolase foram medidas 

usando pNPGlc, pNPXil e pNPCel como substratos, respectivamente. As reações enzimáticas 

foram iniciadas pela adição de 20 L da enzima diluída, 50 L de solução de substrato 

sintético (1 mM) e 30 L de tampão. As misturas foram incubadas por 30 minutos e 

paralisadas pela adição de 500 L de carbonato de sódio (0,5M). A absorbância foi medida a 

410 nm e a quantidade de -nitrofenol liberada foi estimada usando a curva padrão de -

nitrofenil. 
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Uma unidade de enzima (U) foi definida como a quantidade de enzima que libera  

1 mol de açúcar redutor ou -nitrofenol por minuto, nas condições de ensaio usadas. 

A atividade de lacase foi determinada pelo monitoramento da oxidação do substrato 

ABTS. A mistura reativa contendo 50 L da enzima diluída, 400 L de tampão e 50 L de 

ABTS (10 mM) foi incubada por 15 min e ao final do período de incubação, a absorbância a 

420 nm foi imediatamente medida. A atividade de lacase foi calculada pela Lei de Lambert-

Beer, usando o coeficiente de extinção molar 3,6x10
4 

M
-1

.cm
-1

. 

Todos os ensaios enzimáticos foram feitos em triplicata e o valor médio e o desvio 

padrão foram calculados.  

 

4.5. Pré-tratamentos  

O bagaço de cana foi lavado e seco a 70 ºC até atingir massa constante, após isto foi 

moído (tamanho de partícula menor que 1 mm) e submetido ao pré-tratamento ácido ou 

alcalino antes de ser utilizado no experimento de sacarificação. Ácido sulfúrico 0,5, 2 e 4% 

(v/v) e hidróxido de sódio 1,5% (p/v) foram usados para pré-tratar amostras de bagaço de 

cana moído com a carga de sólidos de 5, 10, 15 e 20% (p/v). Os pré-tratamentos foram 

conduzidos em autoclave a 120 ºC por 30 ou 60 min. Os materiais pré-tratados foram 

separados em frações sólida e líquida, usando um funil de Buchner com filtro de nylon.  

A severidade modificada foi calculada de acordo com Chum et al. ( 1990): 

             
     

     
 , em que 

 

t: tempo de residência (min); 

C: concentração química (%); 

n: constante arbitrária, sendo que, para o ácido sulfúrico é 0,849 (SILVERSTEIN et 

al., 2007); 

Tr: temperatura da reação (
o
C); 

Tb: temperatura de referência, definida como 100 
o
C. 

A conversão dos polissacarídeos foi calculada usando as seguintes equações, de 

acordo com metodologia de Van Dyk; Pletschke, (2012): 

Conversão (%) = glicose (g/L) x 0,90 x 100; 

   Glicana inicial (g/L) 

Conversão (%) = xilose (g/L) x 0,88 x 100. 

   Xilana inicial (g/L) 
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4.6. Composição química de amostras de bagaço 

Aproximadamente 3 g de amostras moídas foram extraídas com 95% de etanol por  

6 horas no aparato Soxhlet. As amostras extraídas foram hidrolisadas com ácido sulfúrico  

72% (v/v) a 30 ºC por 1 hora, como descrito por Ferraz et al. (2000). O ácido foi diluído pela 

adição de 79 mL de água e a mistura foi aquecida a 121 ºC por 1 hora. O material resultante 

foi filtrado e os sólidos foram secos a 105 ºC até peso constante, condição em que o conteúdo 

de lignina insolúvel foi determinado. A lignina solúvel no filtrado foi determinada por 

espectroscopia UV a 205 nm. Um valor de absortividade de 105 L/g.cm foi usado para 

calcular a quantidade de lignina solúvel em ácido presente no hidrolisado. As concentrações 

de açúcares monoméricos na fração solúvel foram determinadas por cromatografia líquida de 

alta eficiência (HPLC) usando a coluna HPX-87H a 45 ºC, eluída a 0,6 mL/min com ácido 

sulfúrico 5 mM. 

 

4.7.  Análise da fração líquida 

As determinações dos teores de glicose e xilose, bem como ácido acético e fórmico, 

furfural e 5-hidroximetil-2-furaldeído (HMF) foram feitas por HPLC com coluna HPX-87H, 

mantida a 60 ºC e eluente ácido sulfúrico 5 mM com fluxo de 0,6 mL/min, segundo 

metodologia proposta por Sluiter et al. (2006).  

A concentração de fenólicos totais foi realizada pelo método do azul da Prússia 

(BUDINI; TONELLI; GIROTTI, 1980). O volume final do meio reacional consistiu de 850 

L, sendo 750 L da fração líquida previamente diluída, 50 L de K3Fe(CN)6 0,008 mol/L e 

50 L de FeCl3 0,1 mol/L em HCl 0,1 mol/L. A absorbância foi medida a 700 nm após 15 

min de reação em temperatura ambiente. A concentração de compostos fenólicos foi 

determinada utilizando uma curva padrão com ácido tânico como referência.  

 

4.8. Detoxificação 

4.8.1. Carvão ativado 

O carvão ativado foi adicionado na proporção de 1 g para cada 40 g de hidrolisado, 

com posterior incubação a 60 
o
C, 100 rpm, 1 hora (MUSSATTO; ROBERTO, 2004; 

MARTON et al., 2006). O carvão foi adicionado ao licor do pré-tratamento ácido sem 
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alteração inicial de pH, com (13200 rpm, 10 min) e sem centrifugação, considerando a fração 

líquida sem adição de carvão como controles negativos. 

4.8.2. Lacase 

Inicialmente, para a determinação das melhores condições para a utilização da lacase 

presente no extrato bruto do Chrysoporthe cubensis foram realizados experimentos com 100 e 

200 U de lacase por grama de composto fenólico, a partir dos quais foi possível selecionar os 

fatores atividade de lacase (U) e concentração de fenólico como fatores importantes em causar 

variação na resposta detoxificação. Para tal, foi utilizado um hidrolisado com a concentração 

de 3,54 g/L de compostos fenólicos com 100 U de lacase por grama de composto fenólico; e 

esta mesma quantidade enzimática para o hidrolisado diluído na proporção de 1:1 com água, o 

que deu origem ao tratamento de 200 U de lacase por grama de composto fenólico. 

O delineamento de deslocamento para a seleção das faixas considera o valor máximo 

de fenólicos obtida na fração líquida e a maior diluição desejável bem como as maiores e 

menores concentrações de enzima para se ter alteração no processo. Desta forma, foi 

executado um planejamento experimental do tipo Delineamento Composto Central Rotacional 

(DCCR) para se ajustar os modelos de superfície para os tempos de 2, 4, 6, 8 e 10 horas que 

explicassem a variação da detoxificação quanto aos fatores controláveis estudados. 

O planejamento experimental do tipo DCCR para a modelagem de superfície de 

resposta para a detoxificação quanto aos fatores atividade de lacase (U) e concentração de 

composto fenólico foi obtida de uma combinação 2
2
 com 4 pontos centrais e porção axial de 

2x2, totalizando 12 unidades experimentais, as quais foram inteiramente casualizadas e 

analisadas pelo software Minitab 17. As repetições no ponto central tiveram como finalidades 

fornecer uma medida do erro puro e estabilizar a variância da resposta prevista. Os níveis de 

cada fator e a combinação entre os mesmos estão mostrados na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Planejamento experimental da detoxificação e níveis de fatores 

Tratamento Atividade de lacase (U) Concentração fenólicos 

(g/L) 

Níveis lacase Níveis 

fenólicos 

1 45 0,7 -1 -1 

2 174 0,7 1 -1 

3 45 2,6 -1 1 

4 174 2,6 1 1 

5 20 1,65 -1,41 0 

6 200 1,65 1,41 0 

7 110 0,3 0 -1,41 

8 110 3 0 1,41 

9 110 1,65 0 0 

10 110 1,65 0 0 

11 110 1,65 0 0 

12 110 1,65 0 0 

Fonte: Do autor. 

 

O extrato concentrado do fungo C. cubensis foi adicionado em 0,5 mL de fração 

líquida do pré-tratamento ácido com pH previamente ajustado para 5, em microtubos de 1,5 

mL nas concentrações indicadas em cada tratamento conforme a Tabela 2. Cada unidade 

experimental com os 12 tratamentos correspondeu a um tempo de ensaio(0, 2, 4, 6, 8 e 10h). 

Os resultados foram submetidos à ANOVA da regressão e teste t para os coeficientes 

estimados utilizando α=0,05. Os valores residuais e ajustados das respostas estudadas, 

calculados a partir das equações ajustadas, foram utilizados para se testar as pressuposições da 

ANOVA e para construção de gráficos (de superfície e contorno).  

A variável resposta detoxificação foi calculada baseada na redução percentual de 

compostos fenólicos presentes na fração líquida proveniente do pré-tratamento ácido. 

Com a finalidade de quantificar a confiança nas predições dos modelos, cinco 

experimentos de verificação foram validados de acordo com pontos previamente escolhidos. 

Os fatores bias e exatidão foram calculados como descrito por Ross, (1996): 

fbias= 10
(Σlog(P/O)/n)

 e 

fexatidão=   
 
       

 
 
  

 
 

, em que n é o número de dados, P é o valor calculado ou predito e 

O e o valor experimental ou observado. 
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Por fim, ainda foram feitos experimentos de escalonamento para o volume final de 15 

mL. 

Todos os experimentos foram conduzidos em triplicata e o valor médio e o desvio 

padrão foram calculados. Foi avaliada a redução de fenólicos e efeito nos açúcares com 

metodologia proposta nos tópicos 4.4 e 4.7, respectivamente. 

 

4.9. Sacarificação direta do pré-tratamento ácido 

A partir da condição de pré-tratamento definida no tópico 4.5, o pH do meio reacional 

foi ajustado para 5 com adição de NaOH e seguiu-se para a etapa de detoxificação escolhida 

no tópico 4.8. A sacarificação foi conduzida em frascos Erlenmeyers de 50 mL com volume 

de trabalho de 15 mL. O carregamento enzimático foi definido como 10 FPase do extrato 

comercial de Cellic CTec 2 por grama de bagaço. O experimento foi conduzido em 

incubadora rotativa  orbital a 250 rpm, 50 
o
C por 72 horas. Um controle sem detoxificação foi 

feito com a adição de fluoreto de sódio com concentração final de 25 mM. 

O efeito do NaF sobre as enzimas do C. cubensis e Cellic CTec 2 foi medido para 

celulases e hemicelulases através da adição de uma concentração final de 25 mM de fluoreto 

ao ensaio de atividade descrito no tópico 4.4. A atividade residual foi calculada em 

comparação a um ensaio controle sem a adição do composto testado. 

Os produtos do ensaio de sacarificação foram analisados por HPLC de acordo com a 

metodologia de  Sluiter et al. (2006). 

 

4.10. Fermentação 

As fermentações foram realizadas após a etapa de detoxificação da fração líquida, 

esterilizada a frio por filtração em papel filtro, membrana 0,45 µm e, posteriormente, 0,22 µm 

estéril. D. hansenii UFV-1 foi mantida e crescida em meio YPD a temperatura de 29 
o
C. Foi 

inoculada na fração líquida com pH 5 e D.O600 inicial 0,3 a 29 
o
C sob agitação de 200 rpm. 

Alíquotas de 300 µL foram retiradas a cada 24 horas, centrifugadas a 5000 g por 5 min a 4 
o
C. 

Foram determinados o consumo de substrato e a produção de metabólitos. 

As concentrações de glicose, xilose e xilitol foram determinadas por HPLC segundo  

Sluiter et al. (2006). 
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5. Resultados e Discussão  

5.1. Pré-tratamento 

Para realização deste estudo, o primeiro pré-tratamento aplicado ao bagaço de cana in 

natura foi a moagem. O bagaço de cana moído foi então submetido aos pré-tratamentos: 

alcalino, com 1,5% (p/v) de hidróxido de sódio; e ácido, com 0,5% de ácido sulfúrico (v/v). A 

mistura obtida dos pré-tratamentos foi filtrada, dando origem a uma fração líquida e uma 

fração sólida (biomassa pré–tratada), que foi seca para análises de composição e comparação 

com o bagaço in natura (Tabela 3).  

 

Tabela 3 – Análise composicional em base seca do bagaço de cana de açúcar in natura e após 

os diferentes pré-tratamentos.  

Amostras 

Concentração relativa (g/100g de bagaço) 

Celulose Hemicelulose Lignina Cinzas Total 

Bagaço in natura 41,250,18
a
  27,620,50

a
  23,910,07

a 
2,110,07 930,56  

NaOH 1,5%
* 

48,570,15
b 

27,730,22
a
  13,560,40

b
  - 891,13  

H2SO4 0,5%
* 46,760,42

c
  17,820,26

b
  26,950,31

c
  - 920,75  

H2SO4 2%
* 49,200,07

b
  6,760,12

c
  33,700,36

d
  - 900,31  

H2SO4 4%
* 50,870,82

d
  5,210,03

d
  36,110,41

e
  - 920,79  

*
 Os pré-tratamentos usando NaOH 1,5% (p/v) e H2SO4 0,5, 2 e 4% (v/v) foram 

realizados com carregamento de sólidos de 10% (p/v), 121 
o
C,1 atm, por 1 h.

 

Fonte: Do autor. 

 

Após o pré-tratamento alcalino, esperava-se uma maior remoção da lignina visto que 

este pré-tratamento promove um inchaço da fibra de celulose, o que leva à quebra da estrutura 

da lignina e, consequentemente, maior solubilização deste composto quando comparado a 

outros tipos de pré-tratamento (FAN; GHARPURAY; LEE, 2012). A análise dos dados 

composicionais apresentados na Tabela 3 mostrou uma redução significativamente diferente 

no conteúdo de lignina na biomassa submetida à pré-tratamento alcalino, biomassa pré-tratada 
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alcalina (13,56%), em relação ao bagaço in natura (23,95%). O percentual de solubilização da 

lignina neste tipo de pré-tratamento foi de 43%. Para o bagaço submetido ao pré-tratamentos 

ácidos, houve um aumento na concentração deste componente no bagaço pré-tratado, devido à 

redistribuição dos outros componentes, especialmente a redução da hemicelulose. 

Uma vez que as condições do pré-tratamento alcalino utilizadas neste trabalho são 

consideradas brandas (com redução de apenas 43% no conteúdo de lignina), praticamente não 

houve alteração da concentração relativa de hemicelulose no bagaço e após este pré-

tratamento, portanto não apresentou diferença significativa entre estes valores, ocorrendo um 

ligeiro aumento na concentração relativa de celulose, a qual, por sua vez, se mostrou 

significativamente diferente em relação ao bagaço in natura (Tabela 3). Este resultado 

corrobora com o efeito já estudado do pré-tratamento alcalino na biomassa lignocelulósica, 

que promove uma maior solubilização da lignina em detrimento da celulose e hemicelulose. A 

redução de lignina pode aumentar a digestibilidade da celulose (CARVALHEIRO; DUARTE; 

GÍRIO, 2008), sendo esta uma das principais vantagens do pré-tratamento alcalino. 

Analisando os resultados de composição do bagaço após o pré-tratamento ácido 

(Tabela 3), foi observada maior degradação apenas da hemicelulose. A fração hemicelulósica 

inicial foi removida passando de 27,6% no bagaço in natura para 17,8% (concentração com 

diferença estatística significativa), conferindo um percentual de solubilização de 35,5% no 

bagaço pré-tratado com ácido. Este resultado está de acordo com os apresentados por Gámez 

et al. (2004), que observaram que o pré-tratamento ácido do bagaço levou à maior 

solubilização de celulose e hemicelulose, uma vez que as ligações glicosídicas destes 

polímeros são hidrolisadas em meio ácido a quente.  

Dessa forma, os resultados da Tabela 3 indicam que o pré-tratamento ácido levou a 

degradação da hemicelulose, esperando-se, assim, elevada recuperação de açúcares 

hemicelulósicos na fração líquida, enquanto na parte sólida, espera-se obter a lignina e a 

celulose com digestibilidade enzimática aumentada.  

Por estes motivos, ao se comparar os pré-tratamentos alcalino e ácido estudados neste 

trabalho, é possível observar grande diferença tanto na composição da fração sólida (bagaço 

pré-tratado), que é normalmente o produto que segue para as etapas posteriores de 

sacarificação e fermentação, quanto na composição da fração líquida (co-produto), que pode 

ser também aproveitada para produção de compostos de valor agregado. A partir disto, a 

escolha entre um ou outro tipo de pré-tratamento deve ser baseada não somente no produto 

que será convertido a etanol, como também nas possíveis finalidades do co-produto gerado. 
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Este aproveitamento da matéria-prima como um todo se insere no conceito de biorrefinaria, 

que abrange uma ampla gama de tecnologias capazes de separar fontes de biomassa em seus 

constituintes, os quais podem ser convertidos em produtos de valor agregado, 

biocombustíveis e produtos químicos. O objetivo do processo tecnológico na biorrefinaria é 

despolimerizar os componentes da biomassa e fazer o aproveitamento integral de todos estes 

componentes (CHERUBINI, 2010). 

É sabido que o pré-tratamento alcalino, por reduzir a lignina e alterar sua estrutura, 

gera uma fração líquida basicamente composta por compostos fenólicos oriundos da 

degradação térmica da lignina (CHEN et al., 2013). O resíduo presente na fração sólida, 

contendo a celulose e hemicelulose requer coquetéis enzimáticos ricos em celulases e 

hemicelulases para sua posterior sacarificação. O pré–tratamento ácido, por sua vez, dá 

origem a um resíduo sólido rico em celulose e lignina e uma fração líquida contendo os 

açúcares solúveis provenientes da degradação da hemicelulose. Esta fração líquida contendo o 

hidrolisado hemicelulósico rico em pentoses pode ser direcionada para outros fins, gerando 

produtos de valor agregado. A partir disto, outras concentrações de ácido foram testadas, a 

fim de se avaliar como este parâmetro influencia na composição da biomassa (Tabela 3). 

De forma semelhante ao observado para a concentração de 0,5% de ácido sulfúrico 

(v/v), os pré-tratamentos com 2 e 4% de H2SO4 foram eficientes na remoção da hemicelulose, 

sendo que as concentrações desta fração foram de 6,8 e 5,2%, respectivamente, com diferença 

estatística significativa quando comparado ao bagaço in natura (27,6%). O percentual de 

solubilização da hemicelulose foi, então, de 75,5 e 81,1% para as novas concentrações 

avaliadas de 2 e 4% de ácido, respectivamente. 

Este comportamento pode ser explicado uma vez que a maior concentração de ácido 

utilizada no pré-tratamento gera uma condição de maior severidade, parâmetro definido por 

Chum et al. (1990), o que influencia fortemente na formação de inibidores gerados durante o 

pré-tratamento, bem como no rendimento de açúcares na fração líquida do pré-tratamento, 

uma vez que estes são degradados aos produtos de inibição.  

Por isto, fez-se necessário analisar a composição das frações líquidas geradas nos pré–

tratamentos para, de fato, conhecer os açúcares e inibidores presentes, e assim propor 

potenciais aplicações desses co-produtos para geração de produtos de valor agregado. 

 

 



53 
 

5.1.1. Análise da composição da fração líquida proveniente dos pré–tratamentos 

ácido e alcalino 

Assim, buscando conhecer a composição e o potencial de utilização das frações 

líquidas geradas após os pré-tratamentos ácido e alcalino do bagaço de cana-de-açúcar, foram 

determinadas as concentrações dos principais compostos possivelmente gerados que podem 

atuar como inibidores de processos fermentativos e dos principais monossacarídeos (glicose e 

xilose) solúveis na fração líquida (Tabela 4). Outros açúcares solúveis que provavelmente 

estivessem presentes nesta fração, como pequenos oligossacarídeos, gerados a partir da 

degradação de glicana e xilana, não foram analisados.  

 

Tabela 4 – Concentração (g/L) de açúcares e outros compostos na fração líquida proveniente 

dos pré-tratamentos alcalino e ácido do bagaço de cana-de-açúcar.  

 NaOH 1,5% H2SO4 0,5 % H2SO4 2 % H2SO4 4 % 

Glicose 0,00
a 

1,200,19
b 

3,430,19
c 

4,610,19
d 

Xilose 0,00
a 

18,490,17
b 

22,830,17
c 

22,920,07
c 

Ácido acético 2,36±0,23
a 

3,390,92
a 

4,330,92
a 

4,450,61
a 

Ácido fórmico 0,68±0,10
a 

0,0270,009
b 

0,0750,009
b 

0,160,002
b 

Furfural 0,00
a 

0,00
a 

0,610,017
b 

1,950,05
c 

HMF 0,00
a 

0,00
a 

0,090,003
b 

0,050,001
c 

Fenólicos pH5 5,06±0,17
a 

1,990,02
b 

1,700,005
c 

1,730,003
d 

* Na mesma linha, médias seguidas pela mesma letra não diferem pelo teste de Tukey com 5 % de 

significância.  

*Os pré-tratamentos do bagaço de cana-de-açúcar 10% (p/v) foram conduzido por 1h, a 121 
o
C, 

usando hidróxido de sódio 1,5% p/v e ácido sulfúrico 0,5, 2 e 4% (p/v). 

Fonte: Do autor. 

 

De acordo com a literatura, além dos compostos fenólicos provenientes da degradação 

térmica da lignina, espera-se que a fração líquida do pré–tratamento alcalino contenha ácido 

acético proveniente da desacetilação da hemicelulose (RODRIGUES et al., 2017), enquanto 

que a fração líquida dos pré–tratamentos ácidos apresentem açúcares, principalmente 

provenientes da degradação da hemicelulose, ácidos alifáticos, furanos e fenólicos, 

dependendo da severidade dos pré-tratamentos. 
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Analisando-se os resultados da Tabela 4, para o pré-tratamento alcalino percebe-se que 

não houve a liberação de açúcares na fração líquida, sendo encontrados, entretanto, 

importantes compostos inibidores do processo fermentativo como o ácido acético e ácido 

fórmico. A presença destes inibidores é devida à saponificação das ligações acetil em meio 

alcalino (CHEN et al., 2013) e, provavelmente, pela degradação térmica dos açúcares.  

A concentração de ácido acético determinada na fração líquida proveniente do pré-

tratamento alcalino foi de 2,36 g/L e não diferiu significativamente (p>0,05) dos valores de 

concentração observados para as frações líquidas dos pré-tratamentos ácidos. Por outro lado, a 

concentração de ácido fórmico na fração líquida do pré–tratamento alcalino foi 0,68 g/L, 

significativamente maior do que os valores observados para as outras condições de pré-

tratamento. Embora o pré-tratamento alcalino não tenha sido capaz de promover a 

solubilização da celulose e hemicelulose (Tabela 3), não gerando, provavelmente 

concentrações expressivas de açúcares solúveis na fração líquida, é possível supor que a 

maior concentração de ácido fórmico e também de ácido acético detectados na fração líquida 

do pré-tratamento alcalino tenham sido provenientes da degradação dos açúcares solúveis que 

possivelmente estivessem presentes nessa fração, mesmo que em baixas concentrações, uma 

vez que estes monômeros não estavam presentes na fração líquida. 

A concentração de fenólicos detectada no pré-tratamento alcalino (5,06 g/L) foi mais 

que o dobro e estatisticamente diferente (p<0,05) daquelas observadas em todos os pré-

tratamentos ácidos. Isto porque, como visto na Tabela 3, o pré-tratamento alcalino foi mais 

efetivo na remoção da lignina e sua decomposição térmica dá origem a estes compostos, que 

podem ser altamente inibidores das etapas de hidrólise enzimática do bagaço (sacarificação) e 

fermentação. Entretanto, a quantificação dos compostos fenólicos na fração líquida do pré-

tratamento alcalino não pôde ser realizada em pH5, como o foi para as outras amostras,  

devido à precipitação da lignina em valores mais baixos de pH, o que inviabilizou o ajuste do 

pH na fração líquida após o pré-tratamento alcalino. 

A análise dos valores de concentração dos compostos inibidores presentes na Tabela 4 

revelou que a formação de alguns destes é aumentada com a severidade do pré-tratamento 

ácido, neste caso pela maior concentração de ácido utilizada. Desta forma, os ácidos acético e 

fórmico aumentaram de 3,39 para 4,45 g/L e de 0,027 para 0,16 g/L, respectivamente. O ácido 

acético é formado a partir da hidrólise da hemicelulose, ao passo que o ácido fórmico é gerado 

pela degradação de furfural e hidroximetilfurfural (HMF), os quais são obtidos pela 

desidratação de xilose e glicose, respectivamente. Estes ácidos alifáticos fracos inibem o 
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crescimento celular e, por isso, sua presença deve ser evitada. O ácido acético, por exemplo, é 

um dos maiores inibidores que mostram impacto negativo na fermentação de açúcar por 

leveduras (KASHID; GHOSALKAR, 2018). Estes compostos são comumente encontrados 

em hidrolisados hemicelulósicos, provenientes da desacetilação da hemicelulose bem como 

degradação térmica dos açúcares presentes no meio.  

Furfural e HMF não foram detectados no hidrolisado hemicelulósico proveniente do 

pré-tratamento com 0,5% de ácido. Como esperado, uma vez que a concentração de glicose 

foi relativamente baixa no licor (1,20 – 4,61 g/L), a concentração de HMF, o qual é derivado 

principalmente deste açúcar, também apresentou baixo valor, menor que 0,1 g/L em todas as 

condições de pré-tratamento ácido testadas (Tabela 4). A concentração de furfural, por sua 

vez, aumentou significativamente de 0,61 com 2% de ácido para 1,95 g/L, com 4% de H2SO4 

(Tabela 4). 

Contrariamente ao observado para os outros inibidores, a concentração de compostos 

fenólicos, oriundos da degradação térmica da lignina, reduziu significativamente de 1,99 para 

1,73 g/L, com o aumento da concentração de ácido (0,5 para 2,0 ou 4,0% v/v). Este resultado 

provavelmente está relacionado à menor solubilidade de compostos fenólicos em baixos 

valores de pH, uma vez que estes compostos poderiam ser parcialmente precipitados e retidos 

durante a filtração do bagaço para separação da fração líquida. 

Produtos de degradação derivados da lignina produzidos durante pré–tratamentos 

termoquímicos inibem ou desativam enzimas lignocelulósicas, limitando a produção de 

açúcares e, consequentemente, os processos fermentativos a partir destes (GONZÁLEZ-

BAUTISTA et al., 2017).   

Em relação aos pré-tratamentos ácidos, a concentração de açúcares na fração líquida 

aumentou com a concentração de ácido utilizada no pré-tratamento (0,5 a 4% v/v). Uma vez 

que praticamente não se nota alteração sobre a concentração de celulose na fração sólida do 

pré-tratamento ácido (Tabela 3), encontra-se pouca glicose gerada pela degradação térmica 

deste polímero na fração líquida, sendo que a concentração de 1,2 g/L foi menor e 

estatisticamente diferente (p<0,05) para a concentração de 0,5% quando comparada aos 

tratamentos com 2 e 4%, que geraram 3,43 e 4,61 g/L, respectivamente.  

A análise das concentrações de xilose nas frações líquidas dos pré-tratamentos ácidos 

(Tabela 4) revelou um aumento nestes valores concomitante com a redução da hemicelulose 

retida na fração sólida (Tabela 3). A xilose é componente da xilana, o maior constituinte das 

hemiceluloses, portanto, a degradação deste polímero na fração sólida do pré-tratamento ácido 
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explica as altas concentrações de xilose observadas na fração líquida. As concentrações de 

xilose na fração líquida dos pré-tratamentos ácidos foram de 18,49 para 0,5%, 22,83 para 2% 

e 22,92 g/L para 4% de H2SO4 (Tabela 4). Este resultado indica que a efetividade do pré-

tratamento ácido na hidrólise da xilana também foi função da concentração do H2SO4, visto 

que as demais condições do experimento eram as mesmas. A liberação de xilose na fração 

líquida foi significativamente aumentada utilizando 0,5 ou 2%, entretanto, de 2 para 4% de 

ácido, não houve aumento significativo na liberação deste açúcar monomérico, não se 

podendo dizer o mesmo acerca de alguns possíveis inibidores gerados no processo, como 

visto anteriormente. 

O alto conteúdo de xilose nos hidrolisados hemicelulósicos revela grande potencial de 

utilização industrial desta fração líquida, que normalmente é descartada, em diversas 

aplicações: produção de xilitol e etanol a partir de xilose e outros co-produtos como 

biohidrogênio, acetona, butanol, ácido lático e butírico, lipídeos, dentre outros. 

A princípio, a fermentação da xilose presente no hidrolisado hemicelulósico a xilitol 

por leveduras que realizem esta via surge como uma promissora opção de aplicação industrial 

da fração líquida proveniente do pré-tratamento ácido. Cruz et al. (2000) utilizaram farelo de 

cevada, sabugos e folhas de milho, hidrolisados com soluções diluídas de ácido sulfúrico, com 

o objetivo de obter soluções apropriadas de xilose para serem utilizadas como meio de 

fermentação para Debaryomyces hansenii. As condições de hidrólise no trabalho de Cruz et 

al. (2000) foram selecionadas com base no modelo cinético de geração de xilose e quantidade 

de subprodutos tóxicos formados e a produção de xilitol foi satisfatória, com parâmetros 

fermentativos razoáveis. 

Alves et al. (1998) fizeram um pré-tratamento ácido do bagaço de cana-de-açúcar e 

posterior detoxificação da fração líquida para fermentação com Candida guilliermondii, 

exibindo elevado rendimento de xilitol. Ghaffar et al. (2017) avaliaram a sacarificação ácida e 

enzimática de palha de trigo e espiga de milho para fermentação por Saccharomyces 

cerevisiae e Kluyveromyces sp. visando a produção de xilitol e etanol. 

A produção de etanol utilizando leveduras fermentadoras de pentose foi estudada por 

Koti et al. (2016). Estes autores obtiveram um hidrolisado hemicelulósico de palha de trigo 

pré-tratado com ácido sulfúrico e fermentaram a etanol por Candida shehatae e Pichia 

stipitis, que foram usadas como referência para comparação com mutantes que exibiram 

elevada produtividade de etanol. Xavier et al. (2018), por sua vez, avaliaram a produção 

simultânea de xilitol e etanol a partir do hidrolisado de fibras de sisal pré-tratadas com ácido, 
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utilizando Candida tropicalis como micro-organismo fermentador. Esta configuração também 

possibilita a utilização tanto da fração líquida quanto do bagaço pré-tratado ácido no mesmo 

processo.       

Outros possíveis produtos obtidos a partir de hidrolisados de biomassas compreendem: 

biohidrogênio (por exemplo, a partir de bagaço de maçã fermentado por Enterobacter 

aerogenes e Clostridium butyricum (PACHAPUR et al., 2015)); acetona, butanol e etanol 

(por exemplo, em hidrolisado de eucalipto obtido por explosão a vapor, sacarificado com 

celulases (ZHENG et al., 2015)); ácido lático (por exemplo, em hidrolisado de grãos usados 

em cervejaria, fermentados por Lactobacillus fermentum e L. rhamnosus (PEJIN et al., 

2015)); ácido butírico (por exemplo, por fermentação de talos de sorgo doce e melaço de 

beterraba por Clostridium tyrobutyricum (SJÖBLOM et al., 2015)); bem como lipídeos (por 

exemplo, produzidos por fermentação do hidrolisado de palha de milho por Cryptococcus 

curvatus (GONG et al., 2016)). 

Entretanto, em alguns dos trabalhos citados foi observado que a etapa de fermentação 

pode ser negativamente influenciada pela presença de determinados compostos como os 

ácidos alifáticos e furanos, os quais foram quantificados na fração líquida proveniente dos 

pré-tratamentos alcalino e ácidos do bagaço de cana-de-açúcar (Tabela 4). 

Neste sentido, torna-se necessário definir condições de pré-tratamento que estejam 

associadas ao elevado rendimento de açúcares e baixo teor de inibidores nas frações líquidas 

ou no bagaço não lavado resultantes do pré-tratamento, visto que estas características 

influenciam fortemente no rendimento do processo de produção de etanol ou xilitol a partir de 

hidrolisados celulósicos e/ou hemicelulósicos. 

 

5.1.2. Padronização das condições de pré-tratamento para minimização da 

formação de inibidores 

 

Visando uma possível aplicabilidade da fração líquida proveniente dos pré–

tratamentos do bagaço de cana-de-açúcar para fermentação, foi adotada a condição que gerou 

maior rendimento de xilose e uma menor concentração de inibidores, que foi com 2% de 

ácido sulfúrico. A partir disto, foram testadas algumas condições de pré–tratamento, com 

variação do tempo e da concentração de bagaço (carga de sólidos) a fim de se alcançar o 

objetivo proposto. A concentração de açúcares e inibidores gerados na fração líquida 
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(hidrolisado hemicelulósico) em função do carregamento de sólidos (p/v) e tempo de pré-

tratamento testados são mostrados na Tabela 5. 
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Tabela 5 – Concentração (g/L) de açúcares e inibidores em função da carga de sólidos (p/v) e tempo de pré-tratamento do bagaço de cana-de-

açúcar com 2% de ácido sulfúrico (v/v). 

Tempo 30 min 60 min 

M0 224,4 448,8 

Biomassa (p/v) 5 % 10 % 15 % 20 % 5 % 10 % 15 % 20 % 

Fator de conversão 

(gli/xil) 

3,27/65,63 5,95/80,04 5,32/71,82 5,97/67,81 5,35/79,61 7,48/88,66 10,44/90,20 12,29/88,87 

Glicose 0,750,21
a 

2,730,29
b 

3,660,04
c 

5,470,21
d 

1,230,23
a 

3,430,19
b 

7,181,14
c 

11,270,68
c 

Xilose 8,450,18
a 

20,610,36
b 

27,740,87
c 

34,921,20
d 

10,250,55
a 

22,830,17
b 

34,841,80
c 

45,772,31
d 

Ácido fórmico 0,00
a 

0,00
 a
 0,00

 a
 0,00

 a
 0,00

 a
 0,0750,009

b 
0,080,006

 b
 0,120,001

c 

Ácido acético 0,00
 a
 0,00

 a
 0,00

 a
 5,400,28

 b
 2,070,28

a 
4,330,92

ab 
5,180,24

b 
7,000,16

c 

HMF 0,00
 a
 0,00

 a
 0,00

 a
 0,00

 a
 0,130,09

a 
0,0750,009

ab 
0,920,25

ab 
1,000,30

b 

Furfural 0,00
 a
 0,00

 a
 0,00

 a
 0,00

 a
 0,050,008

a 
0,090,003

a 
0,170,01

ab 
0,270,06

b 

Fenólicos pH5 1,090,01
a 

1,310,004
b 

1,700,005
c 

1,790,03
d 

1,070,002
a 

1,420,01
b 

1,700,007
c 

1,760,02
d 

* Na mesma linha de cada tratamento, médias seguidas pela mesma letra não diferem pelo teste de Tukey com 5 % de significância. 

Fonte: Do autor. 
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 Os parâmetros de tempo e concentração de biomassa, fixados no experimento anterior 

deste trabalho, foram testados de acordo com sugestões da literatura: Jacquet et al.(2015) 

apontaram que a hidrólise da fração hemicelulósica está relacionada com o tempo de 

residência na biomassa no reator de pré-tratamento enquanto Martínez-Patiño et al. (2015) 

demonstraram que o pré-tratamento ácido com elevado carregamento de sólidos permite a 

maior obtenção de açúcares hemicelulósicos no hidrolisado, o que torna a fermentação de 

pentoses mais promissora. Além disto, o maior carregamento de sólidos apresenta um menor 

consumo de água e energia, uma vez que requer uma menor adição de água e, ao mesmo 

tempo, menor necessidade de concentração do hidrolisado hemicelulósico resultante para 

fermentação (alguns trabalhos de fermentação de hidrolisados hemicelulósicos utilizam 

métodos de concentração para se atingir quantidades mínimas de açúcares necessária para a 

indução do processo fermentativo).  

 Da análise dos dados da Tabela 5 observa-se que, quanto maior a carga de sólidos 

aplicada, maior a concentração de açúcares glicose e xilose liberados nas frações líquidas 

resultantes do pré-tratamento, considerando os dois tempos de pré-tratamento testados. De 

acordo com os mesmos dados, é possível perceber que quanto maior o tempo de pré-

tratamento, maior a liberação de açúcares, sendo, entretanto, os inibidores, a exemplo dos 

ácidos alifáticos e furanos, gerados de forma mais expressiva no maior tempo de pré-

tratamento (60 min) (Tabela 5). 

A concentração de glicose foi maior para o tempo de 60 minutos enquanto que para a 

xilose, que foi melhor solubilizada pelo meio ácido, os valores foram superiores aos da 

hexose em ambos os tempos analisados, sendo que este mesmo comportamento em relação ao 

tempo foi notado (Tabela 5). Estes resultados comprovam o efeito do tempo e do 

carregamento de sólidos na liberação de monômeros a partir da biomassa. 

Em relação à presença de inibidores nos hidrolisados hemicelulósicos (Tabela 5), 

percebe-se que compostos fenólicos foram gerados em todas as condições de pré-tratamento 

testadas, ao passo que dentre os outros inibidores analisados, apenas ácido acético foi 

detectado quando se utilizou 30 minutos de pré-tratamento e 20% de carregamento de sólidos. 

Neste sentido, o tempo se mostrou como fator que influiu fortemente na formação dos 

inibidores analisados neste trabalho. A análise dos valores de concentração dos inibidores de 

acordo com o tempo de pré-tratamento revelou que este fator permitiu a maior liberação de 

açúcares, como já foi visto. Entretanto, também foi possível observar uma maior formação de 

inibidores a partir destes compostos, que estavam em maior concentração. Desta forma, o 

tempo se mostrou eficiente para a maior hidrólise dos monômeros mas gerou uma 
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concentração mais elevada destes inibidores. É interessante destacar que a maioria dos 

inibidores não foram gerados no menor tempo de pré-tratamento além de se observar que a 

concentração dos furanos, gerados a partir da degradação térmica dos açúcares, também foi 

proporcional à concentração destes. Sendo assim, a concentração de furfural, obtido a partir 

da degradação térmica da xilose, foi maior que a de HMF, detectado em valores bem menores 

devido à menor concentração de glicose, uma vez que este inibidor é gerado a partir deste 

açúcar (Tabela 5). 

 Em um pré-tratamento, a decomposição de xilana a xilose não pode ser considerada 

um processo em um único passo: inicialmente, a cadeia de xilana é hidrolisada a 

xilooligossacarídeos e, em seguida, à xilose monomérica (KAMIYAMA; SAKAT, 1979), a 

qual, dependendo das condições aplicadas, poderá ser rapidamente decomposta a furfural e 

outros produtos de modificação (LAVARACK; GRIFFIN; RODMAN, 2002). Isto pôde ser 

evidenciado neste trabalho pelo aumento no tempo de pré-tratamento para 60 minutos, o que 

criou uma condição de maior severidade em relação ao tempo de 30 minutos, levando a uma 

maior produção de compostos inibidores, como visto na Tabela 5.  

De acordo com Um; van Walsum, (2012), o aumento da severidade do tratamento 

promove maior e mais rápida degradação dos oligossacarídeos de xilana, bem como maior 

formação de furfural, HMF e ácido acético em tratamentos com maior severidade. 

Dependendo das condições, pode-se perceber uma redução nos rendimentos de furfural, uma 

vez que este pode ser degradado a ácido fórmico. Da análise dos dados apresentados na 

Tabela 5, o aumento do carregamento de sólidos acarreta pequena diferença na concentração 

de furfural, entretanto, aumento expressivo é observado nos valores de concentração de ácido 

fórmico. 

 Sievers; Tao; Schell, (2014) fizeram um pré-tratamento de palha de milho com 

carregamento de sólidos de 30% (p/v), com ácido sulfúrico 1%, 190
o
C, por 1 minuto. Apesar 

do pouco tempo de residência, o fator de severidade calculado para o experimento de Sievers 

et al. (2014) foi de 446,6 e houve liberação de 16,8 g/L de glicose e 57,6 g/L de xilose. De 

forma semelhante, no presente trabalho, o pré-tratamento do bagaço com 2% de H2SO4 por 60 

minutos apresentou um fator de severidade de 448,8 e liberou 11,27 g/L de glicose e 45,77 

g/L de xilose, com 20 % de carregamento de sólidos (Tabela 5).  A maior concentração de 

açúcares obtida no pré-tratamento da palha por Sievers et al. (2014) está relacionada, 

provavelmente, a maior disponibilidade de substrato e menor conteúdo de lignina na palha 

quando comparada ao bagaço de cana-de-açúcar (TAMANINI; HAULY, 2004). Isto pode 

indicar maior eficiência no pré-tratamento do bagaço realizado no presente trabalho, visto que 
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as concentrações de açúcares obtidas a partir dos pré-tratamentos comparados foram bem 

próximas. 

A utilização de maior relação sólido/líquido é sempre preferível no pré-tratamento que 

visa aproveitar a fração líquida para geração de produtos de valor agregado, visto que pode 

gerar mais açúcares fermentescíveis solúveis e aumentar o rendimento de fermentação da 

mesma (MARTÍNEZ-PATIÑO et al., 2015). Jiang et al. (2015), entretanto, observaram que o 

aumento da severidade do processo proporcionou uma menor recuperação mássica ao final do 

pré-tratamento hidrotérmico de caule de algodão. Sendo assim, a menor recuperação do 

resíduo sólido está relacionada à maior solubilização dos açúcares na fração líquida, podendo 

também estes ser convertidos a inibidores. Outra possível consequência é a maior liberação de 

ácido acético da hemicelulose, uma vez que o substrato estará em maior concentração, o que 

foi claramente observado quando comparamos a concentração deste inibidor para os 

diferentes carregamentos de sólidos avaliados no presente trabalho (Tabela 5). Desta forma, 

destaca-se, mais uma vez, a importância de se analisar a severidade e eficiência dos pré–

tratamentos bem como a composição da fração líquida resultante dos mesmos. 

Apesar da concentração de biomassa não influenciar na severidade do pré-tratamento, 

sua concentração está fortemente relacionada com a formação de açúcares e inibidores 

(MARTÍNEZ-PATIÑO et al., 2015). Sendo assim, a carga de sólidos, ou concentração de 

biomassa, pode ser aumentada visando maior rendimento de açúcares, inclusive sem acarretar 

custos, uma vez que as biomassas lignocelulósicas são materiais altamente abundantes e de 

baixo preço (tratados como resíduos para algumas usinas sucroalcooleiras). Isto mostra que 

tanto alterações em parâmetros estritamente relacionados com a severidade como naqueles 

não relacionados a ela podem influenciar na produção final de etanol celulósico e devem ser 

estudados buscando-se aumentar o rendimento do processo. 

Desta forma, sabe-se que o aumento da severidade do pré-tratamento resulta em maior 

liberação de xilose, mas também em maior formação de compostos inibidores, como também 

observado em nosso estudo, os quais podem influenciar negativamente na sacarificação 

enzimática e, provavelmente, na fermentação (JÖNSSON;, MARTÍN, 2016). Sendo assim, os 

dados deste trabalho corroboram com a literatura neste quesito. Estes compostos inibidores 

influenciam na atividade de celulases e hemicelulases, podendo se ligar à superfície 

enzimática e promover precipitação (SHARMA et al., 1985) bem como atuar através da 

membrana celular de micro-organismos fermentadores ou por outros mecanismos, impedindo 

seu crescimento e fermentabilidade (PANDEY et al., 2000).  
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Por estes motivos, neste trabalho, optou-se por trabalhar com uma condição de pré-

tratamento que gerasse maior concentração de xilose e menor concentração de inibidores. 

Além disso, também foi definida, neste trabalho, a utilização de condições de pré-tratamento 

que resultassem em menor diversidade de inibidores formados na fração líquida proveniente 

do pré–tratamento ácido, de modo a reduzir a complexidade de uma possível etapa de 

detoxificação desta fração. Uma vez que compostos fenólicos foram formados e detectados na 

fração líquida resultante de todos os tratamentos, a condição de pré-tratamento selecionada foi 

aquela que continha 15% de bagaço e tempo de 30 minutos, a qual promoveu a liberação de 

27,74 g/L de xilose, 3,66 g/L de glicose e 1,70 g/L de compostos fenólicos e para a qual não 

foram detectados os demais inibidores. 

Diversos trabalhos têm sido realizados neste mesmo sentido, com o objetivo de 

conhecer a concentração de açúcares e inibidores gerados no hidrolisado hemicelulósico 

obtido a partir de diferentes condições de pré-tratamento e biomassas, sendo alguns destes 

apresentados na Tabela 6, juntamente com o resultado padronizado nesta pesquisa.  
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Tabela 6 – Comparação entre as concentrações de açúcares e compostos inibidores presentes em hidrolisados hemicelulósicos de biomassas lignocelulósicas 

submetidas a diferentes pré-tratamentos. 
 

Biomassa Condição de pré-tratamento Glicose (g/L) Xilose (g/L) Inibidores (g/L) Referência 

Bagaço de cana 2% H2SO4, 15% sólidos p/v, 

121 
o
C/30minutos 

3,66 27,74 Fenólicos: 1,70 Este trabalho 

Bagaço de cana 1,5% H2SO4, 10% sólidos p/v, 

121 
o
C/1h 

0 41,49 Fenólicos: 1,39 

Demais: não medidos 

Patel; Chapla; Shah, 

2017 

Palha de milho
* Explosão a vapor, 0,1 % 

sólidos p/v, 200 
o
C/5min 

2,09 5,01 Ácido acético: 3,00 

Ácido fórmico: 2,97 

HMF: 0,78 

Furfural: 1,12 

Liu et al., 2013 

Macaúba
* 

(hidrolisado 

concentrado) 

0,8% H2SO4, 10% de sólidos 

p/v, 121
 o
C/1h 

30,1 46,6 Ácido acético: 2,3 

Furfural: 0,01 

HMF: 0,31 

Gonçalves et al., 2013 

Palha de trigo
*
 2% H2SO4, 10% sólidos p/v, 

134 
o
C/1h 

23,3 19,0 Ácido acético: 3,1 

Ácido fórmico: 0,6 

Ácido levulínico: 0,7 

HMF: 0,08 

Furfural: 0,67 

Jeon; Xun; Rogers, 

2010 

Eucalipto
*
 2% H2SO4, 10% sólidos p/v, 

134 
o
C/1h 

 

8,9 14,6 Ácido acético: 3,1 

Ácido fórmico: 0,3 

Ácido levulínico: 0,2 

Furfural: 0,2 

Jeon; Xun; Rogers, 

2010 

Pinho
*
 2% H2SO4, 10% sólidos p/v, 

134 
o
C/1h 

10,6 19,7 Ácido acético: 1,8 

Ácido fórmico: 0,6 

Ácido levulínico: 0,4 

HMF: 0,14 

Furfural: 0,15 

Jeon; Xun; Rogers, 

2010 

Continua 
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Biomassa Condição de pré-tratamento Glicose (g/L) Xilose (g/L) Inibidores (g/L) Referência 

Topo de cana
*
 2% H2SO4, 10% sólidos p/v, 

134 
o
C/1h 

22,0 16,9 Ácido acético: 2,3 

Ácido fórmico: 1,2 

Ácido levulínico: 2,6 

HMF: 0,6 

Furfural: 0,5 

Jeon; Xun; Rogers, 

2010 

*
Compostos fenólicos não foram medidos. 
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A partir dos dados apresentados na Tabela 6 é possível observar que o tipo de 

biomassa e a condição de pré-tratamento utilizada influenciam fortemente tanto na liberação 

dos açúcares quanto na formação de compostos inibidores. Como visto, tanto a maior carga de 

biomassa quanto o maior tempo de retenção utilizados no pré-tratamento promovem uma 

maior liberação de monômeros e, consequentemente, maior concentração de açúcares na 

fração líquida. Quanto aos inibidores, estes podem tanto ser liberados a partir da biomassa, 

como o ácido acético e os compostos fenólicos, ou surgirem como produtos da degradação ou 

transformação (desidratação) dos açúcares. Desta forma, quando se compara o pré-tratamento 

empregado neste trabalho com os outros presentes na Tabela 6, reforça-se a importância da 

padronização do método, que, mesmo com um carregamento razoável de sólidos, obteve um 

considerável rendimento de açúcares e reduzida formação de inibidores.  

Dentre os trabalhos apresentados, o hidrolisado hemicelulósico obtido pelas condições 

definidas neste estudo se mostra como a melhor opção para produção de xilitol. Patel; Chapla; 

Shah, (2017) alcançaram uma elevada concentração de xilose devido ao bagaço de cana-de-

açúcar com porcentagem reduzida de lignina (10%) entretanto, não mediram os demais 

inibidores além dos fenólicos, os quais possivelmente estariam presentes, devido à alta 

concentração de xilose obtida. Também podemos destacar a ausência de glicose para a 

condição definida por estes autores, sendo que este açúcar auxilia no crescimento da levedura 

em comparação a quando esta é crescida somente em xilose. Para os demais trabalhos, como o 

de Gonçalves et al. (2013) e a palha de trigo e o topo de cana de Jeon; Xun; Rogers, (2010), 

os hidrolisados obtidos poderiam ser destinados para a produção de etanol, uma vez que 

apresentam quantidade considerável de glicose, todavia, juntamente com vários compostos 

inibidores, o que poderia influenciar negativamente na fermentação. Outros ainda 

necessitariam de concentração para atingir quantidades mínimas de açúcares fermentescíveis. 

A concentração de açúcares presente no hidrolisado obtido por este trabalho é 

suficiente para uma possível fermentação visto que Dominguez; Gong; Tsao, (1996) 

produziram xilitol com concentrações de 22,7 g/L de xilose. Entretanto, a redução da 

concentração de compostos fenólicos por detoxificação se faz necessária uma vez que 

concentrações de 1,7 g/L de ácido tânico reduzem expressivamente a atividade de celulases -

74% de endoglucanase e 100% para β-glicosidase e β-celobiohidrolase (MHLONGO et al., 

2015) enquanto apenas 0,2 g/L de ácido p-cumárico e ácido ferúlico inibiram o crescimento 

de Pichia stipitis e reduziram e eficiência fermentativa desta levedura na conversão de glicose 

a etanol (WANG et al., 2017). 

 



67 
 

5.2. Detoxificação do hidrolisado hemicelulósico proveniente do pré-

tratamento ácido 

Embora a condição de pré-tratamento selecionada (15% de bagaço, 30 minutos de pré-

tratamento com 2% de H2SO4) para os estudos posteriores de detoxificação promova a 

formação somente de fenólicos como possíveis inibidores da fermentação, é esperado que 

estes tenham efeito inibitório mais forte que outros compostos. Segundo Clark; Mackie, 

(1984), os produtos de degradação de carboidratos (furfural e HMF) são inibidores bem mais 

fracos comparados aos compostos fenólicos (CLARK; MACKIE, 1984). Os derivados 

solúveis da lignina também dificultam a hidrólise enzimática e reduzem o rendimento de 

açúcar uma vez que levam à precipitação e inibição irreversível de enzimas (KIM et al., 

2011). Sendo assim, com o objetivo de conseguir alto rendimento tanto na sacarificação 

quanto na etapa de fermentação, é importante reduzir a concentração de fenólicos na fração 

líquida, o que pode ser feito inserindo uma etapa de detoxificação.  

De acordo com Taherzadeh; Niklasson; Lidén,. (2000), existem quatro diferentes 

abordagens para minimizar a presença de inibidores em hidrolisados hemicelulósicos: evitar a 

formação destes durante a hidrólise, detoxificar antes da fermentação, desenvolver micro-

organismos resistentes a estes inibidores ou converter os compostos tóxicos em produtos que 

não interfiram no metabolismo microbiano. Neste sentido, diferentes métodos de 

detoxificação têm sido propostos para inativar os inibidores ou reduzir a concentração destes. 

A efetividade do método, entretanto, depende do tipo de hidrolisado hemicelulósico, devido 

ao grau de toxicidade, e da espécie de micro-organismo empregado, uma vez que cada um 

exibe diferentes graus de tolerância (LARSSON et al., 1999). 

De uma forma geral, as abordagens de detoxificação biológica (uso de micro-

organismos e enzimas) e química (neutralização pelo tratamento com álcalis) são designadas 

para converter os compostos tóxicos em produtos menos tóxicos enquanto a física 

(evaporação, resinas trocadoras de íons, carvão ativado) é destinada para a remoção destes 

compostos (PIENKOS; ZHANG, 2009). Nos métodos químicos, os quais são baseados na 

mudança de pH, a redução da toxicidade do hidrolisado está relacionada com a precipitação 

de íons metálicos e/ou furanos, entretanto não exibem resultados satisfatórios se usados 

sozinhos. Os métodos físicos, por sua vez, promovem uma efetiva adsorção de ácido acético e 

fenólicos, permitindo uma melhor eficiência na fermentação, todavia, podendo remover 

quantidades substanciais de açúcares (FONSECA et al., 2013). Um crescente interesse em 

processos biológicos tem sido atribuído a diversas evidências de suas vantagens como 
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especificidade e condições mais brandas de aplicação. Neste sentido, lacases têm se destacado 

para várias aplicações biotecnológicas (KUDANGA; LE ROES-HILL, 2014). 

Desta forma, neste trabalho foram testadas e avaliadas as condições de detoxificação 

com carvão ativado e tratamento enzimático com lacase.  

 

5.2.1. Uso de carvão ativado 

O tratamento com carvão ativado foi conduzido no pH inicial do hidrolisado 

hemicelulósico, uma vez que a efetividade do tratamento com carvão ativado é dependente do 

pH da fração líquida, isto é, a adsorção dos fenólicos no carvão é favorecida em valores mais 

baixos de pH, uma vez que estes compostos são mais facilmente adsorvidos em seu estado 

não ionizado (MUSSATTO; ROBERTO, 2004). O efeito da detoxificação da fração líquida 

do pré-tratamento ácido com o uso de carvão ativado é mostrado na Figura 10.  

 

Figura 10 – Concentração relativa (%) de compostos fenólicos e dos açúcares glicose e xilose 

presentes na fração líquida proveniente do pré–tratamento ácido do bagaço de cana-de-açúcar 

após detoxificação com carvão ativado. Os valores foram calculados em relação à 

concentração destes compostos na fração líquida proveniente do pré–tratamento ácido do 

bagaço de cana-de-açúcar antes da detoxificação com carvão ativado, que foi considerado 

como 100 %. 

 

Fonte: Do autor. 
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Da análise da Figura 10 observa-se que ocorre pequena perda de açúcares pelo 

tratamento do hidrolisado hemicelulósico com carvão ativado, justamente por não se tratar de 

um processo específico (MUSSATO; ROBERTO, 2001; CHANDEL et al., 2007). 

Apesar de não ter havido perda acentuada de açúcares nas amostras tratadas com 

carvão ativado, independente da posterior centrifugação, o rendimento na remoção de 

fenólicos foi muito baixo, em torno de 10%.  

Mussatto; Roberto, (2001) utilizaram fração líquida hemicelulósica de palha de arroz 

para estudar o efeito do carvão ativado no tratamento de bioconversão de xilose a xilitol e a 

melhor condição (40:1 hidrolisado:carvão, 30 
o
C, 1h, 200 rpm) removeu 27% de fenólicos. 

As propriedades texturais relacionadas com a capacidade adsortiva dos carvões 

ativados se fundamentam em duas características importantes: tamanho do poro e área 

superficial, e a interação adsorvato/adsorvente é função da polaridade da superfície. A 

estrutura química da superfície do carvão ativado influencia na interação com os diferentes 

tipos de adsorvatos polares e não polares e tipos de reações químicas com outras moléculas 

(AHMEDNA; MARSHALL; RAO, 2000). Outro possível fator que provavelmente 

influenciou na adsorção de fenólicos no carvão pode ter sido a granulometria do mesmo e 

uma alternativa para melhorar a adsorção seria trabalhar com este composto em pó. 

 

5.2.2. Uso de extrato enzimático fúngico contendo lacase  

Outra abordagem para detoxificação testada neste trabalho é a utilização de enzimas. 

A detoxificação enzimática da fração líquida do pré-tratamento ácido foi estudada utilizando-

se o extrato bruto produzido pelo fungo C. cubensis, que continha atividade de lacase. Larsson 

et al. (1999) apontaram que o tratamento enzimático de hidrolisado de abeto com lacase foi o 

método de detoxificação mais eficiente para remoção de compostos fenólicos. 

 O extrato proteico produzido por C. cubensis apresenta atividade de aproximadamente 

5,09 U/mL de lacase, dentre outras atividades celulolíticas e hemicelulolíticas (Tabela 7).  
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Tabela 7 – Atividades enzimáticas do extrato de C. cubensis concentrado e utilizado nos 

ensaios de detoxificação. 

Enzima Atividade (U/mL) 

FPase 5,45 ± 0,22 

CMCase 14,97 ± 0,30 

β-glicosidase 28,78 ± 0,28 

β-celobiohidrolase 2,80 ± 0,01 

Xilanase 77,96 ± 2,13 

β-xilosidase 0,40 ± 0,008 

Lacase 5,09 ± 0,06 

Fonte: Do autor. 

 

Os ensaios para detoxificação dos compostos fenólicos com o extrato de C. cubensis 

foram realizados a 50
o
C, pH5 e 250 rpm por 3 h, sendo que, inicialmente, as cargas 

enzimáticas de 100 e 200 U de lacase/g de composto fenólico foram testadas. Os dados de 

concentração relativa de fenólicos e açúcares são apresentados na Figura 11. 
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Figura 11 – Concentração relativa (%) de compostos fenólicos e dos açúcares glicose e xilose 

presentes na fração líquida proveniente do pré-tratamento ácido do bagaço de cana-de-açúcar 

após detoxificação com extrato enzimático de C. cubensis contendo 100 e 200 U de lacase/g 

de composto fenólico. Os valores foram calculados em relação à concentração destes 

compostos na fração líquida proveniente do pré-tratamento ácido do bagaço de cana-de-

açúcar antes da detoxificação, que foi considerado como 100%. 

 

Fonte: Do autor. 

 

A detoxificação da fração líquida proveniente do pré-tratamento ácido com o extrato 

concentrado de C. cubensis utilizando 100U de lacase por grama de composto fenólico 

(100U/g) promoveu uma redução de aproximadamente 45% de compostos fenólicos, 

provavelmente explicada pela atividade da lacase sobre estes compostos, que promove a 

oxidação e consequente detoxificação (Figura 11). Nesta condição, embora o extrato de C. 

cubensis contivesse enzimas celulolíticas e hemicelulolíticas, além da lacase (Tabela 9), não 

foram observadas, como esperado, aumento nas concentrações dos açúcares glicose e xilose 

(Figura 11). Uma explicação provável para este comportamento é a inibição das enzimas por 

estes compostos, o que é amplamente descrito na literatura.  

Entretanto, quando o ensaio de detoxificação foi realizado utilizando 200U de lacase 

por grama de composto fenólico, foi observada uma redução de mais de 80% no conteúdo de 

compostos fenólicos e significativo aumento (aproximadamente 20%) nas concentrações de 

glicose e xilose (Figura 11), provavelmente devido à menor inibição dos fenólicos sobre 
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ascelulases e hemicelulases, respectivamente, visto que este tratamento estava diluído em 

relação ao anterior e continha, portanto, metade da carga destes inibidores.  

Embora nesses ensaios de detoxificação tenha sido usada uma carga de lacase que 

possa parecer, a princípio, extremamente alta (100 ou 200 U/g composto fenólico), é 

importante ressaltar que não foi utilizada a enzima purificada. A lacase estava presente no 

extrato bruto de C. cubensis, que continha várias enzimas, proteínas e outros compostos que 

podem interferir na quantificação de sua atividade, uma vez que o ensaio padrão para esta 

determinação é realizado usando o ABTS como substrato. Assim, esta quantificação pode 

diferir bastante daquela realizada usando a lacase purificada. Contudo, estes resultados 

preliminares indicaram que a utilização do extrato bruto de C. cubensis contendo lacase para 

detoxificação da fração líquida proveniente do pré-tratamento ácido do bagaço de cana é uma 

estratégia promissora. Além da redução dos compostos fenólicos, pode ainda ocorrer o 

aumento da concentração de glicose e xilose, como consequência da atuação do arsenal de 

enzimas produzidas pelo fungo, capazes de hidrolisar os oligossacarídeos solúveis.  

 Jurado et al. (2009) também observaram que o tratamento com lacase de Coriolopsis 

rigida e Trametes villosa reduziu 75 e 70% dos fenólicos em palha de trigo pré-tratada por 

explosão a vapor com água e ácido sulfúrico 1% (p/p), respectivamente, a 190
o
C, por 10 

minutos, com pressão de 12 bar, utilizando 1U de lacase por mL de pré-hidrolisado. 

Martín et al. (2002) compararam o efeito do tratamento com lacase de Coriolus 

(Trametes) versicolor e da alcalinização na composição e fermentabilidade de hidrolisado 

enzimático de bagaço de cana e observaram uma redução de aproximadamente 80% de 

compostos fenólicos, que foram, segundo os autores, especificamente oxidados pelo 

tratamento com a lacase. 

Chandel et al. (2007) avaliaram o tratamento com lacase de Cyathus stercoreus, com 

carvão ativado e a alcalinização como métodos de detoxificação do hidrolisado 

hemicelulósico de bagaço de cana pré-tratado ácido para produção de etanol. O rendimento de 

etanol após o tratamento com lacase foi semelhante ao obtido pela detoxificação com carvão. 

A lacase removeu 77,5 % de fenólicos além de apresentar a menor perda de açúcares 

(CHANDEL et al., 2007). Moreno et al. (2012) apontaram uma substancial remoção de 

compostos fenólicos pelas lacases de Pycnoporus cinnabarinus e Trametes villosa quando 

aplicada em palha de trigo pré-tratada por explosão a vapor, o que reduziu os efeitos 

inibitórios do hidrolisado. Segundo os mesmos autores, o tratamento com a enzima melhorou 

o desempenho da fermentação de Kluyveromyces marxianus, reduzindo sua fase lag e 

aumentando os rendimentos de etanol.  
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Uma vez que o tratamento com extrato de C. cubensis (lacase) foi o mais eficiente e 

mais específico para remoção de fenólicos (redução de aproximadamente 80%) sem provocar 

perda em açúcares fermentescíveis quando comparado à utilização do carvão, redução de no 

máximo 10%, o tratamento com extrato enzimático deste fungo foi adotado para continuidade 

desse trabalho. 

Estes experimentos preliminares de detoxificação com extrato de C. cubensis contendo 

lacase permitiram observar a influência da carga enzimática aplicada à eficiência de 

detoxificação de compostos fenólicos no hidrolisado hemicelulósico. A partir disto, foram 

levantados outros parâmetros importantes que poderiam, ao mesmo tempo, interferir no 

rendimento de detoxificação, estando dentre eles a concentração inicial de compostos 

fenólicos e o tempo de detoxificação. Deste modo, com o intuito de otimizar o processo de 

detoxificação enzimática, utilizando a menor carga de lacase que seria eficiente para remoção 

dos inibidores fenólicos, a metodologia de superfície de resposta foi utilizada no item 

seguinte.  

 

5.2.3. Otimização da detoxificação do hidrolisado hemicelulósico utilizando 

extrato enzimático de C. cubensis contendo lacase e análises de desejabilidade 

Com o intuito de avaliar a influência dos fatores carga enzimática, concentração inicial 

de compostos fenólicos e tempo de detoxificação sobre o rendimento de detoxificação 

(redução percentual de compostos fenólicos) foi utilizado um Delineamento Composto 

Central Rotacionado (3
2
 + 3x2 + 5) para ajuste de modelos de superfície que explicassem a 

variação no rendimento de detoxificação em função dos fatores controláveis estudados. 

 A Tabela 8 mostra os modelos ajustados para cada tempo avaliado, com unidades 

naturais e respectivos valores de R
2
 (coeficiente de determinação), para a predição da 

detoxificação em função da carga enzimática (U/g de composto fenólico) e da concentração 

inicial de compostos fenólicos (g/L) -diluição do hidrolisado hemicelulósico. Todos os 

coeficientes mostrados na Tabela 8 foram significativos com 95% de confiança (p<0,05) de 

acordo com o teste t para coeficientes. As pressuposições da ANOVA (homogeneidade de 

variância, independência e normalidade dos resíduos) foram testadas e atendidas para todos os 

modelos. Estes apresentaram regressão significativa (p<0,05) e falta de ajuste não 

significativa (p>0,05), indicando adequação dos mesmos aos dados experimentais. 
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Tabela 8 – Modelos ajustados com unidades naturais e respectivos valores de R
2
 para a 

predição da detoxificação em função da concentração de lacase (U/g de compostos fenólicos) 

e concentração inicial de compostos fenólicos (g/L) na fração líquida proveniente do pré–

tratamento ácido. 

Tempo Modelo ajustado R
2
 (%) Rpred (%) 

1h y=103,62 + 0,1715L - 72,4F + 13,83F*F 95,34 85,71 

2h y=95,51 + 0,2293L - 68,80F + 14,02F*F  96,71 91,49 

4h y=111,45 + 0,1255L - 69,04F + 14,38F*F 94,31 80,17 

6h y=108,4 + 0,1134L - 56,7F + 11,24F*F  90,05 67,37 

8h y=94,23 + 0,1289L - 30,70F + 4,14F*F  96,36 86,73 

10h y=99,91 + 0,1332L - 40,87F + 7,42F*F 95,26 87,19 

R
2
 (%): coeficiente de determinação do modelo ajustado 

Y: detoxificação (%) 

L: carga de lacase 

F: concentração de fenólicos 

Fonte: Do autor. 

 

Os altos valores de R
2
 associados às equações indicam a alta qualidade do ajuste, uma 

vez que mais de 90% da variação na detoxificação pode ser explicada pelos fatores 

controláveis estudados, isto é, pela atividade de lacase e concentração de fenólicos presentes 

no ensaio. A título de comparação quantitativa dos efeitos de cada fator controlável sobre a 

resposta estudada, os coeficientes em unidades codificadas, onde todos os fatores foram 

avaliados segundo uma mesma escala, são mostrados no Anexo 1. 

A análise dos coeficientes dos modelos apresentados na Tabela 8 revela, como era de 

se esperar, que a carga de lacase (U/g de compostos fenólicos) influencia positivamente e 

linearmente o rendimento de detoxificação para todos os tempos avaliados, ao passo que a 

concentração inicial de compostos fenólicos (g/L) tem influência quadrática sobre a mesma 

resposta. Outra observação importante é que a interação entre os dois fatores avaliados não foi 

significativa (p-valor>0,05) para todos os modelos ajustados, revelando que a carga 

enzimática no processo pode ser selecionada de modo independente da concentração inicial 

de compostos fenólicos no hidrolisado hemicelulósico.  

A análise dos coeficientes lineares e quadráticos (Tabela 8) permite ainda sugerir que 

tanto a influência da carga de lacase como a da concentração inicial de compostos fenólicos 

sobre a detoxificação da fração líquida proveniente do pré–tratamento ácido diminuem à 
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medida que o tempo de detoxificação aumenta, sendo a queda na influência mais acentuada 

para o último fator apontado.  Este comportamento pode ser explicado pela atuação do extrato 

enzimático contendo lacase sobre os compostos fenólicos, reduzindo sua concentração com o 

passar do tempo, o que faz com o efeito deste seja menor sobre a detoxificação a cada 

intervalo de tempo avaliado. 

As Figuras 12 e 13 mostram as superfícies de resposta ajustadas para detoxificação em 

função da carga de lacase (U/g de composto fenólico) e concentração inicial de compostos 

fenólicos (g/L) segundo os modelos ajustados e apresentados na Tabela 8.  
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Figura 12 – Gráficos de superfície para a resposta ajustada detoxificação (%) em função da 

concentração de compostos fenólicos (g/L) e carga de lacase (U) segundo os modelos da 

Tabela 8. (A) 1h, (B) 2h, (C) 4h, (D) 6h, (E) 8h, (F) 10h. 
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Figura 13 – Gráficos de contorno para a resposta ajustada detoxificação (%) em função da 

concentração de compostos fenólicos (g/L) e carga de lacase (U) segundo os modelos da 

Tabela 8. (A) 1h, (B) 2h, (C) 4h, (D) 6h, (E) 8h, (F) 10h. 

A  B 

C   D 

 E  F 

Fonte: Do autor. 
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De acordo com os resultados de detoxificação obtidos, esperava-se maior 

detoxificação para condições de maiores cargas enzimáticas e menores concentrações iniciais 

de compostos fenólicos, o que foi facilmente observado em todos os modelos ajustados 

(Figuras 12 e 13). Além disto, também é possível verificar que a redução da concentração de 

fenólicos pela metade permite obter a mesma detoxificação, para a maioria dos modelos, em 

uma mesma faixa de carga de lacase. Assim, ensaios com concentração inicial de 1,5 a 3 g/L 

de compostos fenólicos com carga enzimática de 20 a 100 U/g de fenólico conferem o mesmo 

rendimento do processo, em torno de 60% de detoxificação. 

Como exposto pela análise dos coeficientes dos modelos ajustados (Tabela 8), as 

figuras corroboram com o maior efeito da concentração dos compostos fenólicos sobre a 

resposta detoxificação. Este comportamento é evidenciado pela maior variação que este fator 

causa na resposta quando comparado à carga enzimática. Desta forma, um mesmo 

carregamento de enzima permite diferentes graus de detoxificação, variando-se a 

concentração de fenólicos. 

Quanto à lacase, a detoxificação alcançada por uma mesma carga aumenta com o 

tempo de incubação, promovendo uma maior detoxificação visto que, quanto maior o tempo 

de contato da enzima com seu substrato, maior a ação enzimática. 

 Sendo assim, a análise dos gráficos de contorno indica que várias combinações dos 

valores de concentração de fenólicos e de carga de lacase podem ser utilizadas para obtenção 

de processos com diferentes níveis de detoxificação. Buscando analisar comparativamente a 

resposta detoxificação para estas diferentes combinações de concentração inicial de 

compostos fenólicos (g/L) e carga de lacase (U/g de fenólico) que maximizam seu 

rendimento, os modelos ajustados foram utilizados para obtenção de modelos de 

desejabilidade. Deste modo, a combinação dos fatores para a detoxificação completa 

fornecerá um valor de desejabilidade (d) muito próximo de 1. O valor mínimo adotado para 

este parâmetro será 0, que corresponde a não haver redução dos compostos fenólicos 

(detoxificação). Este valor pode ser interpretado, com boa aproximação, como percentual do 

valor máximo obtido para a resposta. Na Figura 14 são mostrados os valores dos fatores 

controláveis necessários para a maximização da detoxificação, em cada modelo (Tabela 8). 
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Figura 14 – Análises de desejabilidade para d=1, ou seja, maximização da resposta 

detoxificação em cada modelo. 

 

 

A otimização da resposta e análise de desejabilidade ajudam a identificar a 

combinação de níveis das variáveis para uma resposta específica. A função de desejabilidade 

permite, através de uma modelagem matemática, definir objetivos através de um índice que 

pontua os valores ajustados para os fatores de acordo com a distância destes em relação a 

meta para o processo. Desta forma, esta análise pode ser utilizada para encontrar ou apontar 

condições ótimas para um determinado desejo. Assim, a Figura 12 permite inferir como os 

fatores influenciam na resposta para cada modelo. A desejabilidade igual a 1 gera diferentes 

valores preditos para a detoxificação. A partir disto, outros valores de desejabilidade foram 

definidos de acordo com as alternativas do processo, conforme a Tabela 9. 
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Tabela 9 – Valores preditos e valores de desejabilidade correspondentes às condições de 

detoxificação selecionadas para validação dos modelos de superfície de resposta ajustados. 

Desejabilidade Concentração de 

fenólicos (g/L) 

Carga de lacase 

(U) 

Valor predito 

(%) 

Tempo (h) 

0,5 3 20 46,8 10 

0,7 1,5 100 70,4 8 

1,0 0,6 150 96,6 8 

Fonte: Do autor. 

 

Desta forma, as condições escolhidas para a validação foram uma de maximização da 

detoxificação, com maiores diluição e carga enzimática (0,6 g/L de fenólicos com 150 U de 

lacase por grama de composto fenólico), uma condição intermediária com 1,5 g/L de 

fenólicos e 100 U de lacase por grama de composto fenólico, que promove até 70% de 

detoxificação, e uma condição sem diluição e com a menor carga de lacase (3 g/L de fenólicos 

com 20 U de lacase por grama de composto fenólico), que obtém até 50 % de detoxificação, 

como pode ser visto na Tabela 9. 

 

5.2.4. Validação dos modelos experimentais 

O sucesso da aplicação da modelagem preditiva é dependente do desenvolvimento de 

um modelo apropriado, mas antes de sua aplicação na indústria ou mesmo de utilização para 

inferências acerca do processo faz-se necessária a avaliação da capacidade preditiva dos 

modelos. Geralmente, é aceita que esta validação seja feita através da comparação das 

respostas predita e observada, que irá, então, avaliar a eficiência do modelo (MELLEFONT; 

MCMEEKIN; ROSS, 2003). Desta forma, os experimentos foram conduzidos nas mesmas 

condições de desejabilidade apresentados na Tabela 9 e os valores observados, preditos e seus 

respectivos parâmetros de validação calculados estão na Tabela 10. 
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Tabela 10 – Valores observados, preditos e cálculo de parâmetros de validação bias e acurácia para as condições obtidas por análises de 

desejabilidade. 

Tratamento Tempo Concentração 

fenólico (g/L) 

Lacase  

(U/g fenólico) 

Detoxificação 

observada 

Detoxificação 

predita 

Bias Acurácia 

1 1 3 20 20,39±1,46 14,27 0,70 1,43 

2 1 1,5 100 30,27±1,71 43,26 1,43 1,43 

3 1 0,6 150 45,86±1,20 90,86 1,98 1,98 

1 2 3 20 26,21±1,52 19,90 0,76 1,31 

2 2 1,5 100 46,80±1,87 46,80 1,00 1,03 

3 2 0,6 150 100,00 93,68 0,94 1,07 

1 4 3 20 29,65±1,49 23,60 0,80 1,25 

2 4 1,5 100 50,52±0,88 54,50 1,08 1,08 

3 4 0,6 150 100,00 94,10 0,94 1,06 

1 6 3 20 36,09±0,99 41,88 1,16 1,16 

2 6 1,5 100 58,87±2,60 60,08 1,06 1,08 

3 6 0,6 150 100,00 95,50 0,96 1,05 

1 8 3 20 35,85±2,98 42,00 1,10 1,18 

2 8 1,5 100 51,70±1,09 70,00 1,42 1,42 

1 10 3 20 41,44±3,36 46,76 1,13 1,13 

2 10 1,5 100 52,16±3,33 68,60 1,32 1,32 

Fonte: Do autor.
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Não existe um critério pelo qual possa se dizer se o modelo tem um funcionamento 

aceitável, porém os fatores bias e acurácia permitem, através dos valores críticos destes 

índices, interpretar e validar o modelo. Segundo (ROSS, 1996), o fator bias indica se a média 

dos valores observados encontra-se acima ou abaixo da linha de equivalência enquanto o fator 

exatidão calcula a média da distância entre cada ponto e a linha de equivalência como uma 

medida de quão próximas as predições estão das médias das observações. O fator bias avalia 

como o modelo sub ou superestima os valores observados, e quando este fator é maior do que 

1, indica que o modelo sugere valores acima das observações, sendo que as predições são 

falhas e consideradas perigosas. Entretanto, quando este valor é menor do que 1, este modelo 

é considerado seguro (JEYAMKONDAN; JAYAS; HOLLEY, 2001). De forma geral, alguns 

valores calculados foram inferiores a 1, enquanto a maioria dos outros foi bem próximo a isto, 

indicando uma boa performance (Tabela 10). De acordo com os dados, podemos considerar o 

modelo para o tempo de 2h bastante seguro, bem como o de 4 horas.  

A estimativa média tende a ser menos precisa com o aumento do fator exatidão. O 

valor 1 indica que há uma perfeita consistência entre todos os valores preditos e observados, 

sendo que, quanto maior seu valor, menos exato será o modelo (LEBERT; ROBLES-

OLVERA; LEBERT, 2000). Alguns valores obtidos foram bem próximos a 1 e outros 

apresentaram de 13 a 43% de variação nas previsões, enquanto um único exibiu quase 100% 

de variação (Tabela 10). Mas vale destacar que os modelos para os tempos de 2, 4 e 6h são 

bons. 

Este comportamento de melhor ajuste para os menores tempos pode ser devido à 

termoestablidade enzimática da lacase. Como é sabido, a enzima perde atividade com o passar 

do tempo, sendo assim, a detoxificação para intervalos de tempo maiores pode sofrer outras 

influências, o que diminui a confiabilidade dos modelos. Muito provavelmente a presença de 

substrato estabilize a enzima entretanto, sua atividade é diminuída com o passar do tempo. 

Ross; Dalgaard; Tienungoon, (2000) apontaram que valores do fator bias entre 0,7 e 

1,15 correspondem a modelos validados com sucesso para processos similares, confirmando, 

assim, mais uma vez, a qualidade dos modelos gerados por este trabalho.   

 Outra forma de verificar a segurança dos modelos é através dos parâmetros Rpredito 

(Tabela 8). Este valor permite fazer inferências sobre a qualidade do modelo, uma vez que 

determina o quão corretas são as predições em relação às respostas observadas, sendo que 

quanto maior seu valor, maior a capacidade preditiva. Assim, pode-se observar que, para a 

maioria dos modelos, o valor de Rpred foi maior que 80%, indicando boa capacidade 
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preditiva destes, tornando-os, por conseguinte, úteis para aplicabilidade em relação ao 

processo. 

Vários trabalhos tem estudado a aplicação de lacase para detoxificação tanto do 

hidrolisado quanto de diferentes biomassas pré-tratadas para posterior sacarificação e/ou 

fermentação, como pode ser visto na Tabela 1. Moreno et al. (2013a), Moreno et al. (2013b) e 

Moreno et al. (2013c), por exemplo, testaram algumas diluições (de 5 a 20%) da palha de 

trigo pré-tratada por explosão a vapor (210 
o
C ou 220 

o
C /2,5 min) e adicionaram 10U de 

lacase de Pycnoporus cinabarinus por grama de massa seca, conseguindo rendimentos de 50 a 

95% de redução de fenólicos. Entretanto, Moreno et al., (2013), utilizaram uma diluição de 

16,7 vezes da palha pré–tratada e a carga enzimática aplicada foi de 235U de lacase purificada 

por grama de composto fenólico presente no hidrolisado, tornando tanto a quantidade de 

enzima quanto a diluição muito superiores àquelas aplicadas no presente trabalho para se 

obter níveis similares de detoxificação enquanto Moreno et al. (2013a) alcançaram 73% de 

redução de compostos fenólicos, no presente estudo foi possível alcançar 100% de 

detoxificação com metade da carga de enzima e no mínimo metade da diluição apresentada no 

trabalho descrito. 

Chandel et al. (2007) trabalharam com hidrolisado hemicelulósico de bagaço, obtido 

por pré-tratamento com 2,5% de HCl e carregamento de sólidos de 10%. Na concentração de 

2,75 g/L de compostos fenólicos no hidrolisado não diluído, a carga enzimática aplicada foi 

de 363U de lacase de Cyathus stercoreus parcialmente purificada, alcançando uma 

detoxificação de 77,5%. Para esta mesma concentração de fenólicos e com a carga de 200U 

de lacase de C. cubensis (carga máxima testada no presente trabalho), seria possível obter um 

rendimento aproximado de 67% de detoxificação com 4h de tratamento, aproximando-se do 

resultado obtido pelos citados autores, porém utilizando 45% a menos de unidades de enzima. 

Também a partir dos resultados da literatura citados anteriormente, é interessante 

destacar que Chandel et al. (2007) trabalharam com lacase parcialmente purificada enquanto 

Moreno et al. (2013a) utilizaram a enzima pura, o que estaria associado a maior custo de 

enzimas e, consequentemente, do processo de detoxificação. Kalyani et al. (2012), por sua 

vez, aplicaram um extrato bruto produzido por Coltricia perennis e obtiveram redução de 

76% de fenólicos com aumento de 48% no rendimento da sacarificação de palha de arroz pré-

tratada com 0,5% de H2SO4 a 121 
o
C por 15 minutos e carregamento de sólidos de 66,7%. A 

detoxificação realizada por estes autores foi conduzida com 8% de palha pré-tratada sem lavar 

e 5U de lacase por grama do mesmo substrato. 
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Entretanto, o que é mais importante salientar é que foi encontrado apenas um trabalho 

na literatura que fez a otimização da detoxificação utilizando lacase. Oliva-Taravilla et al. 

(2016) trabalharam com lacase purificada de Myceliophthora thermophila e avaliaram os 

fatores carga enzimática, tempo e tamanho do inóculo de Kluyveryomyces marxianus para um 

processo híbrido de hidrólise e fermentação. A menor carga enzimática aplicada (0,5U de 

lacase por grama de palha de trigo pré–tratada a 200 
o
C por 7 minutos por explosão a vapor) 

promoveu uma redução de aproximadamente 70% de fenólicos com 4h e atingiu o maior 

rendimento em etanol. Para a concentração de fenol do trabalho citado, de 2,5g/L, os Oliva-

Taravilla et al. (2016) utilizaram 20U de lacase por grama de fenólicos. De acordo com o 

processo estudado no presente trabalho, seria possível obter 25% de detoxificação com o 

mesmo tempo de 4 horas e até 50% por 10 horas de tratamento enzimático considerando a 

mesma concentração inicial de compostos fenólicos.  

Apesar do expressivo resultado apresentado por Oliva-Taravilla et al. (2016), vale 

ressaltar que estes autores trabalharam com uma enzima comercial, o que pode aumentar o 

custo do processo. Importante lembrar que o extrato bruto produzido por C. cubensis e testado 

no presente trabalho contém um arsenal de enzimas celulolíticas e hemicelulolíticas, o que, 

apesar de não ter sido demonstrado, provavelmente aumenta o rendimento de sacarificação da 

biomassa por ação destas enzimas em adição a ação da lacase no processo de detoxificação. 

Sendo assim, este passo poderia reduzir o tempo de sacarificação ou aumentar o rendimento 

da mesma. 

  

 

 5.2.5. Aumento de escala da detoxificação com lacase 

Visando realizar um primeiro passo de escalonamento e avaliar como o aumento de 

volume influenciaria no processo de detoxificação, algumas condições de detoxificação 

selecionadas de acordo com a análise de desejabilidade e estratégias de aplicação em 

biorrefinarias foram avaliadas adotando-se um aumento da escala de volume reacional de 30 

vezes (de 500 µL em microtubos de 1,5 mL para 15 mL em frascos Erlenmeyers de 50 mL).  

Era de se esperar que os novos volumes de trabalho bem como a substituição dos 

recipientes promovessem alguma interferência no curso do processo de detoxificação, 

alterando a resposta em relação aos valores preditos obtidos anteriormente. Entretanto, visto 

que esta nova condição de ensaio em uma escala maior estaria mais próxima de uma situação 

industrial, embora ainda subescalonada, esta foi utilizada para conduzir novos ensaios. 
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A Figura 15 mostra o perfil de detoxificação a partir do ensaio com volume de 15 mL, 

utilizando as concentrações de compostos fenólicos e carga de lacase estabelecidas pelas 

análises de desejabilidade (Tabela 9). A partir deste experimento, definiu-se o tempo de 2 

horas de detoxificação para posterior fermentação da fração líquida e sacarificação direta 

juntamente com o bagaço.  

 

Figura 15 – Ensaio de detoxificação da fração líquida proveniente do pré-tratamento ácido do 

bagaço de cana-de-açúcar, com volume final de 15 mL, realizado em pH5 a 50 
o
C com extrato 

bruto de C. cubensis contendo lacase. (●)3 g/L de fenólicos com 20 U de lacase/g de 

compostos fenólicos, (○) 1,5 g/L de fenólicos com 100 U de lacase/g de compostos fenólicos, 

(▼) 0,6 g/L de fenólicos com 150 U de lacase/g de compostos fenólicos. 
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 Fonte: Do autor. 

 

 A condição de 0,6 g/L de fenólico com 150 U de lacase de C. cubensis por grama de 

composto fenólico promoveu a oxidação total de todo conteúdo presente na fração líquida 

com 2 horas de ensaio enquanto os tratamentos de 1,5 g/L de fenólicos com 100 U de lacase/g 

de composto fenólico e 3 g/L de fenólicos com 20 U/g de compostos fenólicos reduziram a 
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concentração deste inibidor em 30 e 20% para o mesmo tempo, respectivamente. A partir 

deste tempo, não é percebida detoxificação expressiva nos tratamentos, sendo, portanto, 

adotado o tempo de 2h para o novo volume. 

O ambiente heterogêneo do biorreator de larga escala é considerado o problema 

principal do aumento de escala, assim, a investigação experimental em escala de laboratório 

se faz necessária para obter mais informações sobre todos os aspectos que influem no 

processo. Em escalas menores, é possível fornecer condições de homogeneidade e 

transferência de massa adequadas aos micro-organismos de forma relativamente fácil e 

eficiente, no entanto, conforme a produção aumenta, também se torna mais difícil a 

manutenção destas condições. O estudo da variação de escala de processos examina os 

problemas associados com a transposição de dados obtidos em equipamentos de escalas de 

laboratório e piloto para a escala industrial e vice-versa (XIA et al., 2016). 

Devido à insuficiente mistura e limitações de transferência de massa em larga escala, 

vários gradientes como o de substrato, ocorrem inevitavelmente, o que pode afetar 

severamente no rendimento do processo (LARSSON et al., 1996). 

Além destes fatores, o escalonamento de processos enzimáticos é conhecidamente 

dificultoso, o que conferiu resultado diferente do obtido em escalas menores. Assim, para se 

avaliar de forma mais segura o comportamento da detoxificação no volume dos ensaios de 

sacarificação, seria prudente realizar uma nova superfície de resposta para este volume. 

Entretanto, pode-se basear nos intervalos de tempo e condições analisadas para se realizar os 

experimentos posteriores. 

 

5.3. Sacarificação direta do pré-tratamento ácido 

Com o objetivo de aproveitar a fração líquida proveniente do pré-tratamento, uma 

etapa de sacarificação do bagaço juntamente com este hidrolisado foi proposta e este processo 

foi denominado de sacarificação direta. Um apelo para esta utilização é a elevada 

concentração de açúcares presente nesta fração líquida, como visto na Tabela 6. 

Conjuntamente, as opções de detoxificação podem viabilizar esta destinação proposta para 

este resíduo negligenciado. 

Sendo assim, definidas as condições de pré-tratamento como sendo 2% de ácido 

sulfúrico, 15% de bagaço, 30 minutos e a de tratamento com C. cubensis com caráter de 

detoxificação por 2 horas, trabalhou-se com a condição de concentração inicial de compostos 



87 
 

fenólicos de 2 g/L e a carga de lacase de 20 U por grama de composto fenólico. Esta condição 

foi definida com o objetivo de avaliar o efeito da menor carga enzimática sobre a mistura 

obtida do pré–tratamento sem diluição. 

Visto que os compostos fenólicos gerados durante o pré-tratamento podem inibir e/ou 

desativar enzimas celulolíticas e hemicelulolíticas (MICHELIN et al., 2016), a contribuição 

do tratamento com lacase na sacarificação foi avaliada. O fluoreto de sódio é inibidor seletivo 

de lacase e sua presença no meio reacional inativa esta enzima, sendo, portanto, utilizado 

como controle negativo da ação da lacase. O efeito deste composto sobre as enzimas do 

extrato bruto C. cubensis está mostrado na Figura 16.  

 

Figura 16 – Efeito do fluoreto de sódio sobre as enzimas de C. cubensis. O inibidor foi 

adicionado à mistura reativa imediatamente antes do início do ensaio, na concentração final 

de 25 mM (barras cinzas). As atividades medidas na ausência de fluoreto foram usadas como 

referência (barras pretas) para calcular as atividades relativas devido à presença deste 

composto. 

 

Fonte: Do autor. 

 

De fato, o NaF se mostrou como inibidor mais pronunciado de lacase, uma vez que a 

atividade enzimática foi reduzida a 2%. β-xilosidase apresentou redução em 50% e β-

glicosidase em 20%, enquanto xilanase manteve-se inalterada, β-celobiohidrolase aumentou 

em 40%, endoglicanase em 60% e FPase triplicou sua atividade (Figura 16).  
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Na sacarificação direta, não houve diluição do pré-tratamento e, após o ajuste do pH 

para 5, foi  adicionado extrato de C. cubensis contendo lacase a todos os tratamentos, visando 

avaliar a influência da detoxificação na etapa seguinte de sacarificação. Aos tratamentos 

controle foram adicionados 25 mM de NaF a fim de inibir a lacase e permitir avaliar o efeito 

da atividade desta enzima sobre o rendimento de sacarificação. O pH de trabalho compreende 

tanto o valor de atuação da lacase quanto das principais enzimas celulolíticas e 

hemicelulolíticas presentes no extrato enzimático de C. cubensis ou em extratos celulolíticos 

comerciais. As atividades do extrato enzimático de C. cubensis utilizado neste trabalho são 

apresentadas na Tabela 9.  

O extrato enzimático de C. cubensis apresenta elevada atividade de celulases e 

hemicelulases, ainda que a padronização da quantidade de extrato utilizada foi baseada na 

atividade de lacase. Para as condições de trabalho, a quantidade de lacase adicionada ao 

ensaio foi de 1,41U para a concentração de compostos fenólicos presentes na amostra, o que 

acarretou a adição de 1,5U de FPase e 21,6U de xilanase. Entretanto, esta carga de celulases e 

hemicelulases foi referente a 2,1 g de bagaço, o que corresponde a 0,71U de FPase e 10,3U de 

xilanase por grama de biomassa. De acordo com estudos prévios de Mithra; Padmaja, (2017), 

uma carga de 16 FPase de uma celulase comercial por grama de celulose foi requerida para 

otimização da sacarificação de uma biomassa lignocelulósica. A partir desta informação, é 

esperado que a concentração de celulases de C. cubensis aplicada durante a etapa de 

detoxificação não seja suficiente para atingir valore expressivos de liberação de açúcares.  

A composição do extrato comercial Cellic CTec 2 usado na sacarificação direta do 

bagaço e fração líquida provenientes do pré –tratamento ácido bem como o efeito do fluoreto 

sobre suas enzimas são mostrados na Tabela 11 e na Figura 17.  
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Tabela 11 – Atividades enzimáticas do extrato Cellic CTec2. 

Enzima Atividade (U/mL) 

FPase 451,11 ± 17,29 

CMCase 5584,63 ± 24,36 

β-glicosidase 4178,78 ± 73,40 

β-celobiohidrolase 179,36 ± 5,11 

Xilanase 10244,7 ± 24,36 

β-xilosidase 25,79 ± 0,31 

Fonte: Do autor. 

 

Figura 17 – Efeito do fluoreto de sódio sobre as enzimas de Cellic CTec 2. O inibidor foi 

adicionado à mistura reativa imediatamente antes do início do ensaio, na concentração final 

de 25 mM (barras cinzas). As atividades medidas na ausência de fluoreto foram usadas como 

referência (barras pretas) para calcular as atividades relativas devido à presença deste 

composto. 

 

 Fonte: Do autor. 

 

Para este extrato, o fluoreto praticamente não mostrou efeito, exibindo redução nas 

atividades de FPase, endoglicanase e β-glicosidase em no máximo 15% e aumento de 10 e 

35% em β-xilosidase e β-celobiohidrolase, respectivamente. 
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A etapa de detoxificação com extrato de C. cubensis reduziu 14,09±0,07% dos 

compostos fenólicos no tratamento em que a enzima estava ativa quando comparada ao 

tratamento na presença do inibidor fluoreto de sódio, em que não houve redução da 

concentração dos compostos fenólicos. Na etapa posterior de sacarificação, realizada com o 

extrato comercial Cellic CTec 2, o rendimento foi 2,5% maior de glicose e 33,3% superior em 

xilose em relação ao controle em que a lacase estava inativa (Figura 18).  

 

Figura 18 – Influência da detoxificação com extrato de C. cubensis na sacarificação 

direta do bagaço e fração líquida provenientes do pré-tratamento ácido. A detoxificação foi 

conduzida com 20U de lacase por grama de composto fenólico por 2h seguida de 

sacarificação com 10 FPase de Cellic CTec 2 por grama de bagaço por 72h. O experimento 

foi conduzido em pH 5, 50 
o
C, 250 rpm. A condição de pré-tratamento foi de 2% de ácido 

sulfúrico, 15% de bagaço, 30 minutos. 

 

Fonte: Do autor. 

 

A partir da análise do efeito do fluoreto sobre as enzimas do Cellic CTec 2 é possível 

inferir que era esperada uma pequena diferença no rendimento de açúcares no tratamento em 

que o fluoreto estava presente, entretanto, um aumento de mais de 30% no experimento na 

ausência deste composto reforça a evidência da ação dos fenólicos sobre hemicelulases, 

resultado também encontrado por Ladeira Ázar et al. (2018). Estes autores apontaram que a 

presença de lacase reduz o efeito negativo dos fenólicos sobre as hemicelulases, que são 

muito mais susceptíveis a estes inibidores. Para eles, a presença de lacase minimiza o efeito 
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tóxico de compostos fenólicos inibidores/desativadores através do aumento da tolerância a 

estes compostos por enzimas que hidrolisam xilana(LADEIRA ÁZAR et al., 2018).
 

 Boukari et al.(2011) indicaram que os efeitos inibitórios dos compostos fenólicos 

sobre a atividade da xilanase de Thermobacillus xylanilyticus são provavelmente causados por 

alterações conformacionais da proteína, num mecanismo de inibição competitiva a nível de 

superfície, em que mais de uma molécula aromática interage com a enzima para induzir a 

completa inativação estérica. Sharma et al. (1985), por sua vez, sugeriram que o efeito pode 

se dar tanto pela inibição enzimática em baixas concentrações de fenol, mas ainda mantendo 

sua solubilidade, ou pela formação de um complexo insolúvel em elevadas concentrações do 

inibidor. 

 Desta forma, os resultados obtidos por este trabalho reforçam a ideia de que a presença 

de lacase influencia na atividade de celulases e hemicelulases responsáveis pela sacarificação 

da biomassa e, consequentemente, aumentam o rendimento de açúcares desta etapa. Embora 

não tenha havido diferença significativa entre os tratamentos, o aumento de mais de 30% na 

liberação de xilose (concentração de 15 para 20 g/L) torna este material excelente para 

fermentação por leveduras que fermentem a xilose para produção de xilitol e/ou etanol bem 

como para uma possível co-fermentação por leveduras que assimilem glicose e xilose. A 

fração líquida, por si só, adiciona em torno de 30 g/L de xilose e 5 g/L de glicose, o que, 

juntamente com os açúcares gerados pela sacarificação, fornecem aproximadamente 50 g/L de 

xilose e 30 g/L de glicose. 

 Para alguns autores como Taherzadeh; Karimi, (2007), a fermentação da fração 

hemicelulósica é vista como estratégia de aumento de produtos de valor agregado, enquanto a 

biomassa lignocelulósica pré-tratada é destinado para a produção de etanol. 

 

5.4. Aplicação da fração líquida proveniente do pré–tratamento ácido 

detoxificada na produção de xilitol por Debaryomyces hansenii UFV-1 

A presença de inibidores da fermentação no licor do pré-tratamento é um dos maiores 

problemas na produção biotecnológica do xilitol, assim como em qualquer processo 

microbiano. A fermentação do hidrolisado de materiais lignocelulósicos não detoxificados é 

caracterizada por uma cinética lenta e limitada produtividade e rendimento quando comparada 

àquela com meios à base de açúcar comercial (D-xilose) ou de hidrolisados detoxificados 

(FELIPE, 2004). Para avaliar o efeito da detoxificação na fermentação da fração líquida, D. 

hansenii foi inoculada na fração líquida proveniente do pré–tratamento ácido gerado segundo 
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condição padronizada do item 5.1.2 e comparada a um experimento controle no qual não há 

detoxificação significativa (na presença de fluoreto de sódio 25 mM como inibidor seletivo de 

lacase). 

A maioria das leveduras como Candida spp., Hansenula polymorpha e Debaryomyces 

hansenii acumulam xilitol na via de conversão de xilose a xilulose (PAL; MONDAL; 

SAHOO, 2016). Neste sentido, a levedura D. hansenii UFV-1 foi selecionada como micro-

organismo fermentador para avaliação do efeito da detoxificação no rendimento de 

fermentação de xilose a xilitol utilizando a fração líquida proveniente do pré-tratamento ácido 

do bagaço. 

Os ensaios de fermentação foram conduzidos em 15 mL de fração líquida com 

concentração de 2 g/L de compostos fenólicos em pH 5, esterilizada a frio, sendo a 

detoxificação conduzida com extrato enzimático de C. cubensis (20U de lacase por grama de 

composto fenólico) por 2 horas (50
o
C, 250 rpm), e posterior inoculação de D. hansenii 

crescida em YPD por 24 horas com densidade óptica inicial de 0,3 (0,159 g/L). A condição 

escolhida não promoveu nenhuma diluição da fração líquida, conferindo elevada concentração 

de açúcares para fermentação (em torno de 4 g/L de glicose e 36 g/L de xilose). Apesar de a 

diluição favorecer a detoxificação, a menor quantidade de açúcar disponível também 

produziria menor rendimento em xilitol. O experimento controle foi realizado na presença de 

fluoreto de sódio, inibidor de lacase, para não haver redução de fenólicos. As Figuras 19, 20 e 

21 mostram as concentrações de glicose, xilose e xilitol, respectivamente, ao longo da 

fermentação para o tratamento com detoxificação e tratamento controle.  
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Figura 19 – Concentração (g/L) de glicose liberada e consumida na fração líquida do pré-

tratamento ácido em pH 5 com 2 g/L de fenólicos detoxificada com C. cubensis e fermentada 

por D. hansenii. (●) lacase ativa, (○) lacase inativa com 25 mM de NaF. 

Tempo (horas)

0 20 40 60 80 100 120

C
o
n
c
e
n
tr

a
ç
ã
o
 (

g
/L

)

0

2

4

6

8

10

12

 

Fonte: Do autor. 

 

O tratamento com o extrato bruto de C. cubensis permitiu a redução de 6,99±1,19% no 

conteúdo de compostos fenólicos e a liberação de 5,00±0,38 e 1,95±0,06 g/L de glicose 

(Figura 19) e 4,24±0,65 e 2,84±0,40 g/L de xilose (Figura 20) nos tratamentos com 

detoxificação e sem detoxificação (presença de fluoreto de sódio), respectivamente. 

Considerando-se a inibição causada pelas enzimas celulolíticas e hemicelulolíticas na 

presença de fluoreto vista anteriormente na Figura 16, uma vez que a β-xilosidase apresentou 

redução na atividade em apenas 20%, a redução na formação de glicose pode ter sido devida a 

presença dos compostos fenólicos. Quanto à formação de xilose, esta pode ter sido mais 

influenciada pela ação do fluoreto uma vez que o tratamento na ausência deste composto 

liberou o dobro deste açúcar quando comparado ao tratamento com NaF, que inibiu a ação da 

enzima β-xilosidase em 50% (Figura 16).  
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Mhlongo et al. (2015) observaram uma forte inibição enzimática de celulases devida à 

presença de resíduos poliméricos de lignina como ácido tânico e um efeito menos 

pronunciado por compostos monoméricos. Estes autores constataram que 1 mM de ácido 

tânico (1,7 g/L) causou completa perda de atividade de β-glicosidase, β-celobiohidrolase e 

74% de redução em endoglucanase.  

Embora a concentração de fenólicos deste experimento (2 g/L), quantificada com base 

em uma curva padrão tendo ácido tânico como padrão, seja maior do que a presente no 

trabalho de Mhlongo et al. (2015), percebe-se que não houve inibição completa das enzimas 

de C. cubensis na presença dos fenólicos, entretanto, a atividade remanescente promoveu uma 

liberação de açúcares ligeiramente menor do que o tratamento em que houve detoxificação. 

Este comportamento pode ser explicado pela presença de pequenos oligômeros oriundos da 

degradação da xilana e glicana, não quantificados. D. hansenii UFV-1 consumiu totalmente a 

glicose após as 96 horas de incubação no tratamento em que houve detoxificação. Isto não foi 

observado para o outro tratamento, evidenciando o que foi proposto por Duarte et al. (2005), 

que a presença de fenólicos limita o consumo dos açúcares em detrimento do crescimento e 

posterior fermentação, uma vez que as cepas precisam destes para sua manutenção em 

condições de estresse.  

O consumo preferencial de glicose também foi observado por Nobre; Lucas; Leão, 

(1999), que apontaram uma preferência de consumo de hexoses por D. hansenii. Segundo 

Winkelhausen; Kuzmanova, (1998), quando uma mistura de glicose e xilose é usada como 

substrato para fermentação, a glicose é consumida primeiro, resultando em rápido crescimento 

em comparação ao processo utilizando apenas xilose. Apenas razões glicose/xilose menores 

que 10% induzem a atividade da enzima xilose redutase, aumentando a produtividade 

volumétrica de xilitol, enquanto razões elevadas entre estes monossacarídeos inibem o 

transporte de xilose na célula e reprime a indução de enzimas relevantes (TOCHAMPA et al., 

2005).  

Concomitante a isto, o perfil para o consumo de xilose (Figura 20) foi mais parecido 

para os dois tratamentos, sendo que a concentração desta pentose permaneceu alta ao final das 

96 horas de fermentação (65,76±3,72% remanescente para o tratamento em que houve 

detoxificação e 74,32±2,81% para o que não houve). Este comportamento pode indicar que o 

inóculo inicial de levedura não foi suficiente para consumir todo o açúcar disponível, e, 

provavelmente, irá produzir uma menor quantidade de produto ao final do processo.  
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Figura 20 – Concentração (g/L) de xilose liberada e consumida na fração líquida do pré-

tratamento ácido em pH 5 com 2 g/L de fenólicos detoxificada com C. cubensis e fermentada 

por D. hansenii. (●) lacase ativa, (○) lacase inativa com 25 mM de NaF. 
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Fonte: Do autor. 

 

De fato, a concentração de D. hansenii UFV-1 utilizada em nosso trabalho foi de 

0,159g/L (COELHO, 2018), bem inferior àquelas aplicadas em outros trabalhos que, com 

quantidades semelhantes de xilose, obtiveram resultados expressivos de produção de xilitol e 

parâmetros fermentativos. López-Linares et al. (2018) trabalharam com uma concentração 

inicial de 3 g/L de células de D. hansenii em um hidrolisado hemicelulósico detoxificado com 

carvão com 11,7 g/L de glicose e 40,6 g/L de xilose e obtiveram em torno de 20 g/L de xilitol 

em 48h. Parajó; Dominguez; Dominguez, (1996) alcançaram 39 g/L de xilitol pela inoculação 

de 80 g de células por litro de hidrolisado de madeira com 17 g/L de xilose. 
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Quanto à concentração de substrato, xilose se mostra crítica para o crescimento e 

fermentação das leveduras, parâmetros que influenciam diretamente no metabolismo da xilose 

e na secreção do xilitol. Elevadas concentrações de xilose induzem a produção de xilitol 

entretanto, há um limiar, visto que existe inibição pelo substrato, causando redução da taxa 

específica de crescimento. De modo geral, todas as leveduras necessitam de um tempo 

relativamente longo para a conversão de xilose a xilitol. Para a maioria das leveduras, 

concentrações iniciais entre 100 e 200 g/L de xilose resultam em elevadas concentrações de 

xilitol, atingindo valores de até 300 g/L para Candida guilliermondii NRC 5578. Todavia, a 

baixas concentrações, menores que 50 g/L, a produção de xilitol reduz e grande parte da 

fração de xilose é utilizada para o crescimento celular (WINKELHAUSEN; KUZMANOVA, 

1998; TAMBURINI et al., 2015). 

Com relação à produção de xilitol (Figura 21), pode-se perceber como a redução na 

concentração de fenólicos atingiu a produção deste metabólito. Nas primeiras 24 horas de 

fermentação, o tratamento com detoxificação produziu 0,46 g/L de xilitol, enquanto o 

tratamento na presença de fluoreto produziu somente 0,02 g/L, valor mais de 21 vezes menor. 

A partir de 48 horas, a diferença na concentração de xilitol entre o tratamento com 

detoxificação e sem detoxificação foi, no mínimo, 1,5 vezes maior, mantendo a significância 

(p<0,05) durante todo o intervalo de fermentação avaliado. Este resultado inicial se mostra 

bastante interessante visto que uma redução discreta na concentração de inibidores promoveu 

um aumento significativo na produção de xilitol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 

Figura 21 – Concentração (g/L) de xilitol produzida na fração líquida do pré-tratamento ácido 

em pH 5 com 2 g/L de fenólicos detoxificada com C. cubensis e fermentada por D. hansenii. 

(●) lacase ativa, (○) lacase inativa com 25 mM de NaF. 
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Fonte: Do autor. 

 

Sampaio et al.(2007) observaram que a presença de fenólicos no meio exerce uma 

ação negativa no rendimento de xilitol, bem como em sua produtividade. Paidimuddala, 

(2014) também apontaram que a utilização eficiente das pentoses e hexoses presentes em 

hidrolisados hemicelulósicos torna-se um fator determinante para a integração da produção de 

etanol e xilitol em uma escala industrial para a completa utilização de açúcares 

lignocelulósicos. 

Grande número de diferentes compostos fenólicos é formado a partir da lignina 

durante a hidrólise da lignocelulose catalisada por ácidos. Adeboye; Bettiga; Olsson, (2014) 

investigaram o efeito da presença de fenólicos no crescimento e fermentação de hidrolisados 

por Saccharomyces cerevisiae. Estes autores observaram aumento da fase lag e diminuição da 
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taxa de crescimento específica na presença de alguns fenólicos, mas constataram que a 

toxicidade destes não é necessariamente baseada na sua classificação quanto ao grupo 

funcional que pertence: enquanto aldeído coniferílico mostrou-se extremamente tóxico na 

concentração de 1,4 mM, o ácido siríngico não atingiu o crescimento de células com 22 mM. 

Isto, inclusive, fez com que estes autores sugerissem que o efeito inibitório seja uma 

combinação da ocorrência de grupos laterais e ligações insaturadas, uma vez que a diferença 

estrutural do ácido siríngico da vanilina (limite de toxicidade de 9,2 mM) é a ocorrência de 

dois átomos de carbono extra, compartilhando uma ligação dupla e ligando o grupo aldeído ao 

anel aromático. De uma forma geral, todos estes compostos também reduziram o rendimento 

em etanol e alteraram o de glicerol e acetato nas fermentações avaliadas por estes autores. 

Martín et al. (2002) identificaram 13 diferentes compostos fenólicos a partir do pré-

tratamento de bagaço e observaram que a presença de ácido sulfúrico ou dióxido de enxofre 

alterava a concentração destes compostos. Não houve crescimento no hidrolisado obtido pela 

impregnação de H2SO4 e os outros dois meios exibiram uma fase lag nas primeiras horas de 

fermentação por Saccharomyces cerevisiae, mas atingiram uma concentração e rendimento de 

etanol comparável a uma solução referência, sem inibidores (MARTÍN et al., 2002). 

Larsson et al., (2000) testaram 12 compostos aromáticos no crescimento de S. 

cerevisiae, com exceção de álcool coniferílico e ácido 3,5-dimetoxi-4-hidroxi-cinâmico, todos 

os fenólicos inibiram o crescimento celular. Estes autores apontaram que a posição do 

substituinte influencia mais na toxicidade do que na identidade do mesmo, sendo que grupos 

hidroxil na posição orto se mostraram mais inibitórios do que na posição para e grupos 

metoxil não exibiram maior efeito. Difenóis não afetaram o crescimento celular e a produção 

de etanol no trabalho destes mesmos autores.  

Apesar da uma reduzida produção deste poliol, foi possível observar a viabilidade do 

processo e pode-se, a partir daí, testar diferentes concentrações iniciais de inóculo e outras 

condições de detoxificação para otimizá-lo. Portanto, torna-se essencial conhecer a 

composição de fenólicos presentes no meio para se avaliar o efeito destes sobre as enzimas da 

etapa de sacarificação bem como sobre os organismos fermentadores utilizados 

posteriormente. Os resultados de produção de xilitol a partir do hidrolisado hemicelulósico 

mostram a aplicabilidade de todo o processo proposto por este trabalho além de mostrar 

outras alternativas como a fermentação do material obtido após a etapa de sacarificação. 
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6. Conclusões 

O presente trabalhou mostrou uma efetiva estratégia de detoxificação pelo uso de 

lacase, a qual possibilitou o aproveitamento da fração líquida proveniente do pré-tratamento 

do bagaço de cana-de-açúcar no processo de etanol de segunda geração com maior produção 

de xilitol quando comparado ao pré-tratamento sem detoxificação. 

 O pré-tratamento alcalino (NaOH 1,5% p/v, 10% p/v de bagaço, 121 
o
C, 1h) 

removeu 43% de lignina do bagaço in natura, enquanto o  pré–tratamento 

ácido (H2SO4 0,5, 2 e 4% v/v, 10% p/v de bagaço, 121 
o
C, 1h) teve ação mais 

pronunciada sobre a  hemicelulose, solubilizando de 35 a 80% deste 

polissacarídeo.  

 A análise da fração líquida proveniente dos pré-tratamentos constatou a 

presença de açúcares e possíveis inibidores como os compostos fenólicos, 

provenientes da degradação térmica da lignina e ácidos orgânicos e furanos, 

obtidos pela desacetilação da hemicelulose e degradação de açúcares, 

respectivamente. 

 A fração líquida proveniente do bagaço pré-tratado com 2% de H2SO4 

apresentou maior concentração de açúcares provenientes da degradação da 

hemicelulose quando comparado à fração obtida com 0,5% de ácido e não 

mostrou diferença significativa no conteúdo destes açúcares em relação ao pré–

tratamento com 4%. 

 A condição de 15% de bagaço pré–tratado por 30 minutos com 2% de H2SO4 

foi a que liberou mais açúcares e exibiu formação somente de fenólicos como 

inibidores.  

 A utilização de carvão ativado não foi eficaz como método de detoxificação 

para a adsorção dos fenólicos e se apresentou inespecífica para a adsorção de 

açúcares. No entanto, o tratamento com extrato bruto de C. cubensis contendo 

lacase apresentou redução expressiva de fenólicos (80%) e promoveu um 

aumento (20%) na concentração de açúcares devido à presença de celulases e 

hemicelulases.  

 A sacarificação direta do pré-tratamento ácido (2% H2SO4, 15% bagaço, 30 

minutos), previamente submetida a um tratamento com lacase do extrato bruto 



100 
 

de C. cubensis por 2h, conferiu redução de 15% no conteúdo dos compostos 

fenólicos e um aumento de 2,5% em glicose e 33,3% na concentração de 

xilose, comparado à sacarificação controle, na qual a lacase estava inativada 

pela presença de fluoreto de sódio. As hemicelulases de Cellic CTec 2 se 

mostraram mais susceptíveis a ação de fenólicos. 

 A detoxificação da fração líquida proveniente do pré-tratamento ácido com o 

extrato bruto de C. cubensis reduziu 7% da concentração dos compostos 

fenólicos e a fermentação desta fração detoxificada com D. hansenii liberou 21 

vezes mais xilitol com 24 horas quando comparado à fração líquida sem 

detoxificação. As celulases de C. cubensis foram mais afetadas pela presença 

de compostos fenólicos. 
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Anexo I 

Response Surface Regression: 1h versus U lacase; Conc fenol  

 
Method 

 

Rows unused  1 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source                     DF   Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 

Model                       3  7142,34  2380,78    47,79    0,000 

  Linear                    2  6166,32  3083,16    61,89    0,000 

    U lacase                1   965,49   965,49    19,38    0,003 

    Conc fenol              1  5200,83  5200,83   104,40    0,000 

  Square                    1   978,33   978,33    19,64    0,003 

    Conc fenol*Conc fenol   1   978,33   978,33    19,64    0,003 

Error                       7   348,71    49,82 

  Lack-of-Fit               5   339,44    67,89    14,65    0,065 

  Pure Error                2     9,27     4,63 

Total                      10  7491,06 

 

 

Model Summary 

 

      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

7,05804  95,34%     93,35%      85,71% 

 

 

Coded Coefficients 

 

Term                   Effect    Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 

Constant                        40,65     2,96    13,73    0,000 

U lacase                30,86   15,43     3,51     4,40    0,003  1,00 

Conc fenol             -72,29  -36,15     3,54   -10,22    0,000  1,00 

Conc fenol*Conc fenol   50,40   25,20     5,69     4,43    0,003  1,00 

 

 

Regression Equation in Uncoded Units 

 

1h = 103,62 + 0,1715 U lacase - 72,4 Conc fenol + 13,83 Conc fenol*Conc fenol 

 

  

Response Surface Regression: 2h versus U lacase; Conc fenol  

 
Method 

 

Rows unused  1 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source                     DF   Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 

Model                       3  6410,78  2136,93    68,67    0,000 

  Linear                    2  5407,98  2703,99    86,90    0,000 

    U lacase                1  1726,99  1726,99    55,50    0,000 

    Conc fenol              1  3680,99  3680,99   118,30    0,000 

  Square                    1  1005,92  1005,92    32,33    0,001 

    Conc fenol*Conc fenol   1  1005,92  1005,92    32,33    0,001 

Error                       7   217,82    31,12 

  Lack-of-Fit               5   203,53    40,71     5,70    0,156 

  Pure Error                2    14,29     7,15 

Total                      10  6628,60 

 



 

 

Model Summary 

 

      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

5,57826  96,71%     95,31%      91,49% 

 

 

Coded Coefficients 

 

Term                   Effect    Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 

Constant                        45,39     2,34    19,40    0,000 

U lacase                41,28   20,64     2,77     7,45    0,000  1,00 

Conc fenol             -60,82  -30,41     2,80   -10,88    0,000  1,00 

Conc fenol*Conc fenol   51,11   25,56     4,49     5,69    0,001  1,00 

 

 

Regression Equation in Uncoded Units 

 

2h = 95,51 + 0,2293 U lacase - 68,80 Conc fenol + 14,02 Conc fenol*Conc fenol 

 

  

Response Surface Regression: 4h versus U lacase; Conc fenol  

 
Method 

 

Rows unused  2 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source                     DF   Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 

Model                       3  4784,03  1594,68    55,82    0,000 

  Linear                    2  2583,33  1291,66    45,22    0,000 

    U lacase                1   516,91   516,91    18,10    0,005 

    Conc fenol              1  2063,10  2063,10    72,22    0,000 

  Square                    1   632,73   632,73    22,15    0,003 

    Conc fenol*Conc fenol   1   632,73   632,73    22,15    0,003 

Error                       6   171,39    28,57 

  Lack-of-Fit               4   169,55    42,39    46,02    0,021 

  Pure Error                2     1,84     0,92 

Total                       9  4955,43 

 

 

Model Summary 

 

      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

5,34469  96,54%     94,81%      86,67% 

 

 

Coded Coefficients 

 

Term                   Effect    Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 

Constant                        50,49     2,30    21,98    0,000 

U lacase                22,58   11,29     2,65     4,25    0,005  1,00 

Conc fenol             -58,28  -29,14     3,43    -8,50    0,000  1,19 

Conc fenol*Conc fenol   52,41   26,21     5,57     4,71    0,003  1,19 

 

 

Regression Equation in Uncoded Units 

 

4h = 111,45 + 0,1255 U lacase - 69,04 Conc fenol + 14,38 Conc fenol*Conc fenol 

 

  

 

 



 

Response Surface Regression: 6h versus U lacase; Conc fenol  

 
Method 

 

Rows unused  2 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source                     DF   Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 

Model                       3  3254,18  1084,73    18,10    0,002 

  Linear                    2  2451,83  1225,91    20,45    0,002 

    U lacase                1   352,69   352,69     5,88    0,051 

    Conc fenol              1  2329,99  2329,99    38,87    0,001 

  Square                    1   635,27   635,27    10,60    0,017 

    Conc fenol*Conc fenol   1   635,27   635,27    10,60    0,017 

Error                       6   359,62    59,94 

  Lack-of-Fit               4   349,53    87,38    17,32    0,055 

  Pure Error                2    10,09     5,05 

Total                       9  3613,81 

 

 

Model Summary 

 

      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

7,74189  90,05%     85,07%      67,37% 

 

 

Coded Coefficients 

 

Term                   Effect    Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 

Constant                        58,02     3,30    17,60    0,000 

U lacase                20,42   10,21     4,21     2,43    0,051  1,03 

Conc fenol             -52,84  -26,42     4,24    -6,23    0,001  1,03 

Conc fenol*Conc fenol   40,98   20,49     6,29     3,26    0,017  1,00 

 

 

Regression Equation in Uncoded Units 

 

6h = 108,4 + 0,1134 U lacase - 56,7 Conc fenol + 11,24 Conc fenol*Conc fenol 

 

  

Response Surface Regression: 8h versus U lacase; Conc fenol  

 
Method 

 

Rows unused  2 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source                     DF   Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 

Model                       3  2648,88   882,96    52,95    0,000 

  Linear                    2  2484,72  1242,36    74,51    0,000 

    U lacase                1   381,80   381,80    22,90    0,003 

    Conc fenol              1  2102,92  2102,92   126,11    0,000 

  Square                    1    76,64    76,64     4,60    0,076 

    Conc fenol*Conc fenol   1    76,64    76,64     4,60    0,076 

Error                       6   100,05    16,67 

  Lack-of-Fit               4    97,51    24,38    19,18    0,050 

  Pure Error                2     2,54     1,27 

Total                       9  2748,93 

 

 

 

 



 

Model Summary 

 

      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

4,08348  96,36%     94,54%      86,73% 

 

 

Coded Coefficients 

 

Term                   Effect    Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 

Constant                        69,03     1,96    35,26    0,000 

U lacase                23,20   11,60     2,42     4,79    0,003  1,04 

Conc fenol             -45,97  -22,98     2,05   -11,23    0,000  1,00 

Conc fenol*Conc fenol   15,11    7,55     3,52     2,14    0,076  1,04 

 

 

Regression Equation in Uncoded Units 

 

8h = 94,23 + 0,1289 U lacase - 30,70 Conc fenol + 4,14 Conc fenol*Conc fenol 

 

  

Response Surface Regression: 10h versus U lacase; Conc fenol  

 
Method 

 

Rows unused  1 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source                     DF   Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 

Model                       3  2808,68   936,23    46,87    0,000 

  Linear                    2  2527,66  1263,83    63,27    0,000 

    U lacase                1   582,52   582,52    29,16    0,001 

    Conc fenol              1  1945,14  1945,14    97,37    0,000 

  Square                    1   281,99   281,99    14,12    0,007 

    Conc fenol*Conc fenol   1   281,99   281,99    14,12    0,007 

Error                       7   139,83    19,98 

  Lack-of-Fit               5   135,64    27,13    12,93    0,073 

  Pure Error                2     4,20     2,10 

Total                      10  2948,52 

 

 

Model Summary 

 

      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

4,46949  95,26%     93,22%      87,19% 

 

 

Coded Coefficients 

 

Term                   Effect    Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 

Constant                        67,33     1,87    35,91    0,000 

U lacase                23,97   11,99     2,22     5,40    0,001  1,00 

Conc fenol             -44,21  -22,10     2,24    -9,87    0,000  1,00 

Conc fenol*Conc fenol   27,06   13,53     3,60     3,76    0,007  1,00 

 

 

Regression Equation in Uncoded Units 

 

10h = 99,91 + 0,1332 U lacase - 40,87 Conc fenol + 7,42 Conc fenol*Conc fenol 

 

 

 


