
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA 

 

 

 

 
TESE DE DOUTORADO 

 
 

 
 
 
 

PRODUÇÃO DE BIOETANOL A PARTIR DE PEDÚNCULO 

DE CAJU (Anacardium occidentale L.) POR FERMENTAÇÃO 

SUBMERSA 

 

 

Maria Valderez Ponte Rocha 

 
 

 

 
Orientadora: Profª.Dra. Gorete Ribeiro de Macedo - DEQ/UFRN 
Co-Orientadora: Profª.Dra. Luciana Rocha Barros Gonçalves - DEQ/UFC 

 

 

 

 

NATAL 

NOVEMBRO/2010 



 

MARIA VALDEREZ PONTE ROCHA 

 

 

 

 

 

PRODUÇÃO DE BIOETANOL A PARTIR DE PEDÚNCULO DE CAJU (Anacardium 

occidentale L.) POR FERMENTAÇÃO SUBMERSA 

 

 

 

 

 

Tese de Doutorado submetida ao Curso de Pós-

Graduação em Engenharia Química da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, como requisito 

parcial para obtenção do grau de Doutor em 

Engenharia Química, sob orientação da Profa. Dra. 

Gorete Ribeiro de Macedo e co-orientação da Profa. 

Dra. Luciana Rocha Barros Gonçalves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL 

NOVEMBRO/2010 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seção de Informação e Referência 
 

Catalogação da Publicação na Fonte. UFRN / Biblioteca Central Zila Mamede 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rocha, Maria Valderez Ponte 
Produção de bioetanol a partir de pedúnculo de caju (Anacardium 

occidentale L.) por fermentação submersa / Maria Valderez Ponte 
Rocha. – Natal, RN, 2010. 

213 f. : il. 

 
Orientador: Gorete Ribeiro de Macedo. 

Co-orientador: Luciana Rocha Barros Gonçalves. 

 

Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Tecnologia. 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química. 

 
1. Etanol – Tese. 2. Suco de caju – Tese.  3. Bagaço de caju – Tese.  4. Anacardium occidentale 

L. – Tese. 5. Kluyveromyces marxianus. 6. Hidrólise enzimática I. Macedo, Gorete Ribeiro de. II. 
Gonçalves, Luciana Rocha Barros. III. Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  IV. Título. 



MARIA VALDEREZ PONTE ROCHA 

 

 

 

 

 

PRODUÇÃO DE BIOETANOL A PARTIR DE PEDÚNCULO DE CAJU (Anacardium 

occidentale L.) POR FERMENTAÇÃO SUBMERSA 

 

 

 

Tese de Doutorado submetida ao Curso de 

Pós-Graduação em Engenharia Química da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

como requisito parcial para obtenção do grau 

de Doutor em Engenharia Química 

 

 

 

Aprovada em 22 de Novembro de 2010. 
 
 
 
 

 
 
 

Professora Dra. Gorete Ribeiro de Macedo 
Orientadora – DEQ/UFN 

 
 

 
 

Professora Dra. Ester Ferreira Gouveia 
Examinadora Externa – DA/UFPE 

 
 

 
 

Professor Dr. Everaldo Silvino dos Santos 
Examinador Interno – DEQ/UFRN 

 
 

 
 

 
 

Professora Dra. Luciana Rocha Barros 
Gonçalves 

Co-orientadora – DEQ/UFC 
 
 

 
Professora Dra. Vânia Maria Maciel Melo 

Examinadora Externa – DB/UFC 
 
 
 
 

Professora Dra. Maria Giovana Binder 
Pagnoncelli  

Examinadora Interna – DF/UFRN



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus preciosos pais Maria das Graças 

(in memoriam) e João Carlos (in 

memoriam), às minhas queridas irmãs 

Valdelice e Valderlânia, às minhas tias 

Socorro e Irismar e aos amigos.  

À vida pelas oportunidades. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É necessário tentar e lutar, antes de dizer que não dará certo... 

(Autor desconhecido) 

 

“Agradeço as dificuldades que enfrentei, não fosse por elas eu não teria 

saído do lugar. As facilidades nos impedem te caminhar. Mesmo as 

críticas nos auxiliam muito.””””    

(Chico Xavier)  

 

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço em primeiro lugar a Deus, por ter me dado saúde e disposição para os 

estudos. 

 A minha mãe e meu pai, que quantas vezes desejei a presença, buscando nas minhas 

dúvidas e dificuldades o seu apoio, compreensão. 

As minhas irmãs, Valdelice e Valderlânia, muito obrigada pelo silêncio quando eu 

reclamava e obrigada também pelas suas palavras de estímulo quando eu me calava. E 

principalmente, pela companhia. 

 As professoras Dra. Luciana Rocha Barros Gonçalves e Dra. Gorete Ribeiro de 

Macedo, por dedicarem seu tempo e suas experiências para que minha formação fosse, 

também, um aprendizado de vida, pela paciência, por todo o conhecimento que me 

repassaram, por acreditar no meu potencial. Meu carinho e homenagem. 

 A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, por ter me 

concedido essa possibilidade, financiando minha bolsa de doutorado. 

 Aos meus amigos do GPBIO (Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento de 

Bioprocessos), “pois na construção de uma peça teatral a presença de todos é imprescindível. 

Não existirá um cenário, se não houver quem ilumine...”. Álvaro, Cristiane, Darlane, Diego, 

Diogo, Elizabete, Jocélia, Jouce, Juliana, Karine, Marcio, Marylane e Tigressa. Em especial 

as figurinhas: Álvaro, Tigressa, Diego e Diogo, que sempre estavam prontos para ajudar, por 

serem dedicados, pela paciência que tiveram quando eu resmungava e principalmente, por 

serem amigos e companheiros.  

Às minhas colegas de doutorado que se transformaram em verdadeiras amigas, 

Cristiane Assis, Michelle Rossana e Giovana Binder, que me propiciaram momentos alegres e 

de fraternidade, estavam presentes nas minhas dificuldades do doutorado e da vida, pelos 

momentos de riso com a Michele. Obrigada a Cris e sua família (Dona Vânia, Camila, 

Alessandra e Iaponan), por sempre me acolher em sua casa e pelos telefonemas, que me 

confortavam quando eu estava triste e preocupada. Enfim, é difícil agradecer tudo que elas 

fizeram, pois nem me conheciam e me acolheram com tanto carinho. 

Aos meus colegas do LEB (Laboratório de Bioengenharia – UFRN), que me 

auxiliaram quando cheguei no laboratório e pela paciência de assistir meus seminários, em 

especial a Andrea, Carmem, Cyntia, Márcio, Sirtys e Rodrigo. 

Aos meus novos colegas e amigos de trabalho da Universidade Federal Rural do Semi-

Árido, Alcivan, Andarair, Eric, Humberto, Igor, Klebson, Kalyanne, Juliana, Leonardo, 



 

Marcelo, Marta, Ricardo e Shirley, em especial, a Izabelly, Paula, Raniere, Roberta, Zé Luiz e 

Zilvam, pelos conselhos dados quando eu estava perdida, pelo apoio e auxílio quando eu 

precisava ficar Fortaleza/Mossoró/Natal, obrigada. 

À Universidade Federal do Rio Grande do Norte, representada pelo Departamento de 

Engenharia Química, por ter concendido à oportunidade de realizar esta Tese de Doutorado e 

financiar a divulgação dos resultados gerados com esse estudo em congressos nacionais e 

internacionais. 

 À Universidade Federal do Ceará, representada pelo Departamento de Engenharia 

Química, por ter cedido o espaço físico para o desenvolvimento do trabalho. 

À Prof. Dra. Vânia Maria Melo, pela amizade, pela paciência, por todo o 

conhecimento que me repassou, por ter me propiciado realizar ensaios no Laboratório de 

Imunologia e Microbiologia do Departamento de Biologia da Universidade Federal do Ceará 

e por ceder os microrganismos estudados neste trabalho. 

A Profa. Dra. Andrea Lopes de Oliveira Ferreira por ser minha conselheira nas horas 

difíceis e ser alegre nas horas tristes. 

Ao Dr. Gustavo Adolfo Saavedra, da Embrapa Agroindústria Tropical, por ter cedido 

o suco de caju utilizado neste trabalho. 

 A Mazinha, secretária do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da 

UFRN, que sempre com um sorriso resolvia os meus problemas relacionados ao programa ou 

fazia o impossível para me ajudar. A todos os professores que fizeram parte da minha história 

educacional, de modo particular aos professores das disciplinas do doutorado, que me abriram 

novos horizontes dentro da Engenharia Química. Também a todos aos demais professores do 

DEQ/UFRN, em especial ao Prof. Everaldo Silvino, e DEQ/UFC que de alguma forma me 

ensinaram a ser um profissional melhor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROCHA, Maria Valderez Ponte – Produção de Bioetanol a partir de Pedúnculo de Caju 

(Anacardium occidentale L.) por Fermentação Submersa. Tese de Doutorado, UFRN, 
Programa de Pós Graduação em Engenharia Química – PPGEQ, Área de Concentração: 
Engenharia de Processos, Natal/RN, Brasil.  
 
Orientadora: Profª. Dra. Gorete Ribeiro de Macedo  
Co-orientadora: Profª. Dra. Luciana Rocha Barros Gonçalves 
 
RESUMO: Recentemente, a demanda mundial por etanol combustível tem se expandido de 
forma muito rápida, sendo quase todo etanol combustível é produzido por fermentação de 
sacarose no Brasil ou glicose de milho nos Estados Unidos, porém, estas matérias-primas não 
serão suficientes para satisfazer a demanda internacional. Neste contexto, o objetivo deste 
trabalho foi avaliar a produção de bioetanol a partir do pedúnculo de caju. Para tal fim, 
inicialmente, estudou-se a produção de etanol utilizando o suco de caju como fonte de 
carbono, avaliando a influência da concentração inicial de substrato por Saccharomyces 

cerevisiae. Nessa etapa, os melhores resultados foram utilizando uma concentração inicial de 
açúcar de 87,71 g.L-1 obtendo a concentração máxima de etanol de 42,8 ± 3 g.L-1 com uma 
produtividade de 9,71 g.L-1.h-1 e rendimento de etanol de 0,49 g etanol/g glicose + frutose. 
Posteriormente, estudou-se a produção de etanol utilizando como material lignocelulósico o 
bagaço de caju (CAB) que continha 20,9% celulose, 16,3% hemicelulose e 33,6% lignina + 
cinzas. Inicialmente estudou-se o pré-tratamento do CAB com ácido sulfúrico diluído 
avaliando-se diferentes parâmetros, obtendo as maiores concentrações dos açúcares glicose 
(22,8 ± 1,5 g.L-1) e xilarabin (arabinose + xilose plus, 29,2 ± 2,4 g.L-1), na fração líquida 
(CAB-H), no pré-tratamento conduzido em autoclave a 121°C por 15 min usando H2SO4 0,6 
mol.L-1 e 30% m/v de CAB, com rendimentos de glicose, xilarabin e açúcares totais de 75,99 
± 5,0, 97,17 ± 8,1 e 173,16 ± 13,0 mg.(g de bagaço)-1, respectivamente. A conversão obtida 
nesse pré-tratamento com base na percentagem de celulose e hemicelulose do CAB foi 322,1 
± 20,1 mg glicose.(g celulose)-1 e 514,1 ± 43,1 mg xilarabin.(g hemicelulose)-1. Na 
fermentação do hidrolisado CAB-H por S. cerevisiae obteve-se 10 g.L-1 de etanol após 4 
horas de cultivo, com rendimento de 0,48 g.(g glicose)-1 e produtividade de 2,62 g.L-1h-1. 
Após, estudou-se a hidrólise enzimática do CAB após pré-tratamento com H2SO4 diluído 
(CAB-H) e alcalino (CAB-OH) e a fermentação dos hidrolisados por S. cerevisiae para 
produzir etanol. Uma conversão de glicose de 82 ± 2 mg.(gCAB-H)-1 e 730 ± 20 mg.(gCAB-OH)-1 
foi obtida utilizando 2% (m/v) de sólidos e carga enzimática de 30 FPU.(g bagaço)-1 a 45°C. 
Na fermentação conduzida com o hidrolisado obtido da hidrólise enzimática do CAB-OH, 
obteve-se uma concentração de etanol, produtividade e rendimento de 20,0 ± 0,2 g.L-1, 3,33 
g.L-1.h-1 e 0,38 g.(g de glicose)-1, respectivamente. Para o hidrolisado da hidrólise do CAB-H, 
a concentração de etanol foi 8,2 ± 0,1 g.L-1 com 2,7 g.L-1.h-1 de produtividade e rendimento 
de 0,47 g.(g glicose)-1 em 3 h de ensaio. O potencial do bagaço de caju como fonte de 
açúcares para a produção de etanol por Kluyveromyces marxianus CE025 também foi 
avaliado e verificou-se a influência da temperatura nos parâmetros cinéticos, sendo os ensaios 
conduzidos em batelada a pH 4,5, utilizado o hidrolisado (CAB-H) como fonte de carbono. 
Os melhores resultados para a produção de etanol foram a 30°C, coincidindo com a 
temperatura ótima de crescimento, resultando em 12,36 ± 0,06 g.L-1 de etanol, com uma taxa 
volumétrica de produção de 0,26 ± 0,01 g.L-1.h-1 e rendimento de 0,42 ± 0,01 g.(g de glicose)-

1. Os resultados apresentados demonstram o potencial do pedúnculo de caju (suco e bagaço) 
como nova fonte de carbono para produzir etanol por S. cerevisiae e K. marxianus CE025.  
 
Palavras Chaves: Etanol, Suco de caju, Bagaço de caju; Saccharomyces cerevisiae, 
Kluyveromyces marxianus, Pré-tratamento; Hidrólise Enzimática. 

 



 

ABSTRACT 
 

Bioethanol Production from Cashew Apple (Anacardium occidentale L.) by 
Submerged Fermentation 

 
Recently, global demand for ethanol fuel has expanded very rapidly, and this should further 
increase in the near future, almost all ethanol fuel is produced by fermentation of sucrose or 
glucose in Brazil and produced by corn in the USA, but these raw materials will not be 
enough to satisfy international demand. The aim of this work was studied the ethanol 
production from cashew apple juice. A commercial strain of Saccharomyces cerevisiae was 
used for the production of ethanol by fermentation of cashew apple juice. Growth kinetics and 
ethanol productivity were calculated for batch fermentation with different initial sugar 
(glucose + fructose) concentration (from 24.4 to 103.1 g.L-1). Maximal ethanol, cell and 
glycerol concentrations (44.4 g.L-1, 17.17 g.L-1, 6.4 g.L-1, respectively) were obtained when 
103.1 g.L-1 of initial sugar concentration were used, respectively. Ethanol yield (YP/S) was 
calculated as 0.49 g (g glucose + fructose)-1. Pretreatment of cashew apple bagasse (CAB) 
with dilute sulfuric acid was investigated and evaluated some factors such as sulfuric acid 
concentration, solid concentration and time of pretreatment at 121°C. The maximum glucose 
yield (162.9 mg/gCAB) was obtained by the hydrolysis with H2SO4 0.6 mol.L-1 at 121°C for 15 
min. Hydrolysate, containing 16 ± 2.0 g.L-1 of glucose, was used as fermentation medium for 
ethanol production by S. cerevisiae and obtained a ethanol concentration of 10.0 g.L-1 after 4  
with a yield and productivity of 0.48 g (g glucose)-1 and 1.43 g.L-1.h-1, respectively. The 
enzymatic hydrolysis of cashew apple bagasse treated with diluted acid (CAB-H) and alkali 
(CAB-OH) was studied and to evaluate its fermentation to ethanol using S. cerevisiae. 
Glucose conversion of 82 ± 2 mg per g CAB-H and 730 ± 20 mg per g CAB-OH was 
obtained when was used 2% (w/v) of solid and loading enzymatic of 30 FPU/g bagasse at 45 
°C. Ethanol concentration and productivity was achieved of 20.0 ± 0.2 g.L-1 and 3.33 g.L-1.h-1, 
respectively when using CAB-OH hydrolyzate (initial glucose concentration of 52.4 g.L-1). 
For CAB-H hydrolyzate (initial glucose concentration of 17.4 g.L-1), ethanol concentration 
and productivity was 8.2 ± 0.1 g.L-1 and 2.7 g.L-1.h-1, respectively. Hydrolyzates fermentation 
resulted in an ethanol yield of 0.38 g/g glucose and 0.47 g/g glucose, with pretreated CAB-
OH and CAB-H, respectively. The potential of cashew apple bagasse as a source of sugars for 
ethanol production by Kluyveromyces marxianus CE025 was evaluated too in this work. First, 
the yeast CE025 was preliminary cultivated in a synthetic medium containing glucose and 
xylose. Results showed that it was able to produce ethanol and xylitol at pH 4.5. Next, cashew 
apple bagasse hydrolysate (CABH) was prepared by a diluted sulfuric acid pre-treatment. The 
fermentation of CABH was conducted at pH 4.5 in a batch-reactor, and only ethanol was 
produced by K. marxianus CE025. The influence of the temperature in the kinetic parameters 
was evaluated and best results of ethanol production (12.36 ± 0.06 g.L-1) was achieved at 30 
ºC, which is also the optimum temperature for the formation of biomass and the ethanol with 
a volumetric production rate of 0.25 ± 0.01 g.L-1.h-1 and an ethanol yield of 0.42 ± 0.01 g/g 
glucose. The results of this study point out the potential of the cashew apple bagasse 
hydrolysate as a new source of sugars to produce ethanol by S. cerevisiae and K. marxianus 
CE025. With these results, conclude that the use of cashew apple juice and cashew apple 
bagasse as substrate for ethanol production will bring economic benefits to the process, 
because it is a low cost substrate and also solve a disposal problem, adding value to the chain 
and cashew nut production. 
 
Keyword: Ethanol, cashew apple juice, cashew apple bagasse; Saccharomyces cerevisiae, 
Kluyveromyces marxianus, pretreatment; enzymatic hydrolysis  
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1. Introdução  
 

O Capítulo 1 apresenta os aspectos gerais abordados na tese como, a importância do 

etanol como combustível, sua utilização e vantagens, um pouco da história do Pró-alcool, 

produção de etanol, estudo de novas matérias-primas para sua produção e o penduculo de 

caju como nova fonte para a produção de etanol. Os objetivos do seguinte estudo também se 

encontram nesse capítulo. 

 

 

Um dos maiores desafios para a sociedade do século XXI é prever a demanda para 

energia de transporte, aquecimento, processos industriais e fornecer matéria-prima para a 

indústria de modo sustentável. Uma preocupação crescente para a segurança de provisão de 

óleo foi comprovada com o aumento do seu preço, o qual aproximou-se de US$ 100,00 por 

barril, durante o ano de 2008 (Revista Época, 2008). Contudo, a provisão de energia futura 

deve ser cumprida com uma redução simultânea e significativa de emissões de gases (Martins 

et al., 2002). O etanol satisfaz essa exigência uma vez que sua produção e combustão não 

contribuem significativamente para o aumento total de gás carbônico na atmosfera (Nigam, 

2001a). 

O etanol é utilizado como combustível, em grande escala no Brasil, Estados Unidos e 

em alguns países europeus e é esperado que seja o biocombustível renovável a dominar o 

setor de transporte dentro de 20 anos. Por promover maior calor de vaporização e deter 

elevada octanagem, pode ser misturado com petróleo ou usado puro em motores específicos, 

além de ser um excelente combustível para motores híbridos (Hahn-Hägerdal et al., 2006). 

Quase todo etanol combustível é produzido por fermentação de sacarose no Brasil ou glicose 

de milho nos Estados Unidos, porém, estas matérias-primas não serão suficientes para 

satisfazer a demanda internacional (Rosillo-Calle & Cortez, 1998). 

Um argumento muito comum ao uso do etanol é a sua competitividade econômica 

frente aos combustíveis fósseis. Nesse contexto, Goldemberg et al. (2004) demonstraram, pela 

experiência brasileira com etanol, que a economia de escala e avanços tecnológicos podem 

conduzir a um aumento competitivo desta alternativa renovável, reduzindo o uso de 

combustíveis fósseis convencionais. Por conseguinte, há um interesse intensificado no estudo 

de todos os passos envolvidos na produção de etanol, objetivando a redução de custos (Rivera 

et al., 2006). Motivado pela criação do ''Proálcool'', projeto implantado em meados dos anos 
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1970 e 1980, que concedeu incentivos financeiros para a produção de álcool com a finalidade 

de diminuir o consumo brasileiro de petróleo através da substituição da gasolina pelo etanol 

como combustível dos veículos automotivos, o Brasil se tornou, nos últimos anos, o maior 

produtor mundial de etanol por fermentação, desenvolvendo e melhorando muitos processos 

fermentativos (Goldemberg et al., 2004), utilizando cana-de-açúcar como fonte de sacarose.  

Em 1975, com o lançamento do Programa Nacional do Álcool (Proálcool), o 

percentual de álcool anidro misturado à gasolina aumentou significativamente e o álcool 

etílico hidratado passou a ser utilizado em veículos cujos motores foram especialmente 

desenvolvidos para esse combustível (Vian, 2002).  

No contexto mundial, os biocombustíveis deverão suprir uma importante parte da 

demanda por energia, devido, principalmente, a questões de ordem ambiental, pela elevação 

dos preços do petróleo e pela incerteza na oferta de combustíveis fósseis no médio e longo 

prazo. Biocombustíveis são fontes de energias renováveis, derivados de produtos agrícolas 

como a cana-de-açúcar, oleaginosas, biomassa e outras fontes de matéria orgânica.  

No Nordeste brasileiro, o volume de etanol produzido não representa uma quantia 

importante comparada à produção nacional. Assim, a otimização de processos alternativos 

baratos é imperativa. A produção de pedúnculos de caju no Brasil é estimada em torno de 1,8 

milhões de toneladas/ano concentrando-se basicamente na região Nordeste (Globo Rural, 

2005). A área ocupada com cajueiro no Brasil é estimada em 700.000 ha dos quais, mais de 

90% se encontra na região Nordeste sendo que, 80% estão distribuídos nos estados do Rio 

Grande do Norte, Ceará, Piauí e Paraíba. Os produtos industriais são consumidos basicamente 

pelo mercado local e não desempenham um papel importante na economia brasileira. Além 

disso, grande parte do caju é perdida na colheita acumulando-se no solo, com aproveitamento 

industrial de apenas 15 % do total (Morton & Dowling; 1987; Campos et al., 2002; Assunção 

& Mercadante, 2003; Azevedo & Rodrigues, 2000). Esses fatos, somados à sua composição 

rica (açúcares redutores, fibras, vitaminas e sais minerais), fazem do suco de caju (CAJ), um 

substrato de baixo custo (R$ 0,25/Kg) para utilização como meio de cultura (Rocha et al., 

2006). Considerando que o uso de resíduos agroindustriais pode contribuir para a redução de 

custos de produção, o pedúnculo do caju aparece como uma matéria-prima alternativa para 

obtenção de etanol, devido à sua vasta disponibilidade e alta concentração de açúcares 

redutores, em especial quando se pensa na concepção de mini-destilarias como complemento 

ao parque de produção de etanol no Nordeste. 
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Segundo Lin & Tanaka (2006), biomassa é uma fonte interessante de energia por 

diversas razões. A mais importante é que este tipo de energia contribui para o 

desenvolvimento sustentável, criando novas oportunidades em regiões rurais. Além disso, se 

resíduos agroindústrias forem utilizados em processos biotecnológicos, não apenas se 

estabelecem substratos alternativos, mas também se resolve um problema de descarte.   

Muitos são os estudos (Mohanty et al., 2006; Torres Neto et al., 2006; Osho, 2005; 

Garruti et al., 2003) realizados até o momento para a produção de fermentado (vinho) ou 

destilado (cachaça) de caju. No entanto não há, até o momento, trabalhos que explorem a 

utilização do suco de caju como substrato para a produção de etanol combustível. O 

aproveitamento deste resíduo seguramente representará em impacto social e econômico 

positivos, especialmente nas regiões onde tradicionalmente não há cultivo de cana-de-açúcar 

para a produção de etanol e que dispõe de grandes quantidades desta matéria-prima, como é o 

caso do Ceará.  

Dessa forma, este projeto visou estudar a produção de bioetanol a partir do pedúnculo 

de caju (Anacardium occidentale L). Para tal fim, inicialmente, estudou-se a produção de 

bioetanol utilizando suco de caju como fonte de carbono por fermentação submersa, avaliando 

a influência da concentração inicial dos carboidratos (glicose e frutose) presentes no suco de 

caju. Posteriormente, avaliou-se o bagaço de caju como material lignocelulósico para a 

produção de etanol. Nessa fase, estudou-se as etapas de pré-tratamento com ácido sulfúrico 

diluído em um único e duplo estágio, a hidrólise enzimática do material pré-tratado com ácido 

sulfúrico e com álcali, como também a avaliação da produção de etanol por diferentes 

microrganismos. 

 

 

1.1 −−−− Objetivo Geral 
 

Avaliar o potencial de um resíduo agroindustrial, o pedúnculo do caju, gerado na 

Região Nordeste, para a produção de bioetanol. 

 

 

1.1.2 −−−− Objetivos Específicos 
 

� Caracterizar o resíduo do pedúnculo do caju (Anacardium occidentale L.); 
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� Caracterizar o bagaço de caju in natura; 

� Estudar a cinética da produção de bioetanol a partir do suco do pedúnculo do caju 

(Anacardium occidentale L) por fermentação submersa; 

- Estudar a influência da concentração inicial de açúcar (glicose e frutose); 

- Propor um modelo cinético. 

� Avaliar o pré-tratamento com ácido sulfúrico diluído do bagaço de caju para a produção de 

etanol; 

- Avaliar a concentração de ácido sulfúrico; 

- Avaliar a concentração de bagaço de caju; 

- Avaliar do tempo do pré-tratamento; 

- Caracterizar o bagaço de caju após o pré-tratamento. 

� Avaliar o pré-tratamento com ácido sulfúrico diluído em dois estágios; 

� Avaliar o pré-tratamento com ácido sulfúrico diluído seguido de pré-tratamento com álcali; 

� Estudar o processo de hidrólise enzimática do bagaço pré-tratado; 

� Produzir etanol a partir dos hidrolisados por Saccharomyces cerevisiae e Kluyveromyces 

marxianus. 

 
A seguinte Tese de Doutorado intitulada “Produção de bioetanol a partir de pedúnculo 

de caju (Anacardium occidentale L.) por fermentação submersa”, foi redigida na forma de 

capítulos conforme as etapas desenvolvidas e estudadas neste trabalho. Os capítulos foram 

escritos com base em artigos que foram pulblicados ou estão em processo de publicação com 

os resultados gerados.  
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2. Estudo Cinético da Produção de Etanol a partir de 

Suco de Caju utilizando Saccharomyces cerevisiae 

 

 O capítulo 2 apresenta o estudo cinético da produção de etanol por Saccharomyces 

cerevisiae utilizando o suco de caju como fonte de carbono. No estudo desse capítulo, 

avaliou-se a influência da concentração inicial de substrato na produção de etanol, 

determinou-se os rendimentos e produtividades, obteve-se um modelo cinético com base no 

Modelo de Monod, determinando os parâmetros cinéticos (µmáx e Ks) e avaliou-se, também, a 

produção de glicerol. Os resultados obtidos nesta etapa geraram um artigo intutulado 

“Evaluation of Cashew Apple Juice for the Production of Fuel Ethanol” que foi publicado na 

revista Applied Biochemistry Biotechnology, volume 148, páginas 227–234 em 2008, o qual 

encontra-se no Anexo III. 

 

 

2.1 - Revisão Bibliográfica 
 

A história do álcool indubitavelmente data de muitos séculos atrás. Muitos cientistas 

da antiguidade como Aristóteles, Hipócrates, Plínio, sabiam da presença de um ingrediente 

combustível no vinho. Aristóteles relatou sobre um vinho que produz um “espírito” e Plínio 

mais definidamente mencionou a existência de um “vinho que podia incendiar-se”. 

Entretanto, apesar de saber ou suspeitar da existência de álcool, desde esta época, não há 

nenhum relato ou indicação que este tenha sido separado do meio fermentado (Sigueira, 

1997). 

 A destilação de meios fermentados tornou-se importante no fim do século XV quando 

foi impresso um livro em Strassburg no ano de 1500, pelo Dr. Heironimus Bruswick, um 

então conhecido autor de trabalhos médicos. O título da primeira publicação sobre álcool é 

“Líber de Arte Distillandi”, uma edição mais detalhada e compreensiva, publicada em 1507 e 

outra em 1512 (Sigueira, 1997). 

Desde a década de 1930 é obrigatória a adição de 5 % de etanol anidro (em volume) á 

gasolina importada comercializada no Brasil. A produção de etanol foi implantada em larga 

escala para uso em motores a álcool em 1975, quando o governo brasileiro criou o Programa 

Nacional do Álcool (Proálcool). No mesmo ano foi lançado o primeiro carro movido a álcool 

e aumentado o teor de etanol na gasolina de 5 para a faixa de 20 a 25 %. A produção de etanol 
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cresceu muito até o fim dos anos 80, quando os preços do petróleo caíram, e sofreu uma 

grande queda no fim dos anos 90, crescendo novamente a partir de 2003 devido ao 

lançamento dos carros bicombustíveis também, conhecidos como veículos bicombustíveis 

(Piacente, 2006).  

Recentemente, a demanda mundial por etanol combustível tem se expandido de forma 

muito rápida, e esta deverá aumentar ainda mais no futuro próximo, principalmente nos países 

mais desenvolvidos e de maior consumo de combustíveis automotivos. Isto se deve a 

combinação dos seguintes fatores: substituição do MTBE (Éter Metil Térc-Butílico) como 

aditivo da gasolina (para aumento da octanagem do combustível e como aditivo oxigenado) 

devido ao impacto ambiental associado ao uso daquele produto; adoção de estratégias para a 

redução/limitação das emissões dos gases precursores do efeito estufa, conforme demandado 

para alguns países pelo Protocolo de Kioto; redução da dependência de derivados de petróleo 

na matriz energética; incentivos à agricultura e às indústrias locais. 

Neste contexto, estudou-se a utilização de pedúnculo de caju, para a produção de 

etanol combustível, através da fermentação submersa dos açúcares (glicose e frutose) 

presentes no suco. O uso do suco de caju se justifica pela grande disponibilidade em alguns 

estados do Nordeste, principalmente no estado do Ceará e Rio Grande do Norte, que responde 

por 68% da produção nacional de caju, e pelo fato de grande parte do caju produzido ser 

perdida na colheita, acumulando-se no solo. Assim, a utilização deste co-produto para a 

produção de bioetanol não só trará benefícios econômicos ao processo, por se tratar de um 

substrato de baixo custo, mas também resolverá um problema de descarte, agregando valor à 

cadeia produtiva da castanha e do caju. 

Muitos são os estudos (Mohanty et al., 2006; Torres Neto et al., 2006; Osho, 2005; 

Garruti et al., 2003) realizados até o momento para a produção de fermentado (vinho) ou 

destilado (cachaça) de caju. No entanto, não há, até o momento, trabalhos que explorem a 

utilização do suco de caju como substrato para a produção de etanol combustível. O 

aproveitamento deste resíduo seguramente representará em impacto social e econômico 

positivos, especialmente nas regiões onde tradicionalmente não há cultivo de cana-de-açúcar 

para a produção de etanol e que dispõe de grandes quantidades desta matéria-prima, como é o 

caso dos Estados do Ceará e Rio Grande do Norte.  
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2.1.1 −−−− Etanol 

 

2.1.1.1 −−−− Histórico e Programa nacional do álcool – Proálcool 

Em meados da década de 1970, quando da reversão das expectativas do mercado 

internacional de açúcar, o setor canavieiro havia se expandido e era necessária a continuidade 

dos aumentos da produção para amortizar os investimentos efetuados. Neste contexto surgiu o 

Proálcool, tendo como objetivos economizar divisas, diminuir as importações de petróleo e 

garantir a ocupação da capacidade ociosa das usinas. Assim, houve um crescimento da 

produção de álcool etílico anidro em destilarias anexas (majoritariamente, em um primeiro 

momento), ou autônomas, para ser misturado à gasolina substituindo o chumbo tetraetila 

(Piacente, 2006). 

Segundo Piacente (2006), a primeira fase do programa envolveu o financiamento para 

construção de destilarias autônomas e anexas às usinas, o incremento na utilização da mistura 

etanol anidro-gasolina, e o desenvolvimento por parte da indústria automobilística da 

tecnologia para fabricação, em larga escala, de automóveis movidos a etanol hidratado. Com 

o aumento da adição do álcool etílico anidro à gasolina foi necessária a ampliação da 

produção deste produto, incluindo a instalação de novas unidades produtivas. Ferreira (1992) 

aponta que os três mecanismos principais que o governo brasileiro lançou mão para incentivar 

a produção do álcool etílico carburante foram: fixação de preços remuneradores, a concessão 

de empréstimos para investimentos em condições vantajosas, e a garantia de mercado. Desta 

maneira, o Proálcool não somente manteve elevada a demanda do setor sucroalcooleiro, como 

permitiu um acentuado aumento do mercado alcooleiro, que até então assumira um caráter 

absolutamente residual para os produtores do setor. 

Tosetto (2002) cita que além das razões pelas quais o programa foi criado, destacam-

se os seguintes fatores: trata-se de energia renovável e combustível menos poluente; utiliza 

tecnologia 100 % nacional; emprega-se mão-de-obra direta, com fixação do homem no meio 

rural sendo um programa de conteúdo estratégico pelo seu caráter nacionalista e pela sua 

dispersão territorial. 
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Com o segundo choque do petróleo, em 19791, o governo reorientou o Proálcool. O 

Conselho de Desenvolvimento Econômico decidiu investir na segunda etapa do programa, 

apontando para a produção do álcool etílico carburante não mais como mero complemento a 

ser adicionado à gasolina (o etanol anidro), mas como combustível (o etanol hidratado) para 

ser utilizado nos “carros a álcool” (automóveis com motores ciclo Otto que foram 

modificados para operar com 100% de álcool etílico hidratado), destinando recursos para a 

expansão da área plantada das destilarias anexas, para implantação das destilarias autônomas, 

para melhoria técnica da matéria prima e para o sistema de armazenamento (tancagem). 

Criou-se, também, a Comissão Executiva Nacional do Álcool (CENAL), responsável pela 

execução das decisões referentes ao programa (Santos, 1993; Piacente, 2006).  

O escopo da segunda fase do Proálcool trouxe uma ampliação ainda maior das metas 

de produção de álcool etílico carburante. Sendo assim, a implantação das destilarias 

autônomas proporcionou uma expansão geográfica da produção da cana em direção a áreas de 

“fronteira”, como o Noroeste e o Oeste de São Paulo, o Centro-Oeste do Brasil, o Triângulo 

Mineiro e o Paraná, que eram áreas tradicionais produtoras de gado de corte e café, e que 

passaram a serem áreas importantes de produção de cana-de-açúcar (Vian, 2002). 

Para alcançar os objetivos da segunda fase do Proálcool alguns obstáculos tiveram que 

ser resolvidos pela indústria automobilística. O principal foi o desenvolvimento de tecnologia 

para produção em larga escala de motores ciclo Otto2 para operar com etanol hidratado. Os 

problemas enfrentados foram o aumento da taxa de compressão, para adequar o motor à 

octanagem mais elevada do álcool, calibração do carburador, uso de um sistema de pré-

aquecimento do combustível (para facilitar a vaporização do etanol), minimização da corrosão 

das partes metálicas do motor e melhoria da partida a frio do motor. Dentro de um notável 

esforço de engenharia, principalmente do Centro de Tecnologia Aeroespacial (CTA), em 

pouco menos de quatro anos a maioria destes problemas foram contornados, viabilizando 

tecnicamente a produção do carro a álcool (Santos, 1993).  

Além do desenvolvimento tecnológico, a utilização do álcool hidratado carburante 

para ser plenamente viabilizada exigiu um conjunto de acordos entre governo, o setor 

                                                 
1 Em 1979, sob os efeitos da Guerra Irã-Iraque e da ampliação dos gastos dos países árabes com sua 
modernização e compra de novos armamentos, os países exportadores de petróleo, agrupados na OPEP, 
resolveram aplicar um novo majoramento dos patamares dos preços do petróleo. O preço do produto, até então 
situado no patamar de US$ 14,00 o barril, subiu para a faixa dos US$ 30,00 (Santos, 1993). Isto trouxe novas 
dificuldades para a economia brasileira. Desta vez, entretanto, não somente devido à deterioração dos termos de 
troca e aos déficits na Balança Comercial. Concomitantemente o Governo norte-americano promoveu uma 
brusca elevação dos juros, ampliando a dívida externa de países que, tal como o Brasil, haviam contraído 
compromissos externos com taxas de juros flutuantes (Piacente, 2006). 
 
2  Motores de combustão interna de ignição por centelha. 
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automotivo e, de certo modo, os consumidores. A venda dos carros a álcool no Brasil passou 

a receber uma série de vantagens o que, naturalmente, aqueceu as vendas desses automóveis. 

Entre os vários incentivos destacam-se: preço do álcool inferior em 30% ao da gasolina (por 

litro de combustível), redução do Imposto de Produtos Industrializados (IPI) para veículos a 

álcool (chegando a total isenção para os carros destinados ao uso como táxis), redução da 

Taxa Rodoviária Única para veículos a álcool e isenção do Imposto Sobre Circulação de 

Mercadorias e de Serviços (ICMS) para este tipo de veículo. 

Em 1986, o governo federal reviu as políticas de fomento para o setor sucroalcooleiro, 

estendendo a este as normas válidas para o conjunto da agricultura brasileira do começo dos 

anos 1980, o que resultou na redução da rentabilidade média da agroindústria canavieira. Essa 

situação desestimulou a expansão e a renovação dos canaviais. Deste modo, o período 

compreendido entre 1986 e 1990 é chamado por muitos autores (Furtado, 1992; Piacente, 

2006) como desaceleração e crise do programa, devido à brusca redução dos recursos públicos 

investidos na expansão do Proálcool. Por outro lado, as evoluções favoráveis dos preços do 

açúcar no mercado internacional influenciaram os produtores, principalmente aqueles que 

tinham destilarias anexas, a destinar a matéria-prima da produção de álcool para a fabricação 

do açúcar, visando a exportação. Em adição, houve oferta abundante de petróleo a partir do 

final da década de 1980, resultando na queda dos preços do petróleo no mercado internacional 

e, por fim, começaram a ser sentidos os primeiros resultados dos investimentos feitos pela 

Petrobrás na produção nacional de petróleo (Furtado, 1992). 

Os problemas conjunturais do Proálcool impactaram de forma diferente as regiões 

produtoras tradicionais e as regiões de fronteiras onde existiam apenas destilarias autônomas. 

A partir da crise de abastecimento, o mercado consumidor passou a desconfiar
 

da garantia de 

oferta de álcool hidratado e a procura por carros a álcool caiu. Ficou a incerteza quanto ao 

futuro das destilarias autônomas. Algumas empresas adotaram a estratégia de diversificação 

da produção (mas as cotas de produção de açúcar eram um obstáculo para as empresas que 

não tinham recursos financeiros suficientes), enquanto outras buscaram uma utilização mais 

racional dos subprodutos do processo industrial, como o bagaço e a levedura (Vian, 1997). 

Outro motivo que aumentou a busca por novas fontes de produção de etanol ocorreu 

em 2003, com o advento dos veículos bicombustível3, e com a grande aceitação desses por 

parte dos consumidores, houve um reaquecimento no consumo de etanol hidratado no 

mercado interno, o que abre um novo horizonte para a expansão da agroindústria da cana no 

                                                 
3 O sistema bicombustível possibilita rápido ajuste da operação do motor às características do combustível. O 
veículo bicombustível representa uma notável evolução tecnológica da indústria automotiva brasileira, a qual 
abre perspectivas para expansão consumo no mercado interno de etanol hidratado. 
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Brasil. Esta tecnologia, além de modificar o perfil da produção brasileira de automóveis, pode 

resgatar a confiança do consumidor no álcool etílico hidratado, ao oferecer ao proprietário 

deste veículo a opção de uso da gasolina ou/e etanol hidratado, optando pelo combustível que 

tiver melhor preço, qualidade, características de desempenho, consumo ou mesmo 

disponibilidade. A tecnologia do bicombustível pode ser resumida por um sistema capaz de 

identificar o combustível colocado à disposição para a combustão e promover a calibração da 

quantidade de combustível e o tempo certo de ignição, para que a queima seja feita dentro dos 

parâmetros técnicos desejados (Piacente, 2006). 

Nesse contexto, o suco de caju aparece como uma fonte alternativa na produção de 

etanol combustível. 

 

2.1.1.2 −−−− Processos fermentativos para a produção de etanol 

No Brasil, o etanol era produzido por processo descontínuo, batelada simples e quando 

o Proálcool foi implantado, segundo Tosetto (2002), todas as novas destilarias foram 

montadas baseadas no processo Melle-Boinot (batelada alimentada), que se mostrou muito 

conveniente e satisfatório em relação à operação e eficiência de conversão de açúcares a 

álcool. Entretanto, a fermentação alcoólica contínua mostrou ser um processo bastante 

atrativo. Dentre os modos de operação de um biorreator pode-se destacar: 

 

Processo Batelada: este processo no passado foi muito utilizado na produção de etanol, 

mas segundo Maiorella et al. (1981), este processo é lento, pois se gasta muito tempo para o 

preparo do reator, este tem que ser, a cada batelada, limpo e preparado, o mosto e inóculo 

carregado ao sistema. Para este processo, podem ser utilizados dois sistemas: a) Sistemas de 

corte, que consiste em realizar a primeira fermentação, então o volume do mosto é dividido 

em dois reatores, completando ambos com mosto deixando fermentar; b) Sistema de cultura 

ou vulgarmente conhecido como pé-de-cuba, sendo que nesse sistema a cada fermentação, 

utiliza-se uma cultura pura, adiciona-se o mosto até completar o volume do reator.  

 

Processo Batelada Alimentada: este processo é uma variação do processo batelada, 

também sendo conhecido com Melle-Boinot. Neste processo não se pode ultrapassar um valor 

limite de substrato, fazendo a alimentação do substrato ao mosto, por pulsos ou fluxo 

contínuo. Neste caso há o aproveitamento do inoculo que é separado do vinho por 

centrifugação (Atala et al., 2001; Tosetto, 2002). Esse último autor (Tosetto, 2002) cita no seu 

estudo que a fermentação alcoólica por processo batelada alimentada apresenta as seguintes 
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vantagens: economia de açúcar devido a menor reprodução celular elevando o rendimento em 

etanol; eliminação de contaminantes pela centrifugação do vinho (separação de células de 

levedura) e eliminação da necessidade da cultura pura no preparo do “pé-de-cuba”, operação 

exigida no processo batelada, diminuindo, portanto a complexidade das operações da planta.  

 

Processo Contínuo: este processo ocorre sem interrupções, há a retirada contínua do 

produto a uma vazão igual à da alimentação, permitindo um fluxo contínuo, diminuindo 

assim, o efeito inibitório do etanol e do substratto. Este processo atinge, quando bem operado, 

maior produtividade e rendimento. Conforme Rodrigues et al. (1992), este processo tem 

apresentado uma maior produtividade, com um aumento que pode atingir 100 % em relação à 

batelada alimentada.  

Os novos projetos que estão sendo desenvolvidos consideram a cinética do processo e 

utilizam ferramentas matemáticas e computacionais. Com isto obtém-se processos que 

reduzem gastos com mão-de-obra; aumentam a produtividade; reduzem o tempo não 

produtivo como, carga, descarga e limpeza e reduzem a utilização de insumos.  

 

2.1.1.3 −−−− Fermentação alcoólica: Aspecto Bioquímico 

Leveduras e outros microrganismos fermentam a glicose para etanol e CO2. A glicose 

é convertida a piruvato pela glicólise e o piruvato é convertido em etanol e CO2 em um 

processo de duas etapas. Na primeira etapa, o piruvato é descarboxilado em uma reação 

irreversível catalisada pela enzima descarboxilase piruvato. Esta reação é uma 

descarboxilação simples e não envolvem a oxidação do piruvato. A enzima descarboxilase 

piruvato requer Mg2+ e tem como coenzima pirofosfato de tiamina. Na segunda etapa, o 

acetaldeído é reduzido a etanol através da ação da enzima álcool desidrogenase, com o poder 

redutor fornecidos pelo NADH derivados da desidrogenação do gliceraldeído 3-fosfato.       

 Tosetto (2002) relata em seus estudos, a levedura como entidade viva independente, 

realiza a fermentação do açúcar com o objetivo de conseguir a energia química necessária à 

sua sobrevivência, sendo o etanol apenas e tão somente um subproduto desse processo. Se o 

homem pretende beneficiar-se dessa habilidade metabólica, ele deve buscar os conhecimentos 

que lhe permitam propiciar às leveduras, condições ideais para que as mesmas aumentem a 

eficiência na produção de etanol. As células de levedura possuem compartimentos para a 

adequação de sua atividade metabólica, sendo a fermentação alcoólica (glicólise anaeróbica) 

realizada no citoplasma, enquanto que a oxidação total do açúcar (respiração) se dá na 

mitocôndria (Tosetto, 2002). 
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2.1.2 - Caju 

 

O cajueiro pertencente à família Anacardiaceae, Dicotyledonea e ao gênero 

Anacardium (Figura 2.1), sendo o caju composto da castanha (fruto) e do pedúnculo 

(pseudofruto). O cajueiro é encontrado em grande parte do mundo ocidental, tendo sua área 

de ocorrência compreendida entre as latitudes de 30° Norte e 31° Sul, sendo cultivado 

atualmente em 27 países. Os principais produtores de castanha são Vietnan, Índia, Nigéria, 

Brasil e Tanzânia, com 36,60, 14,64, 12,81, 8,86 e 5,74 %, respectivamente, da produção 

mundial (Pereira et al., 2005). No Brasil, o litoral nordestino, apresenta as melhores condições 

ecológicas para o seu cultivo (Pereira et al., 2005). 

 

 

Figura 2. 1 − Detalhe das folhas e flores do Cajueiro da família Anacardiaceae e dogênero 

Anacardium, espécie Anacardium occidentale L. 

 

A área ocupada com cajueiro, no Brasil, corresponde a aproximadamente 700.000 

hectares (Embrapa, 2005), sendo que a região Nordeste responde com mais de 99 % da área 

colhida e da produção nacional. Os estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte possuem 

cerca de 90 % da área cultivada no país. Nestes locais, a cajucultura destaca-se, no contexto 

sócio e econômico, pelo valor nutritivo e comercial dos seus produtos, que garantem uma 

expressiva renda (Souza et al., 2002). 

O caju é um fruto de especial interesse botânico, sendo conhecido pela sua castanha de 

alta qualidade. O fruto do cajueiro, a castanha, é definido como um aquênio reniforme 

pendente do pedúnculo floral, hipertrofiado, carnoso e suculento. Segundo Faria (1994), a 

castanha é constituída basicamente de três partes: a casca (65,4 %), a película (2,5 %) e a 

amêndoa (32,1 %). A média da massa do pedúnculo situa-se na faixa de 70 a 90 gramas, com 
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comprimento em torno de 6 a 10 cm. A aceitabilidade e o consumo de caju in natura estão 

relacionados a dois aspectos principais: adstringência e coloração da casca (Faria, 1994). 

Conforme Pereira et al. (2005) várias pesquisas foram desenvolvidas para a obtenção 

de genótipos de cajueiro que permitissem não só o aumento de produtividade, como também a 

melhoria da qualidade da castanha para a indústria e o aproveitamento do pedúnculo. Desse 

modo, a recuperação no campo vem sendo feita com o uso de clones, cultivados dentro das 

normas técnicas de produção (Pereira et al., 2005).  

A amêndoa da castanha de caju apresenta grande valor nutritivo. É considerada fonte 

de proteína de alta qualidade, rica em ácidos graxos poli-insaturados e altamente energéticos, 

rica em gorduras e carboidratos, apresentando ainda elevados teores de cálcio, ferro e fósforo 

(Campos et al., 2002).  

A porção comestível, que representada 90 % do caju, é o pedúnculo. O valor nutritivo 

do pedúnculo de caju revela-se sob a forma de vitaminas e sais minerais. O conteúdo de 

vitamina C do pedúnculo é superior ao da goiaba, mamão, limão e tomate que o coloca como 

um grande fornecedor desta vitamina (Mudambi & Rajagorpal, 1977). Além desta, destaca-se 

ainda a vitamina A e sais minerais como cálcio, ferro e fósforo (Ogunmoyela, 1983). No 

entanto, apenas uma pequena parte do pedúnculo produzido é aproveitada industrialmente. 

Apenas uma pequena porcentagem, em torno de 6 a 12 %, é consumida ou processada 

industrialmente para produzir uma larga faixa de produtos como sucos, sorvetes, licor, mel, 

geléias, cajuína, refrigerantes gaseificados, aguardentes e doces. Os produtos processados 

industrialmente são basicamente consumidos pelo mercado local e não apresentam papel 

importante na economia regional (Morton & Dowling, 1987).  

O pedúnculo também é importante, pois constitui proveitosa fonte alimentícia no 

Nordeste do Brasil, ou na forma in natura, ou processada (Moura et al., 2001). Até 

recentemente, os pedúnculos eram vendidos exclusivamente em feira locais, porém hoje 

alcançam supermercados em outras partes do país, localizadas a mais de 4.000 km do local de 

produção, podendo ser mantidos em boas condições por até quinze dias, devido ao 

desenvolvimento de técnicas adequadas de manuseio e conservação pós-colheita (Moura et 

al., 2001). Nos países importadores de frutas, a falta de conhecimento do valor nutritivo do 

pedúnculo tem sido o principal motivo para seu baixo consumo (Pereira et al., 2005).  

No Nordeste do Brasil, especialmente nos estados do Ceará e do Rio Grande do Norte, 

a agroindústria do caju contribui de forma relevante para a pauta das exportações (amêndoa, 

suco e líquido da castanha de caju (LCC)), cujo fruto é ilustrado na Figura 2.2. Sem dúvida, é 

o setor mais importante da economia regional. A cultura do caju no estado do Ceará é 
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responsável pela geração de 30.000 empregos diretos e 100.000 empregos indiretos (Sindicato 

dos Produtores de Caju do estado do Ceará – SINCAJU). Associado ao caráter social e 

econômico do cajueiro existe ainda a característica de tolerância à seca, credenciando-o como 

uma espécie capaz de gerar riquezas e ser importante para fixar o homem no campo.  

A quantidade desperdiçada (92 a 94 %) apresenta elevado potencial, pois é matéria-

prima rica em carboidratos (açúcar e amido), fibras, vitaminas e sais minerais. Pode-se 

considerar o pedúnculo de caju como um substrato nobre e de baixo custo (R$ 1,00/Kg) para 

diversas aplicações como, por exemplo, a produção de ácido hialurônico por Streptococcus 

zooepidemicus (Oliveira, 2004) e de biossurfactantes por Acinetobacter calcoaceticus (Rocha 

et al., 2006) e Bacillus subtilis LAMI008 (Rocha et al., 2009a).  

 

.  

Figura 2. 2 − Caju e Suco de Caju. 

Fonte: SINDICAJU. 

 

Assunção & Mercadante (2003) avaliaram a composição de carotenóides e ácido 

ascórbico em produtos comerciais de caju Anacardium occidentale L. Estes se apresentaram 

como excelente fonte de vitamina C, no entanto, não são boas fontes de carotenóides para a 

dieta humana. 

Ezerone (2004) estudou a utilização do suco de caju como substrato para a fabricação 

de vinho, concluindo que este apresentou-se como um bom substrato para a fermentação em 

escala comercial. Osho (2005) avaliou o suco de caju como suporte para o crescimento de 

leveduras e o sugeriu como reserva alimentar e produção de vinho. Akinwale (2000) estudou 

o uso do suco de caju para melhorar a qualidade nutricional de algumas frutas tropicais, 

devido este apresentar alta concentração de vitamina C. 
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2.2 - Material e Métodos 

 

2.2.1 – Microrganismo 

 

A levedura Saccharomyces cerevisiae utilizada nos ensaios fermentativos foi 

proveniente de uma levedura comercial de panificação (Saf-momento - SAF Argentina, 

Buenos Aires) no Laboratório de Bioengenharia situado no Departamento de Engenharia 

Química da Universidade Federal do Ceará. 

 

2.2.2 - Preparação do Suco de Caju 
 

O suco de caju foi obtido a partir da prensagem do pedúnculo de caju (Anarcardium 

occidentale L.). Depois de prensado, o suco foi centrifugado a 3500 rpm por 20 min. Em um 

trabalho prévio (Rocha, 2007), o suco do pedúnculo de caju foi caracterizado em termos de 

parâmetros físico-químicos e os resultados mostraram que o mesmo era rico em glicose, 

frutose e vários aminoácidos, conforme apresentado nas Tabelas 2.1 e 2.2. Porém, alguns 

macronutrientes e micronutrientes não estavam presentes em um conteúdo desejado para 

produção de etanol, sendo necessário suplementá-lo com outros nutrientes.  

 

Tabela 2. 1 −−−− Composição do suco de caju utilizado como substrato para a produção de etanol 

por S. cerevisiae. 

Parâmetros  Valores 

Glicose (g.L-1) 47,7 ± 1,0 

Frutose (g.L-1) 43,5 ± 1,1 

Proteínas solúveis (mg.mL-1)i 0,73 ± 0,0 

Proteínas totais (mg.mL-1)i 3,61 ± 0,2 

pH 4,47 ± 0,1 

(i) Fonte: Rocha, 2007. 
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Tabela 2. 2 −−−−Aminoácidos presentes no suco de caju utilizado como substrato para a produção 

de etanol por S. cerevisiae. 

Aminoácidos Concentração 

(µmol.mL-1) 

Aminoácidos Concentração 

(µmol.mL-1) 

Ácido aspártico 128,94 Tirosina 81,76 

Ácido glutâmico 181,45 Valina 27,94 

Serina 172,42 Metionina 7,38 

Glicina 224,34 Cisteina 9,74 

Histidina 33,10 Isoleucina 39,00 

Treonina 371,47 Leucina 99,44 

Alanina 284,75 Fenilalanina 12,86 

Prolina 152,13 Lisina 13,09 

Fonte: Rocha, 2007. 
 

 

2.2.3 - Meios de Cultura e Condições de Cutivo 

 

Para manutenção da levedura S. cerevisiae, utilizou-se o meio Ágar Sabouraud 

Dextrose da empresa Acumedia (Michigan, EUA), contendo em sua composição: dextrose 40 

g.L-1, caseína 5 g.L-1, extrato de tecido animal 5 g.L-1 e ágar 15 g.L-1. A cultura foi mantida 

em estoque a 4°C em tubo de ensaio contendo Ágar Sabouraud Dextrose inclinado, com 

realização de repique a cada três meses. Para a obtenção do inóculo do microrganismo, 

preparou-se meio de cultura com composição descrita na Tabela 2.3. O pH do inóculo foi 

ajustado para uma faixa de 4,5 – 5,0 e esterilizado a 110°C por 10 minutos. O inóculo de 

Saccharomyces cerevisiae foi preparado adicionando-se 3 alças da placa contendo o 

microrganismo em 50 mL de meio para propagação do inoculo. A seguir, realizou-se a 

incubação a 150 rpm e 30°C por 24 horas, em agitador orbital (Tecnal – TE 420). 

Posteriormente, centrifugou-se o inóculo a 10.000 g por 15 min para se obter a biomassa 

inicial do ensaio fermentativo.  
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Tabela 2. 3 − Composição do meio para propagação de células de S. cerevisiae. 

Componente Concentração (g.L-1) 

Glicose (C6H12O6) 30,00 

Extrato de Levedura 5,00 

Sulfato de amônio ((NH4)2SO4) 10,00 

Fosfato de potássio monobásico (KH2PO4) 4,50 

Sulfato de Magnésio Heptahidratado (MgSO4.7H2O) 1,00 

Sulfato de zinco (ZnSO4) 0,65 

 

O meio de cultura utilizado nos ensaios fermentativos era constituído de suco do 

pedúnculo de caju, suplementado com os seguintes nutrientes: MgSO4 (0,65 g.L-1), KH2PO4 

(0,50 g.L-1), (NH4)2SO4 (2,50 g.L-1) e ZnSO4 (0,65 g.L-1). O meio foi esterilizado em 

autoclave (Phoenix, Araraquara, SP, Brasil) a 110°C por 10 min e seu pH inicial foi ajustado 

a 4,50 utilizando HCl 1N. A fermentação ocorreu em frascos Erlenmeyer de 500 ml com 250 

ml de meio em um agitador rotativo TE240 (Tecnal, São Paulo, Brasil) a 30°C e 150 rpm. A 

concentração inicial de microrganismo inoculado no meio de cultura foi 10 g.L-1. Amostras 

foram coletadas em intervalos de tempo pré-definidos e submetidas a análise de glicose, 

frutose, etanol e glicerol. 

 

2.2.4 - Influência da concentração do suco de caju (glicose + frutose) na 

produção de etanol através de Saccharomyces cerevisiae 

 

Em trabalhos prévios, Rocha (2007) caracterizou o suco de caju, obtido por prensagem 

do pendúnculo de caju e sem adição de água, e verificou-se que o suco de caju contém uma 

concentração média de 87 g.L-1 de açúcares (glicose + frutose). Então, estudou-se os efeitos 

da concentração inicial de glicose + frutose, presente no suco de caju, avaliando-se as 

seguintes concentrações iniciais: 24,43; 41,30; 62,90; 87,71 e 103,05 g.L-1. As concentrações 

24,43, 41,30 e 62,90 foram obtidas por diluição do suco com água destilada e a concentração 

de 103,05 g.L-1 foi obtida por concentração do suco em um rotaevaporador (Quimis, SP, 

Brasil). Para cada concentração de açúcar inicial foram calculados: a taxa de crescimento 

microbiano específico (µx), taxa específica de produção de etanol (µp), concentração máxima 

de etanol (PE
máx) e concentração máxima de glicerol (PG

máx), concentração máxima de células 

(Xmáx), rendimento de etanol com base no consumo de substrato (YP/S) e rendimento de 

células com base no consumo de substrato (YX/S). 
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2.2.5 - Método analítico 

 

2.2.5.1 - Concentração de biomassa 

A concentração celular foi determinada através da análise da massa seca. Amostras do 

meio de cultura (1,0 mL) foram coletadas em tempos pré-determinados e centrifugadas a 

6.000 rpm por 15 min. O sobrenadante foi utilizado para análise de glicose, frutose, etanol e 

glicerol. O precipitado foi lavado com 0,5 mL de água destilada para remoção de excedente 

de meio de cultura, novamente centrifugado a 6.000 rpm por 15 minutos e seco a 80°C em 

estufa até peso constante. 

 

2.2.5.2 - Medida de pH 

O pH do meio de fermentação foi medido utilizando-se um pHmetro modelo Tec-3MP 

da Tecnal (Campinas, SP, Brasil). 

 

2.2.5.3 - Concentração de glicose, frutose, etanol e glicerol 

A concentração de substrato (glicose e frutose) e a concentração de produto (etanol) e 

subproduto (glicerol) foram medidas através de cromatografia líquida de alta eficiência 

(CLAE, em inglês HPLC) utilizando um sistema da marca Waters (Milford, MA, EUA) 

equipado com um detector de índice de refração (Waters 2414). As análise foram realizadas 

usando uma coluna Shodex Sugar SC1011 8.0 x 300 mm (Shodex, Kawasaki, Kanagawa, 

Japão), utilizando água deionizada (MiliQ simplicity 185, Millipore, Billerica, MA) como 

fase móvel na vazão de 0,6 mL.min-1 a 80°C. As amostras foram identificadas comparando os 

tempos de retenção com o tempo de retenção de amostras padrão.  

 

2.2.5.4 - Rendimentos e Parâmetros Cinéticos 

Foram usados os dados obtidos experimentalmente (concentração de biomassa, 

substrato e produto), para determinar os parâmetros cinéticos da fermentação com suco de 

caju por S. cerevisiae para produzir etanol. Foram determinados os rendimentos de biomassa e 

produto com base no consumo de substrato, YX/S e YP/S, respectivamente, conforme as 

Equações (2.1) e (2.2).  

��/� �
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                                                                                                                            (2.1) 

��/� � 	
��

��
                                                                                                                        (2.2) 
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onde S é o somatório da concentração de glicose + frutose, carboidratos presentes no suco de 

caju. 

A produtividade de etanol (PE), produtividade de glicerol (Pg) e seletividade de etanol 

(SE) foram calculadas segundo as Equações (2.3), (2.4) e (2.5), respectivamente. 
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onde CE
i representam a concentração de etanol no início do ensaio, CE

f  a concentração mais 

alta de etanol, Cg
i representam a concentração de glicerol no início do ensaio, Cg

f a 

concentração mais alta de glicerol e t o tempo de fermentação quando as concentrações 

máximas foram alcançadas. 

Também, se determinou as taxas específicas para crescimento (µX), consumo de 

substrato (µS) e formação de produto (µP), através das equações (2.6), (2.7) e (2.8), 

respectivamente. 
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A máxima concentração de biomassa (Xmax), etanol (PE
max) e glicerol (Pg

max) foi 

definida como a maior concentração obtida durante o processo fermentativo.  

O mecanismo de crescimento de microrganismo é o resultado de um conjunto de 

reações complexas, podendo-se representar este crescimento por modelos relativamente 

simples. A equação mais simples que representa este fenômeno é a equação proposta por 

Monod (Atala et al., 2001). 

Modelou-se a cinética de produção de etanol usando a Equação de Monod (Equação 

2.9) com as seguintes suposições (Schmidell et al., 2001): (a) condições de fermentação eram 
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uniformes dentro dos frascos desde que eles estavam bem misturados, (b) as células eram 

viáveis durante o ensaio inteiro e (c) 150 rpm era uma velocidade de agitação adequada para 

evitar limitação de transferência de massa e prover disponibilidade de substrato uniforme. 

SK

S
r

S

x
+

= maxµ

                                                                                                                (2.9) 

sendo µmax a máxima taxa específica de crescimento (h-1), Ks o parâmetro de saturação de 

substrato (g.L-1) e S a concentração inicial de substrato (glicose + frutose, g.L-1). 

 

 

2.3 – Resultados e Discussão 

 

O efeito da concentração inicial de substrato (glicose + frutose - S0) na produção de 

etanol foi investigado na faixa de 24,43 a 103,05 g.L-1. A Figura 2.3 mostra os resultados 

experimentais obtidos para o consumo de substrato, a evolução da biomassa e a produção de 

etanol e glicerol durante o tempo de fermentação, para cada concentração inicial de substrato 

estudada. Pode se observar que, para todas as concentrações iniciais de açúcar avaliadas, a 

concentração de biomassa ao longo de tempo é uma curva típica de crescimento microbiano. 

Além disso, a fase exponencial de crescimento (ou fase log) aconteceu entre 2 a 6 h, 

aproximadamente, para o meio do suco de caju. 

O microrganismo consumiu glicose e frutose, açúcares que estão presentes no suco 

de caju, para produzir etanol e glicerol (Figura 2.3), mas mostrou uma preferência pela 

utilização de glicose, uma vez que primeiro era consumida a glicose, seguida por frutose. 

Cason et al. (1987) estudaram as diferentes taxas de utilização de glicose e frutose, reagentes 

padrões, pela Saccharomyces cerevisiae e verificaram que a glicose é consumida mais 

rapidamente que a frutose quando estes dois açúcares estão presentes no meio fermentativo.  
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Figura 2. 3 – Fermentação de suco de caju por S. cerevisiae a 30°C e 150 rpm: (■) biomassa 

(peso seco - g.L-1); (●) concentração de glicose (g.L-1); (○) concentração de frutose (g.L-1); 

(▲) concentração de etanol (g.L-1); (□) concentração de glicerol (g.L-1). Os pontos 

experimentais representam à média e as barras verticais o desvio padrão de pelo menos três 

experimentos separados. (A) 24,43 g.L-1, (B) 41,30 g.L-1, (C) 62,90 g.L-1, (D) 87,71 g.L-1 e 

(E) 103,05 g.L-1. 
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2.3.1 - Estudo Cinético do Processo Fermentativo 

 

A concentração máxima de etanol, 44,35 ± 4,3 g.L-1, foi obtida quando se utilizou a 

concentração inicial de açúcar de 103,1 g.L-1. Porém, a maior produtividade em etanol foi 

alcançada quando se utilizou 87,7 g.L-1 de concentração inicial de substrato (Figura 2.4 e 

Tabela 2.4). A maior concentração de etanol foi obtida depois de quatro horas de fermentação 

no meio com concentração inicial de açúcar de 87,7 g.L-1 e, após seis horas, no meio com 

103,1 g.L-1. Este resultado provavelmente se deu devido ao metabolismo do microrganismo 

que pode ser inibido por altas concentrações de substrato (Schmidell et al., 2001). Glicerol foi 

produzido em todos os ensaios e sua concentração máxima foi obtida (6,387 ± 0,696 g.L-1) 

quando 103,1 g.L-1 de concentração inicial de açúcar foi usado. Glicerol foi produzido e 

acumulou-se na célula como resposta à pressão osmótica. Além de regulamento osmótico, 

glicerol tem também um papel no equilíbrio de redox da célula do microrganismo. Em 

condições anaeróbicas, glicerol é formado em ordem a reoxidar o NADH formado no 

anabolismo e na síntese de ácidos orgânicos (Albers et al., 1996; Costenoble et al., 2000). 

Yalçin & Özbas (2004) avaliaram suco de uva como um meio para produção de glicerol e 

obtiveram uma concentração máxima de glicerol e peso seco de 14,1 e 8,0 g.L-1, 

respectivamente. Embora o objetivo deste trabalho seja produzir etanol, glicerol também é um 

produto industrial importante, que pode ser utilizado em várias indústrias tais como: 

alimentícias, farmacêuticas, cosméticas, de pastas de dentes, de couro, têxtil, de tabaco, entre 

outras (Yalçin e Özbas, 2004). 
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Figura 2. 4 − Efeito da concentração inicial de substrato (glicose + frutose) na produção de 

etanol por S. cerevisiae. Concentração inicial de substrato (glicose + frutose): (■) 24,4; (●) 

41,3; (▲) 62,9; (▼) 87,7 e (∆) 103,1 g.L-1. 



Capítulo 2 - Estudo Cinético da Produção de Etanol a partir de suco de caju utilizando S. cerevisiae. 

 

25 
Maria Valderez Ponte Rocha Novembro/2010 

As velocidades específicas de crescimento celular (µX), consumo de substrato (µS) e 

produção de etanol (µP) foram calculadas e os resultados, para S0 = 103,5 g.L-1, são mostrados 

na Figura 2.5. Foram obtidos perfis semelhantes para as outras concentrações iniciais de 

substrato estudadas (dados não mostrados). Como se pode observar, as velocidades 

específicas de crescimento, consumo de substrato e formação de produto seguiram um padrão 

típico para fermentação alcoólica (Schmidell et al., 2001). A velocidade específica de 

consumo de substrato (µS) e de produção de etanol (µP) apresentam perfis semelhantes. A 

velocidade específica de crescimento (µX) apresenta, aproximadamente, o mesmo 

comportamento das outras duas curvas. Então, pode-se dizer que a formação de etanol está 

associada ao crescimento, consumo de substrato e reação de catabolismo, comportamento 

típico de um metabólito primário (Figura 2.5). 

 

Tabela 2. 4 − Efeito da concentração inicial de substrato (glicose + frutose) na produtividade 

de etanol (PE) e glicerol (Pg), seletividade de etanol (SE), concentração máxima de célula 

(Xmáx) e concentração máxima de etanol (PE
máx) durante a fermentação do suco de caju por S. 

cerevisiae a 30ºC e 150 rpm. 

S0 (g.L-1) 
Produtividade (g.L-1.h-1) Seletividade 

(SE) 

Xmáx 

(g.L-1) 

PE
máx 

(g.L-1) Etanol (PE) Glicerol (Pg) 

24,43 1,45 ± 0,06 0,26 ± 0,01 5,86 ± 0,3 12,07 ± 1,2 9,7 ± 1,0 

41,30 3,08 ± 0,02 0,43 ± 0,01 6,18 ± 0,1 16,85 ± 4,9 15,6 ± 0,0 

62,90 4,17 ± 0,22 0,42 ± 0,03 6,70 ± 0,5 14,67 ± 1,0 27,1 ± 0,0 

87,71 9,71 ± 0,25 0,89 ± 0,00 6,64 ± 0,2 14,33 ± 0,1 42,8 ± 3,0 

103,05 6,37 ± 0,38 0,75 ± 0,02 6,64 ± 0,6 17,17 ± 0,4 44,4 ± 4,0 

 

 O aumento da produtividade foi proporcional ao aumento da concentração inicial de 

açúcares presentes no suco de caju, ocorrendo uma diminuição quando utilizou-se a 

concentração de 103,05 g.L-1, provavelmente houve uma inibição pelo substrato. Das 

concentrações avaliadas, a que proporcionou uma maior produtividade de etanol e glicerol, 

9,71 ± 0,25 e 0,89 ± 0,00 g.L-1.h-1, respectivamente, foi de 87,71 g.L-1. A concentração inicial 

de substrato não influenciou a seletividade de etanol. A máxima concentração de biomassa foi 

obtida com uma concentração inicial de 41,30 g.L-1, não apresentando um perfil de proporção, 

aumento ou diminuição, com a concentração de substrato inicial. 
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Figura 2. 5 − Velocidades específicas de crescimento (µX, ■), consumo de substrato (µS, ●) e 

produção de etanol (µP, ▲) para a fermentação de suco de caju fermentado por S. cerevisiae a 

30ºC, 150 rpm e concentração inicial de açúcar (glicose + frutose) de 103,1 g.L-1.  

 

A Figura 2.6 mostra a velocidade específica de crescimento como função da 

concentração inicial de açúcar (glicose + frutose) para S. cerevisiae. Ajustou-se o modelo de 

Monod aos dados experimentais e seus parâmetros cinéticos foram estimados: µmax = 0,196 ± 

0,04 h-1 e Ks = 69,51 ± 33,6 g.L-1. Govindaswamy & Vane (2007) estudaram a cinética de 

crescimento e produção de etanol utilizando diferentes substratos (fontes de carbono) por S. 

cerevisiae geneticamente modificada e obtiveram µmax = 0,291 h-1, em meio de YPD que 

continha 20 g.L-1 de glicose, e µmax = 0,206 h-1 em meio de YPP que continha 20 g.L-1 de 

xilose. Esses resultados indicam que o meio formulado com suco de caju é satisfatório para o 

crescimento do microrganismo e a produção de etanol. 
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Figura 2. 6 − Velocidade específica de crescimento em função da concentração inicial de 

açúcar (glicose + frutose) para fermentação de suco de caju por S. cerevisiae (µ: velocidade 

específica de crescimento, h-1; S0: concentração inicial de açúcar (g.L-1). Os pontos 

representam dados experimentais e a linha, o ajuste obtido utilizando o modelo de Monod. 

 

A Tabela 2.5 mostra o efeito da concentração inicial de açúcar (glicose + frutose) no 

rendimento em célula (YX/S), em etanol (YPe/S) e em glicerol (YPg/S), bem como a eficiência 

que foi calculada com base no rendimento teórico de etanol (YPe/S = 0,511) conforme 

Schmidell et al. (2001).  

 

Tabela 2. 5 − Efeito da concentração inicial de açúcar (glicose + frutose) nos rendimentos 

durante a fermentação do suco de caju por S. cerevisiae a 30ºC e 150 rpm. 

S0 

(g.L-1) 

X0 

(g.L-1) 

YX/S 

(g.g-1) 

YX/Pe 

(g.g-1) 

YPe/S 

(g.g-1) 

YPg/S 

(g.g-1) 

Eficiência 

(%)i 

Taxa específica de 

crescimento µx (h
-1) 

24,4 6,50 ± 0,8 0,228 0,574 0,398 0,059 77,8 0,061 ± 0,02 

41,3 8,00 ± 0,9 0,214 0,567 0,378 0,061 73,9 0,071 ± 0,01 

62,9 8,13 ± 0,1 0,104 0,241 0,431 0,060 84,3 0,078 ± 0,01 

87,7 7,55 ± 0,1 0,077 0,158 0,488 0,062 95,5 0,115 ± 0,01 

103,1 7,75 ± 0,1 0,091 0,212 0,431 0,056 84,3 0,120 ± 0,01 

(i) A eficiência foi calculada comparando os valores experimentais e teóricos do rendimento de etanol (YPe/S). 

 

O maior rendimento de substrato em células (YX/S = 0,228 g de célula/g de glicose + 

frutose) foi obtido em meio suco de caju com 24,4 g.L-1 de concentração inicial de açúcar. 

Observando uma diminuição de 0,228 para 0,091 g células/g de substrato, quando aumentou-
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se a concentração inicial de substrato. Atiyeh & Duvnjak (2001) observaram o mesmo 

comportamento para o rendimento de biomassa, que diminuiu de 0,217 para 0,075 g células/ g 

de substrato, quando a concentração de sacarose foi aumentada de 34,6 para 257,4 g.L-1, e 

esses autores atribuíram esse decréscimo em YX/S a inibição do crescimento devido a alta 

concentração de substrato.  

A taxa específica de crescimento aumentou quase duas vezes quando a concentração 

inicial de substrato foi aumentada de 24,4 para 103,1 g.L-1, permanecendo praticamente 

constante nas concentrações de 87,7 e 103,1 g.L-1. A eficiência obtida da produção de etanol 

variou de 74 a 95,5 % comparado com o valor teórico, obtendo uma maior eficiência quando 

se utilizou 87,7 g.L-1 de glicose+frutose (ver Tabela 2.5). 

 

2.4 −−−− Conclusão  
 

A máxima concentração de etanol (aproximadamente 44 g.L-1) foi obtida quando se 

utilizou 103,1 g.L-1 como concentração inicial de substrato. As velocidades específica de 

crescimento, consumo de substrato e formação de produto apresentaram um comportamento 

típico de uma fermentação alcoólica. O maior rendimento de etanol (0,49 g.g-1) e 

produtividade (9,71 g.L-1.h-1) foi obtido quando se utilizou uma concentração inicial de 

substrato de 87,7 g.L-1. Ajustou-se o modelo de Monod aos dados experimentais e seus 

parâmetros cinéticos foram estimados: µmax = 0,196 ± 0,04 h-1 e Ks = 69,51 ± 33,6 g.L-1. Os 

resultados obtidos indicam que o suco de caju é um substrato satisfatório para produção de 

etanol. Além disso, a exploração do suco de caju como meio de cultura trará um propósito a 

um material que geralmente é desperdiçado como também, apresenta-se como uma alternativa 

ao uso de cana-de-açúcar como matéria-prima na produção de etanol. 
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3. Estudo do Pré-tratamento do Bagaço de Caju  
 

O capítulo 3 apresenta o estudo de diferentes pré-tratamentos do bagaço de caju 

visando uma posterior hidrólise enzimática e/ou a produção de etanol por Saccharomyces 

cerevisiae utilizando os hidrolisados como fonte de carbono. Primeiramente, estudo-se o pré-

tratamento com ácido sulfúrico diluído em único estágio, avaliando diferentes parâmetros 

como, concentração do ácido, massa inicial de bagaço e tempo, caracterizando o material 

antes e após o pré-tratamento. Posteriormente, foi conduzido pré-tratamento em duplo 

estágio com ácido sulfúrico e o pré-tratamento com hidróxido de sódio. Realizaram-se 

ensaios de hidrólise enzimática com o bagaço pré-tratado para determinar a digestibilidade. 

Por último, conduziram-se ensaios fermentativos com os hidrolisados obtidos para produzir 

etanol utilizando a levedura S. cerevisiae. Com os resultados obtidos nesta fase, está sendo 

construído um artigo que será submetido a periódicos científicos.  

 

 

3.1 - Revisão Bibliográfica  

 

3.1.1 −−−− Materiais lignocelulósicos: biomassa abundante e renovável 

 

Os materiais lignocelulósicos são os recursos orgânicos renováveis mais abundantes 

da terra, representam a maior porção do carbono total fixado por fotossíntese (Aristidou & 

Penttilä, 2000; Cacchio et al., 2001) e possuem imenso potencial de uso como matérias-

primas em processos industriais para a produção de alimentos, biocombustíveis, insumos 

químicos, enzimas, biofertilizantes e bens de consumo diversos (Winkelhausen & 

Kusmanova, 1998; Kadam et al., 2000; Krishna et al., 2001; Latif & Rajoca, 2001; Tengerdy 

& Szakacs, 2003). Esta biomassa inclui materiais oriundos das atividades de exploração agro-

industrial e florestal tais como palhas de arroz e trigo, sabugo de milho, casca de aveia, 

bagaço de cana-de-açúcar, aparas de eucalipto, entre outros. 

Encontra-se na literatura diferentes materiais lignocelulósicos que estão sendo 

estudados para a produção de bioetanol como, por exemplo, bagaço de cana-de-açúcar (Saha 

& Bothast, 1999; Rossel, 2006b; Öhgren et al., 2006; Vásquez et al., 2007), palha da cana-de-

açúcar (Saha & Bothast, 1999; Rossel, 2006a; Rossel, 2006b; Rossel et al., 2006; Öhgren et 

al., 2006; Vásquez et al., 2007), palha de arroz (Yu & Zhang, 2004), casca de arroz (Saha et 



Capítulo 3 - Estudo do Pré-tratamento do bagaço de caju. 

 

31 
Maria Valderez Ponte Rocha Novembro/2010 

al., 2005a), palha de milho (Dien et al., 2006), palha de trigo (Nigam, 2001a; Saha et al., 

2005b), algodão (Yu & Zhang, 2003) mas não há nenhum estudo utilizando o bagaço de caju 

como material lignocelulósico para a produção de etanol. 

 

3.1.1.1 −−−− Estrutura da biomassa lignocelulósica 

 Em geral, os materiais lignocelulósicos são constituídos de celulose, hemicelulose e 

lignina, que se encontram associados em uma estrutura complexa definindo a estrutura da 

maioria dos vegetais (Figura 3.1). A composição desses constituintes varia de acordo com a 

natureza do vegetal. Em geral, o maior componente é a celulose (35–50%), seguido da 

hemicelulose (20–35%) e lignina (10–25%) (Aristidou & Penttilä, 2000). Proteínas, gorduras 

e cinzas fazem parte de uma fração do lignocelulósico. A organização e interações entre esses 

componentes contribuem para a formação de uma barreira natural que reduz o acesso de 

enzimas hidrolíticas à cadeia de celulose desses materiais (Keshwani, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 1 − Esquema simplificado da composição da parede celular de vegetal (Finguerut, 

2006). 

 

A celulose, principal componente da parede celular da fibra vegetal, é um 

homopolissacarídeo linear constituído por unidades de D-glicose unidas por ligações β-1,4-

glicosídica (Figura 3.2), com grau de polimerização que varia de 1000 até 50000 unidades, 

dependendo da origem da planta (Tsao, 1986; Keshwani, 2009). Diante disso, a celulose 

existe na natureza na forma cristalina, sendo essa característica uma barreira para sua 

hidrólise enzimática.  
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Figura 3. 2 − Estrutura da celulose. 

 

A hemicelulose, o segundo mais abundante polissacarídeo da natureza, é um polímero 

heterogêneo de pentoses (xilose e arabinose), hexoses (glicose, galactose e manose) e ácidos 

(acético, glicurônico e galacturônico) (Saha, 2003). Age como substância de reserva e de 

sustentação e o grau de polimerização deste heteropolímero é geralmente inferior a 200 

unidades (Tsao, 1986). Enquanto a estrutura da celulose é constante, a hemicelulose pode 

variar, além da composição, sua organização estrutural. Como resultado da interação entre os 

diferentes açúcares, a hemicelulose apresenta baixa cristalinidade em relação à celulose sendo 

mais facilmente hidrolisada (Saha, 2003). 

Em contraste com a celulose e a hemicelulose, a lignina é um polímero complexo 

formado de compostos fenólicos, que são também chamados de monolignóis. As ligações 

aleatórias carbono-carbono entre os monolignóis resultam na formação de dímeros, trímeros e 

tetrâmeros que definem a estrutura complexa da lignina. Essas ligações carbono-carbono 

constituem o principal obstáculo à ruptura da cadeia de lignina (Gosselink et al., 2004; 

Keshwani, 2009). Junto com hemicelulose e pectina, a lignina preenche os espaços entre as 

fibrilas de celulose, atuando assim como um material de ligação entre componentes da parede 

celular (Figura 3.1), sendo responsável pela rigidez e baixa reatividade dos materiais 

lignocelulósicos (D’Almeida, 1988). 

Existem ainda, nos materiais lignocelulósicos, compostos encontrados em menores 

proporções, que são os extrativos, que consistem de gorduras, gomas, alcalóides, resinas, 

óleos essenciais e outros constituintes citoplasmáticos e os não extrativos, que incluem 

compostos como sílica, carbonatos e oxalatos, sendo comumente responsáveis por 

características como cor, sabor, resistência ao apodrecimento e propriedades abrasivas (Kuhad 

& Sing, 1993). 

A associação das frações constituintes dos lignocelulósicos confere a estes, grande 

resistência ao ataque de agentes químicos, enzimáticos ou microbianos. Desta forma, é 

necessária a separação seletiva de cada uma das frações por técnicas de pré-tratamento, 

hidrólise e deslignificação para que estas sejam aproveitadas (Puri & Pearce, 1986). 
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De acordo com Parajó et al. (1998), a separação simultânea dos três principais grupos 

de polímeros da biomassa lignocelulósica em suas formas poliméricas não é possível com o 

uso de procedimentos de separações convencionais como a cristalização, precipitação ou 

extração. Pelo menos um dos polímeros é degradado pelos tratamentos baseados nas 

diferenças entre suas propriedades químicas. Ainda segundo estes autores, celulose e 

hemicelulose são menos suscetíveis à oxidação do que a lignina, mas ambas podem ser 

hidrolisadas por ácidos, ao contrário da fração fenólica (lignina) que permanece como um 

resíduo sólido no meio ácido; e a hemicelulose é mais suscetível do que a celulose à ação 

hidrolítica de catalisadores devido a sua estrutura ramificada e aberta. O fato de o catalisador 

ter sua difusão facilitada dentro da cadeia polimérica da hemicelulose, por esta apresentar 

uma estrutura aberta aliada à sua estrutura heterogênea e baixo grau de polimerização, 

proporciona um melhor rendimento em condições mais amenas e faz com que este 

constituinte da biomassa seja bastante atrativo para uso em processos fermentativos (Magge 

& Kosaric, 1985; Jeffries, 2006). 

 

3.1.2 −−−− Pré-tratamento 
 

O processo de produção de etanol a partir do bagaço demanda a transformação da 

celulose e hemiceluloses em seus monômeros (glicose e xilose) e subseqüente conversão dos 

mesmos pelos microrganismos em bioetanol. Entretanto, a celulose nativa encontra-se muito 

protegida pela matriz lignina-carboidrato, de modo que a celulose torna-se muito recalcitrante 

à ação hidrolítica, resultando em processos lentos de conversão da celulose em glicose. 

Portanto, torna-se necessário realizar um pré-tratamento do bagaço de modo a incrementar a 

exposição das fibras de celulose, tornando-a mais acessível aos agentes hidrolíticos (enzimas 

ou ácidos). 

O objetivo do pré-tratamento da biomassa lignocelulósica é a redução da cristalinidade 

da celulose e solubilização das estruturas recalcitrantes da parede do vegetal. Diante disso, 

para que o processo de obtenção de etanol de lignocelulósicos seja um processo 

economicamente viável, é necessária uma seleção rigorosa do tipo de pré-tratamento a ser 

aplicado, uma vez que esta etapa irá influenciar diretamente os rendimentos de glicose 

durante a hidrólise enzimática do material. Um eficiente pré-tratamento minimizará os custos 

envolvidos na aquisição de enzimas, o que viabiliza o processo (Alzate e Toro, 2006; Hahn-

Hägerdal et al., 2006). 
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Basicamente, o pré-tratamento relaciona-se às operações de preparação de matéria-

prima (moagem, impregnação), bem como a hidrólise (ácida ou enzimática) da celulose 

(carga e consumo de enzimas ou ácidos, taxas de reação), geração de produtos inibidores à 

hidrólise enzimática e fermentação alcoólica, concentrações sacarídicas dos hidrolisados 

produzidos, purificação de produtos intermediários, tratamento de resíduos, agitação 

mecânica e geração de energia (Saha, 2003; Baudel, 2006). Neste contexto, deve-se buscar 

perfeita integração entre as diversas operações. O desempenho de uma técnica de pré-

tratamento deve ser avaliado em função de sua influência sobre os custos associados às etapas 

precedentes e subseqüentes, bem como sobre os custos operacionais, de matéria-prima e de 

capital. Deste modo, o pré-tratamento propriamente dito deve ser muito eficiente em termos 

de rendimento, seletividade, funcionalidade (garantindo acessibilidade da celulose aos agentes 

hidrolíticos), simplicidade operacional, segurança e higiene industrial e atributos ambientais, 

enquanto consiste em reduzido consumo de insumos químicos, energia e utilidades (Baudel, 

2006).  

Em termos gerais, um pré-tratamento eficiente do material lignocelulósico para a 

produção de etanol deve ao mesmo tempo produzir uma polpa celulósica com elevada 

acessibilidade e reatividade da fibra aos agentes hidrolíticos ácidos ou enzimáticos, garantir 

adequada recuperação das pentoses, além de limitar a geração de compostos inibidores aos 

microrganismos usados na fermentação e às enzimas. Adicionalmente, aspectos associados ao 

uso de catalisadores de baixo custo, reciclagem de insumos e geração de subprodutos de alto 

valor agregado a partir da lignina caracterizam sistemas de pré-tratamento e coeficientes 

(Baudel, 2006, Hahn-Hägerdal et al., 2006). 

Vários métodos de pré-tratamento de biomassas vegetais lignocelulósicas têm sido 

sugeridos ao longo das duas últimas décadas. Estes podem ser divididos em métodos físicos, 

químicos, biológicos ou combinações destes (Tabela 3.1). Os métodos físicos, por exemplo, 

pelletização e moagem, convertem a biomassa em pós finos, incrementando a superfície 

específica da celulose, de modo que a hidrólise da mesma ocorre com relativa facilidade 

(Wyman, 1996). A maior desvantagem associada a este método consiste no elevado consumo 

energético (Wyman, 1996; Baudel, 2006). 
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Tabela 3. 1 −−−− Classificação dos pré-tratamentos segundo o efeito sobre a matéria-prima. 

Categoria Exemplos 

Físicos Moagem, microondas 

Químicos Ácidos, álcalis, solventes orgânicos, peróxidos e ozônio 

Físico-Químicos Explosão a vapor, AFEXi e explosão com CO2 

Biológicos Decomposição microbiana de lignina 

i) AFEX: Explosão da fibra com amônia (Ammonia Fiber Explosion). 

 

Segundo Wyman (1996), a opção de pré-tratamento da biomassa mediante pirólise 

demanda a utilização de temperaturas muito elevadas (superiores a 300 °C), ocorrendo rápida 

decomposição da celulose com produção de compostos gasosos e formação de resíduos de 

alcatrão. Uma hidrólise ácida da fração sólida em condições moderadas converte os 

fragmentos celulósicos em glicose. Em que pese sua relativa simplicidade operacional, a 

pirólise da biomassa lignocelulósica apresenta reduzida eficiência global, em função de 

elevadas perdas sacarídicas, reduzida seletividade em glicose, além da formação de 

compostos inibidores de fermentação (Yu & Zhang, 2003). 

Os processos físico-químicos de pré-tratamento utilizando ácido diluído, vapor de alta 

pressão ou água quente possibilitam a remoção seletiva das hemiceluloses, produzindo 

soluções sacarídicas (pré-hidrolisados) com elevado teor de pentoses e reduzido teor de 

lignina (Saha et al., 2005a). Processos alcalinos tendem a promover maior dissolução da 

lignina e menor solubilização/fragmentação das hemiceluloses (Baudel, 2006). 

Vários pré-tratamentos têm sido estudados na literatura para a disponilibilização da 

celulose, destacando-se pré-tratamento com ácidos (H2SO4, H3PO4 e SO2) e com álcalis 

(NaOH, AFEX e H2O2) (Saha, 2003; Saha et al., 2005a; Saha et al., 2005b; Öhgren et al., 

2006; Saha & Cotta, 2006; Vásquez et al., 2007, Zhang et al., 2010). No pré-tratamento 

ácido, a cadeia de hemicelulose é hidrolisada, enquanto no pré-tratamento alcalino, a lignina é 

solubilizada, sendo a hemicelulose hidrolisada por hemicelulases (Hahn-Hägerdal et al., 2006; 

Baudel, 2006). 

Embora muitos métodos de pré-tratamento tenham sido experimentados ao longo dos 

últimos anos, constata-se a crescente necessidade em desenvolver alternativas tecnológicas 

eficientes em termos de custo global e competitividade econômica. Basicamente, extrações 

seletivas de componentes não-celulósicos (lignina e hemiceluloses) utilizando-se álcalis ou 

ácidos têm sido obtidas a custos relativamente razoáveis. Em particular, pré-tratamentos 
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utilizando vapor água, ácido sulfúrico diluído, amônia e hidróxido de cálcio (“lime”) têm 

emergido dentre as opções mais promissoras (Hahn-Hägerdal et al., 2006).  

Outro pré-tratamento que está sendo estudado é o pré-tratamento em microondas, que 

se trata de um método alternativo e de eficiência reconhecida na geração de calor por 

radiação, além de fácil operação (Zhu et al., 2005; Zhu et al., 2006). Estudos relatam que a 

radiação proveniente das microondas é capaz de alterar a estrutura da parede celular dos 

vegetais, degradando a lignina e parte das hemiceluloses, elevando a acessibilidade 

enzimática (Zhu et al., 2006). Comparado ao pré-tratamento com aquecimento convencional 

(condução/convecção) baseado na transferência de calor superficial, o uso de microondas 

apresenta a capacidade criar um campo eletromagnético entre as partículas do material 

gerando calor interpartículas, contribuindo para uma maior ruptura das estruturas 

recalcitrantes da lignocelulose (Hu & Wen, 2008). 

 

3.1.2.1 −−−− Pré-tratamento com ácido diluído 

Há muitos trabalhos baseado no estudo do pré-tratamento com ácido diluído (Saha & 

Bothast, 1999; Söderström et al., 2003; Um et al., 2003; Yu & Zhang, 2003; Saha et al., 

2005a; Saha et al., 2005b). Na literatura acima referida para pré-tratamento com ácido, os 

autores ressaltaram a importância no estudo das variáveis mais influentes no pré-tratamento 

para determinação de uma condição ótima, destacando-se: concentração do ácido, 

concentração de sólidos e tempo de pré-tratamento. Vale salientar que o pré-tratamento ácido 

tem por finalidade a solubilização da hemicelulose dos lignocelulósicos minimizando os 

custos de aquisição de hemicelulases, além da liberação de parte da glicose presente na cadeia 

de celulose. 

 Nos estudos de Um et al. (2003), os autores compararam o pré-tratamento de palha de 

milho com ácido sulfúrico e fosfórico diluídos. Além da concentração de ácido, os autores 

investigaram a influência do tempo de pré-tratamento fixando os demais parâmetros. Os 

autores afirmaram que o pré-tratamento com ácido é um método eficiente na disponibilização 

das hemiceluloses (62 – 90%) da palha de milho proporcionando uma boa digestibilidade da 

celulose presente (> 80%) após a etapa de hidrólise enzimática. Em todos os casos estudados, 

o desempenho com H2SO4 foi superior em relação ao pré-tratamento com H3PO4.  

Söderström et al., (2003) estudaram o pré-tratamento de madeira mole (softwood) com 

ácido sulfúrico diluído em dois estágios. No primeiro, as condições foram fixadas em 0,5% 

(v/v) H2SO4, 180°C durante 10 min. No segundo estágio, os autores induziram uma maior 

severidade no pré-tratamento através da variação das condições de temperatura, tempo e 
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concentração de ácido. Os autores destacaram que, após o primeiro estágio, houve remoção de 

cerca de 12% da celulose presente no material. No segundo, a remoção dos açúcares foi acima 

de 33% do valor teórico de acordo com a condição de pré-tratamento aplicada. Destaca-se que 

no segundo estágio, embora os rendimentos de açúcares tenham sido superiores, houve maior 

formação de inibidores, a exemplo do hidroximetilfurfural e furfural. Estes mesmos inibidores 

também foram identificados no segundo estágio do pré-tratamento ácido de palha de arroz e 

trigo nos estudos de Saha et al., 2005a, Saha et al., 2005b). 

 Saha et al. (2005a,b) estudaram o pré-tratamento com ácido sulfúrico diluído para dois 

lignocelulósicos distintos: palha de arroz e trigo. No caso da palha de trigo, uma faixa de 

concentração do ácido (0 – 1,0% v/v) foi estudada proporcionando uma conversão de 47% da 

celulose presente após a hidrólise enzimática do material. Quando os autores aumentaram a 

concentração do ácido para 4% (v/v), os rendimentos em açúcares obtidos quase dobraram de 

valor. Para palha de arroz, foi realizado um estudo similar de variação das variáveis do pré-

tratamento como tempo, temperatura e concentração do ácido. Neste caso, o maior 

rendimento em açúcares foi de 44% após a hidrólise enzimática do material pré-tratado com 

1,0% (v/v) de H2SO4 a 160°C por 15 minutos. Contudo, foi realizado um estudo do acréscimo 

do tempo de pré-tratamento (30 e 60 minutos), sendo os rendimentos obtidos superiores ao 

caso anterior.  

 

3.1.2.2 −−−− Pré-tratamento alcalino 

 Assim como o uso de ácidos para solubilização das hemiceluloses, o uso de álcalis tem 

sido estudado na solubilização da lignina dos lignocelulósicos, entretanto a utilização de 

álcalis como o hidróxido de sódio e outras bases apresentam desvantagens para aplicação em 

potencial. Em primeiro lugar tem-se o custo do reagente, seguido de dificuldades na 

recuperação e recirculação do álcali, que possibilitaria a redução dos custos do processo 

(Wyman, 1996, Wyman et al., 2005, Baudel, 2006). 

O pré-tratamento por hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) consiste na elevação do pH 

promovendo a solubilização da lignina, sendo uma alternativa de baixo custo. Em geral, as 

proporções do reagente são de 0,1 g Ca(OH)2/g biomassa, sendo que 5 g H2O/g biomassa 

também é necessário no pré-tratamento. O pré-tratamento por Ca(OH)2 pode ser realizado em 

uma ampla faixa de temperatura (25 – 130°C) durante horas até dias. Dependendo da 

temperatura de trabalho, este pré-tratamento remove aproximadamente 33% da lignina. No 

caso de materiais com baixo teor de lignina (switchgrass, ou grama), este nível de remoção de 

lignina proporciona elevada digestibilidade durante a hidrólise enzimática do material (Kaar e 
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Holtzapple, 2000). Nos demais casos, é necessária a adição de oxigênio (pré-tratamento por 

oxidação úmida) em elevadas condições de temperatura e pressão (15 atm e 160°C) 

resultando em uma reação rápida com remoção de cerca de 80% de lignina (Chang et al., 

2001). 

 Saha e Cotta (2006) estudaram o pré-tratamento de palha de trigo com peróxido de 

hidrogênio (H2O2 2,15% v/v) a 35°C por 24 horas. Os autores observaram que após a hidrólise 

enzimática o maior rendimento de açúcares foi de 96,7%, equivalente a 672 mg/g de 

biomassa, com a adição de um coquetel composto por três enzimas comerciais: celulase, β-

glicosidase e xilanase. 

 Outra importante função dos álcalis após o pré-tratamento dos lignocelulósicos é a 

possibilidade de remoção de inibidores formados da degradação dos açúcares. Estes 

subprodutos incluem ácidos alifáticos, furaldeídos e compostos fenólicos (furfural e 

hidroximetilfurfural) que estão contidos do hidrolisado que posteriormente inibiriam o 

crescimento microbiano e a formação de etanol durante a fermentação (Persson et al., 2002).  

 No trabalho de Persson et al. (2002), os autores estudaram o efeito de diversos álcalis 

(NaOH, KOH, Ca(OH)2 e NH3) e sais (NaCl, Na2SO4, KCl, K2SO4, CaCl2 e CaSO4) na 

remoção de inibidores presentes no hidrolisado obtido do pré-tratamento de abeto (Picea 

abies), mais conhecido como pinheiro de natal, com ácido sulfúrico diluído. O tratamento 

(overliming) foi realizado pelo ajuste do pH do hidrolisado em uma faixa de pH de 5,5 – 10,0 

sob condições fixas de temperatura e agitação. No trabalho dos supracitados autores, a 

utilização de álcalis proporcionou maior remoção dos inibidores do que os sais, com destaque 

para o efeito da variação do pH. Valores elevados de pH resultam em maior remoção dos 

inibidores no hidrolisado. 

 Eken-Saraçoglu & Arslan (2000) estudaram o tratamento (overliming) do hidrolisado 

obtido do pré-tratamento com ácido diluído de sabugo de milho. O estudo foi realizado 

através de diferentes combinações de técnicas com álcalis e adsorventes, usando somente 

ajuste pH para 6,0 ou 10,0 ou seguido de adição de zeólita sob temperatura e agitação 

controladas. Os autores observaram que o ajuste do pH para 10,0 foi mais eficiente na 

remoção dos inibidores que o ajuste para 5,0, sendo esta condição a que proporcionou maior 

concentração de etanol após a fermentação. A adição de zeólita reduziu a concentração de 

açúcares iniciais provavelmente devido à adsorção dos açúcares no adsorvente. 

 Outro pré-tratamento tem recebido destaque é o que utiliza amônia, pois além de 

promover uma maior exposição da celulose pela modificação da estrutura da lignina 

facilitando o ataque enzimático, a amônia apresenta a facilidade de poder ser recuperada e 
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reciclada devido à sua elevada volatilidade (Gollapalli et al., 2002; Wyman et al., 2005). O 

pré-tratamento por explosão de vapor com amônia (AFEX) também abrange uma elevada área 

superficial do lignocelulósico devido às propriedades de solvatação da água presente na 

solução. Além disso, o processo pode ser realizado em vasos de pressão de custo inferior ao 

utilizado para pré-tratamento com ácido diluído e a amônia residual no hidrolisado pode 

posteriormente servir de fonte de nitrogênio durante a fermentação (Wyman et al., 2005). 

 O processo AFEX com recirculação de amônia (10 a 15% m/v), conhecido por ARP 

(ammonia recycle percolation), tem sido estudado para palha de milho a elevadas 

temperaturas (150 – 170°C) (Kim et al., 2003). Nos estudos de Palmqvist & Hahn-Hägerdal 

(2000), para o mesmo substrato, os valores de digestibilidade foram próximos de 90% após a 

hidrólise enzimática com carga enzimática de 10 FPU/g glicanas. Vale ressaltar que este 

processo também tem promovido elevados níveis de deslignificação para resíduos 

agroindustriais e madeiras (Kim et al., 2003). 

 Após a explanação dos dois principais pré-tratamentos estudados na produção de 

etanol utilizando materiais lignocelulósicos, pesquisou-se algumas condições operacionais 

utilizadas no pré-tratamento de bagaço de cana-de-açúcar e no milho, sendo este último a 

principal matéria-prima utilizada nos Estados Unidos para a fabricação de etanol combustível 

(Hahn-Hägerdal et al., 2006). A Tabela 3.2 cita as principais condições utilizadas nos estudos 

realizados por Baudel, 2006; Saha, 2003; Saha et al., 2005a; Saha et al., 2005b; Saha & Cotta, 

2006; Lin & Tanaka, 2006; Öhgren et al., 2006; Zhang et al., 2010.  
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Tabela 3. 2 − Condições operacionais utilizadas em alguns pré-tratamentos de bagaço de 

cana-de-açúcar e milho. 

Tratamento Insumos 
Temperatura 

(°C) 

Pressão 

(atm) 

Tempo 

(min) 

Teor de 

Sólidos (%) 

Explosão a vapor 
Nenhum, 2%SO2, 

0,5% H2SO4 
160-240 6-34 1-15 25-50 

Água Quente Nenhum 170-230 20-25 1-15 1-8 

Ácido diluído 
0,5-3,0% H2SO4 

(duas etapas) 
130-220 3-15 2-30 10-40 

Organosolv ácido Etanol, H2SO4 180-200 20-25 5-10 5-20 

WAO Na2CO3 (1:10), O2 170-195 12-18 5-15 6-10 

AFEX 5-15% NH3 160-180 9-17 10-20 15-30 

Lime 5-15% Ca(OH)2 70-130 1-6 1-6 5-20 

SHFEX 5-10% NaOH 150-180 8-18 8-15 10-30 

WAO: Oxidação alcalina úmida (Wet Alkaline Oxidation), AFEX: Explosão da fibra com amônia (Ammonia 
Fiber Explosion), SHFEX: Explosão da Fibra com Hidróxido de Sódio (Sodium Hydroxide Fiber Explosion). 
 

 

3.1.3 −−−− Inibidores da fermentação alcoólica gerados durante os pré-

tratamentos ou na hidrólise ácida 

 

Durante o pré-tratamento do material lignocelulósico ou nos processos de 

hidrólise catalisada por ácidos, não somente se obtém os açúcares provenientes da hidrólise e 

dissolução da celulose e hemicelulose. Por causa das altas temperaturas e condições ácidas, 

nas quais se desenvolvem estes pré-tratamentos, se originam uma série de compostos que 

podem atuar como inibidores potenciais da fermentação. A natureza e concentração destes 

compostos dependem do tipo de matéria-prima (conteúdo percentual de celulose, 

hemicelulose e lignina), do pré-tratamento utilizado, das condições do processo (temperatura 

e tempo de reação) e do emprego ou não de catalisadores ácidos (Saha et al., 2005a; Saha et 

al., 2005b; Baudel, 2006; Rossell, 2006a; Rossell, 2006b; Rossell et al., 2006). 

Os produtos de degradação, que são potenciais inibidores da fermentação, se agrupam 

em três categorias: derivados do furano; ácidos alifáticos de baixa massa molecular e 

derivados fenólicos (Dominguez, 2003).  
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Em conseqüência das altas temperaturas empregadas nos pré-tratamentos, os açúcares 

originados na hidrólise, principalmente da hemicelulose, se degradam originando os 

compostos derivados do furano: o furfural, formado a partir da degradação das pentoses 

(xilose e arabinose) e o 5-hidroximetilfurfural (HMF), formado como conseqüência da 

degradação das hexoses (glicose, manose e galactose).  

O teor destes inibidores no licor, após o pré-tratamento depende da natureza do 

material lignocelulósico empregado. Os hidrolisados procedentes de materiais que contém 

uma percentagem comparativamente maior de hemicelulose apresentam uma maior 

concentração de furfural e ácido acético (Saha & Cotta, 2006). 

Durante o pré-tratamento, uma parte da lignina também se degrada originando uma 

grande variedade de compostos fenólicos. Trata-se de um grupo de compostos muito 

heterogêneo que podem se encontrar em forma de monômeros, dímeros e polímeros com uma 

grande variedade de substituintes. Dentre estes, encontram-se ácidos, aldeídos e álcoois 

aromáticos. Os fenóis originados no pré-tratamento variam segundo o tipo de biomassa, 

considerando que existem grandes diferenças na lignina dependendo da espécie vegetal da 

qual esta provém. Um derivado fenólico muito abundante nos hidrolisados é o ácido 4-

hidroxibenzóico, originado na ruptura das ligações éster que unem os grupos hidroxilas dos 

álcoois cinâmicos da lignina (Rossel, 2006a).  

Foram identificados também: a vanilina e o ácido vanílico, o catecol, o guaiacol, a 

hidroquinona, o aldeído coniferílico e o ácido homovanílico. Um tipo de compostos (não 

incluídos nos três grupos citados anteriormente) que se liberam durante o pré-tratamento são 

os extrativos. Entre eles se encontram diferentes tipos de resinas (ácidos graxos, terpenoides, 

esteróis e ceras) e compostos fenólicos (flavonóides, taninos, etc.). Estes compostos, embora 

em baixa concentração, estão presentes no bagaço e podem agir como inibidores dos 

microrganismos empregados na fermentação dos hidrolisados (Rossell, 2006a). 

 

3.1.3.1 −−−− Efeitos dos compostos tóxicos sobre os microrganismos 

 

Furfural e Hidroximetilfurfural (HMF): Entre os efeitos negativos produzidos pelo 

furfural sobre os microrganismos, em geral, e nas leveduras de fermentação alcoólica em 

particular, são: diminuição da taxa específica de crescimento; diminuição da produtividade 

volumétrica ou específica de etanol e a redução da síntese de biomassa. O HMF apresenta os 

mesmos efeitos negativos produzidos pelo furfural, porém são menos intensos (Pampulha & 

Lourero, 1989).  
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Segundo Taherzadeh (1999), o furfural e o HMF são metabolizados tanto por bactérias 

como leveduras e em condições de anaerobiose, como conseqüência do metabolismo do 

furfural, se produz principalmente álcool furílico e em menor concentração, ácido feróico. A 

hipótese de que a redução do furfural a álcool furfurílico é catalisada por uma álcool - 

dehidrogenase dependente do NADH está praticamente aceita. Em condições de anaerobiose, 

durante a fermentação se produz glicerol para regenerar o excesso de NADH produzido na 

biosíntese e manter o balanço redox intracelular. Nas fermentações em presença de furfural 

não se observa produção de glicerol, isto sugere que a redução do furfural a álcool furfurílico 

oxida o NADH em condições de anaerobiose (Pampulha & Lourero, 1989). 

Furfural não só apresenta efeito negativo, a presença no meio de fermetação pode 

influenciar positivamente a produção de etanol. Palmqvist & Hahn-Hägerdal (2005) avaliaram 

o efeito do furfural na fermentação de hidrolisados lignocelulósico e obtiveram um aumento 

na produção de etanol quando a concentração de furfural de 29 mmol.L-1. Quando não há 

furfural no meio, é necessário produzir glicerol para regenerar o excesso de NADH e 

continuar o balanço redox, pois o NAD voltará para a via glicolítica, esse fato pode prejudicar 

a produção de etanol, pois também ocorrerá a oxidação do NADH. O glicerol compete com o 

etanol pela utilização do poder redutor do NADH. Logo, na presença de furfural, a produção 

de glicerol é inibida, pois este utilizará o NADH em sua redução. Entretanto, isso só ocorrerá 

sem prejuízo a produção de etanol até uma concentração baixa de furfural (Pampulha & 

Lourero, 1989; Palmqvist & Hahn-Hägerdal, 2005). 

O efeito tóxico ocasionado pelos compostos furânicos parece estar associado ao fato 

de que, por serem aldeídos, quimicamente reativos, podem reagir com determinadas 

moléculas biológicas tais como lipídeos, proteínas e ácidos nucléicos ou ocasionar danos á 

membrana celular. Ademais, o furfural inibe enzimas glicolíticas e fermentativas. A inibição 

que o furfural exerce sobre a álcool-dehidrogenase poderia explicar a excreção de acetaldeído 

observada durante as primeiras horas de fermentação (Dominguez, 2003). 

 

Ácidos alifáticos: Embora esteja bem documentado na literatura que os ácidos 

alifáticos fracos reduzem o rendimento em etanol (Pampulha & Lourero, 1989) e diminui a 

produção de biomassa (Taherzadeh, 1999), o mecanismo pelo qual se produz a inibição não 

está completamente esclarecido. Um dos mecanismos proposto para explicar o efeito 

inibitório dos ácidos alifáticos é a teoria do desacoplamento. Segundo esta, o efeito tóxico 

depende do pKa dos ácidos e do pH do meio. Os ácidos, apenas na forma dissociada, penetra 

na célula por difusão, onde, devido ao maior pH intracelular se dissocia, provocando uma 
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diminuição do pH que deve ser compensada por uma ATPase de membrana que bombeia 

prótons para fora da célula a expensas da hidrólise de ATP. A menor quantidade de ATP 

disponível para a formação de biomassa celular, explicaria a redução do crescimento 

observada quando há no meio ácidos alifáticos (Pampulha & Lourero, 1989). Quando a 

concentração de ácido é suficiente alta, supera-se a capacidade de bombeio de prótons, o que 

origina a acidificação do citoplasma e a posterior morte celular. Outro mecanismo proposto, 

para explicar este efeito inibitório dos ácidos é a acumulação intracelular de ânions. Segundo 

esta teoria, enquanto que os prótons são excretados ao exterior os ânions são capturados na 

célula produzindo-se um acúmulo dos mesmos no interior desta. A inibição poderia estar 

relacionada com a toxicidade do ânion (Taherzadeh, 1999). A inserção das cadeias alifáticas 

na membrana pode alterar a estrutura e hidrofobicidade, produzindo um aumento da 

permeabilidade da mesma afetando a sua função de barreira seletiva (Kirally et al., 2003). 

 

Compostos fenólicos: Entre os inibidores identificados nos hidrolisados dos materiais 

lignocelulósicos, os compostos aromáticos de baixa massa molecular são os que se tem 

mostrado como os mais tóxicos para os microrganismos (Rossell, 2006c). Embora, o 

mecanismo de inibição não se conheça completamente, tem-se estudado o efeito dos 

derivados fenólicos sobre procarióticos como Klebsiella pneumoniae e Escherichia coli 

(Pampulha & Lourero, 1989, Dominguez, 2003). O efeito tóxico dos aldeídos aromáticos 

pode estar relacionado à interação com determinadas zonas hidrofóbicas das células e causar 

perda da integridade da membrana afetando sua capacidade de agir como uma barreira 

seletiva, ou seja o efeito tóxico é atribuído ao dano ocasionado por estes compostos na 

membrana plasmática (Pampulha & Lourero, 1989).  

 

3.1.3.2 −−−− Tratamentos para remoção de inibidores e aumento do potencial 

fermentescível dos licores de hidrólise 

Com o propósito de aumentar o potencial fermentescível dos hidrolisados obtidos após 

o pré-tratamento é necessário reduzir a concentração, ou eliminar totalmente do meio, os 

compostos tóxicos gerados no pré-tratamento. Dependendo dos mecanismos empregados para 

a eliminação dos inibidores, estes métodos se podem agrupar em: biológicos e químicos e 

físicos (Rossell, 2006b). 

 

Métodos biológicos: Consistem no emprego de microrganismos capazes de 

metabolizar alguns dos compostos tóxicos presentes nos hidrolisados (Miyafuji et al., 2003; 
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Rossell, 2006b). Um exemplo de tratamento biológico é a destoxificação de hidrolisados 

utilizando micélios de Trichoderma reesei. Este microrganismo é capaz de metabolizar as 

pentoses e oligômeros presentes no hidrolisado, sem ser afetado pelos produtos tóxicos 

presentes. Durante o tratamento com este fungo tem-se eliminado compostos como o ácido 

acético, o furfural e o ácido benzóico (Rossell, 2006a). Este autor, também cita que pode-se 

empregar enzimas (lacase e peroxidase) procedentes de fungos ligninolíticos para a 

eliminação completa e seletiva dos monômeros fenólicos presentes em hidrolisados. 

 

Métodos químicos e físicos: Diferentes métodos químicos e físicos têm sido estudados 

para remoção de inibidores dos hidrolisados lignocelulósicos (Miyafuji et al., 2003; Saha, 

2003, Saha & Cotta, 2006). Pode-se citar a remoção utilizando solventes orgânicos de 

volatilidade relativa elevada comparada a da água, que se mostraram eficientes na extração de 

ácidos alifáticos e aldeídos (Saha, 2003). O tratamento dos hidrolisados lignocelulósicos com 

diferentes hidróxidos tem sido um dos métodos mais empregados para a eliminação dos 

compostos tóxicos gerados no pré-tratamento (Olsson & Hahn-Hägerdal, 1996; Saha et al., 

2005a; Saha & Cotta, 2006). Com a adição de hidróxido de cálcio ao meio, até atingir um pH 

de 10, se produz um precipitado formado por sais de cálcio de muita baixa solubilidade que 

arrasta alguns dos compostos tóxicos presentes no hidrolisado, como o furfural e o HMF e o 

ácido acético. Este precipitado deve ser eliminado do meio antes da fermentação. O 

tratamento pode ser combinado com a adição de sulfito, o qual de por si é um eficiente 

método de destoxificação (Olsson & Hahn-Hägerdal, 1996). Mediante o tratamento dos 

hidrolisados do material lignocelulósico com hidróxido de cálcio tem-se conseguido aumentos 

significativos no rendimento e a produtividade em etanol (Saha et al., 2005a; Saha & Cotta, 

2006). 

O emprego de adsorção através de carvão ativado ou carvão vegetal e resinas de troca 

iônica (Miyafuji et al., 2003) tem-se mostrado eficiente na destoxificação dos licores 

hidrolíticos. Mediante a aplicação de carvão vegetal, preparado a partir de madeira tratada a 

temperaturas superiores a 600 ºC tem-se conseguido um aumento do potencial fermentescível 

dos hidrolisados mediante a eliminação seletiva de compostos tóxicos como o furfural, HMF 

e derivados fenólicos, sem afetar a concentração de açúcares fermentescíveis (Olsson & 

Hahn-Hägerdal, 1996). Alguns autores têm constatado efetiva a utilização de resinas 

catiônicas para a destoxificação de hidrolisados, enquanto que outros reportam resultados 

negativos, atribuindo isto aos grupos sulfônicos com carga negativa das resinas catiônicas que 

provocam efeitos de repulsão aos inibidores presentes no hidrolisado (Baudel, 2006). Embora 
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tenham sido atingidos bons resultados na eliminação dos inibidores através de resinas de troca 

iônica, o custo elevado destas inviabiliza por enquanto sua aplicação industrial. Resta ainda 

também apurar a perda de açúcares nas resinas. O emprego industrial de resinas de troca 

iônica tem sido muito questionado ambientalmente, devido a efluentes gerados no estágio de 

regeneração e pelos volumes de água requeridos (Rossell, 2006b). 

Outro tratamento que tem sido estudado é a remoção de compostos voláteis como, o 

furfural, ácido acético e ácido fórmico, por evaporação e destilação. Compostos como o ácido 

levulínico, o hidroximetilfurfural e os derivados fenólicos não são eliminados. O tratamento 

deve ser realizado a baixo pH, pois, compostos como o ácido acético e fórmico somente são 

voláteis na forma protonada. A eficiência é parcial considerando que apenas os inibidores 

voláteis são removidos enquanto que HMF e os compostos fenólicos permanecem (Olsson & 

Hahn-Hägerdal, 1996; Miyafuji et al., 2003, Rossell, 2006b). Além desses métodos, também 

há estudos com o emprego da lignina residual como adsorvente e emprego de zeólitas 

(Baudel, 2006). 

 

3.1.4. −−−− Fermentação do Hidrolisado obtido do pré-tratamento 

 

A fermentação do licor de açúcares redutores obtido após os a hidrólise dos materiais 

lignocelulósicos é um estágio crítico para atingir um processo de obtenção de etanol que 

assegure uma conversão mínima destes açúcares e seja compatível com um custo de produção 

factível, sob uma visão técnica e econômica. Ainda deve ser levado em conta o consumo 

energético associado às condições de fermentação e o título de etanol no vinho final obtido 

(Rossell et al., 2006; Rossell, 2006b). 

A fermentação da glicose é um processo completamente estabelecido. Não existe 

microrganismo mais apropriado que a levedura Saccharomyces cerevisiae que através de seu 

emprego intensivo em fermentação industrial, já passou por um processo de seleção natural, 

apresentando os melhores desempenhos em conversão de glicose a etanol, produtividade e 

tolerância alcoólica. Desde que os impactos negativos dos inibidores sejam controlados a 

fermentação acontece sem maiores problemas (Rossell, 2006a; Rossell, 2006b; Wilkins et al., 

2008). 

Quanto à fermentação das pentoses principalmente a xilose, poucos microrganismos 

como, Kluyveromyces marxianus e Pichia stipitis, possuem a capacidade de fermentar estas a 

etanol. A transformação das pentoses em etanol é fundamental para atingir uma tecnologia 

eficiente de hidrólise (Rossell, 2006a).  
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Atualmente as linhas de pesquisa que estão sendo mais desenvolvidas são: seleção e 

melhoramento de leveduras que fermentam naturalmente as pentoses a etanol (Margaritis & 

Bajpai, 1982; Ho & Chen, 1992; Fonseca et al., 2008); desenvolvimento de linhagens 

recombinantes de Saccharomyces cerevisiae (Nigam, 2001b; Dien et al., 2003; Jeffries & Jin, 

2004; Sedlak & Ho, 2004) e seleção de leveduras termofílicas e mesofílicas (Boyle et al, 

1997). 

As leveduras que apresentam maior potencial como produtores de etanol por 

fermentação alcoólica das pentoses são Pichia stipitis, Candida shehatae e Pachysolen 

tannophilus (Nigam, 2001b; Rossell, 2006b). O desempenho das mesmas é muito limitado. O 

metabolismo das pentoses exige a presença de um nível mínimo de oxigênio, que deve ser 

rigorosamente controlado. Estas cepas apresentam baixa tolerância ao etanol e aos ácidos 

alifáticos. Tem se tentado como alternativas a seleção de mutantes mais resistentes e a fusão 

de protoplastos (Lynd et al., 1991). 

Os estudos para obtenção de linhagens geneticamente modificadas de Saccharomyces 

cerevisiae para metabolizar as pentoses foram direcionados para as seguintes estratégias: 

inserção de genes bacterianos que realizam a isomerização da xilose a xilulose (xilose 

isomerase) está última fermentescível por Saccharomyces; inserção na levedura 

Saccharomyces cerevisiae dos genes que permitem a assimilação da xilose e isomerização da 

xilose a xilulose via a adição de uma isomerase (Rossell, 2006b). 

Quanto ao emprego de bactérias termofílicas têm sido realizados estudos com 

Thermoanaerobacter ethanolicus. Este organismo opera com mostos muito diluídos em 

pentoses. Clostridium thermohydrosulfuricum tem sido amplamente estudado em processos 

de Conversão Direta pelo Microrganismo (CDM), porém existem dificuldades evidenciadas 

sendo: formação significativa de acetatos que conduz a baixo rendimento alcoólico, baixa 

tolerância ao etanol e vulnerabilidade à presença de contaminantes (Rossell, 2006b). Bactérias 

termofílicas geneticamente modificadas também têm sido estudadas visando evitar a 

formação de acetato em paralelo à formação de etanol. Os principais problemas relacionados 

ao emprego de bactérias termofílicas são: baixa tolerância ao etanol, forte sensibilidade aos 

inibidores, formação em paralelo de quantidade significativa de subprodutos e a necessidade 

de adicionar fatores de crescimento no mosto (Rossell, 2006b) 

Quanto à possibilidade de emprego de bactérias mesofílicas, certas bactérias como a 

Zymomonas mobilis não são capazes de fermentar as pentoses, porém são muito eficientes no 

metabolismo da glicose a etanol através da via Entner Doudoroff (Nigam, 2001a). A 
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introdução de genes de Escherichia coli possibilitou a fermentação da xilose a etanol (Alper 

et al., 2006). 

Zymomonas mobilis é um dos microrganismos mais promissores para fermentação do 

licor de hidrólise. Possui forte tolerância ao etanol e aos inibidores e, apresenta alta 

produtividade de fermentação (Aper et al, 2006; Yu & Zhang, 2004). É considerada um dos 

microrganismos mais promissores para realizar com sucesso a fermentação das pentoses 

(Jeffries, 2006). Mesmo assim subsistem sem solução, de curto prazo, os problemas 

relacionados à instabilidade do microrganismo geneticamente modificado. Outras bactérias 

mesofílicas capazes de metabolizar as pentoses em ausência de oxigênio são: Escherichia coli 

e Klebsiella. Estas, depois de submetidas a modificações genéticas, estão sendo estudadas 

como alternativas para fermentação alcoólica do licor de hidrólise pentoses (Jeffries & Jim, 

2004). É importante destacar que a única experiência industrial de fermentação alcoólica de 

mostos a base de açúcar empregando uma linhagem de Zymomonas mobilis, realizada na 

Alemanha nos anos 90, não foi bem sucedida e a unidade foi desativada voltando ao processo 

convencional com leveduras como agente de fermentação. A informação disponível daquele 

processo é que nas condições em que a fermentação procede aparece uma rápida 

contaminação que inibe a fermentação (Dien et al., 2003). 

Para realizar a fermentação alcoólica de um licor contendo pentoses e hexoses as 

possibilidades em estudo são: fermentação simultânea ou seqüencial de pentoses e hexoses 

(Olsson & Hahn-Hägerdal, 1996; Alkasrawi et al., 2003; Jeffries, 2006; Sassner et al., 2006). 

Na fermentação simultânea dois microrganismos que fermentem, respectivamente, a glicose e 

a xilose são cultivados em co-cultura, porém existem dificuldades durante esse tipo de 

fermentação: o metabolismo da xilose procede mais lentamente que o da glicose, provocando 

a inibição alcoólica sobre o microorganismo que metaboliza as pentoses; repressão catabólica 

da glicose sobre a utilização da xilose; competição entre S. cerevisiae e a levedura 

responsável pela fermentação da xilose, pelo oxigênio presente no meio e possível 

incompatibilidade entre as duas cepas (Olsson & Hahn-Hägerdal, 1996; Rouhollah et al., 

2007).  

Outra maneira de conduzir a fermentação seria num esquema seqüencial, fermentando 

primeiro a glicose e depois a xilose, ou vice-versa (Rossell, 2006b). Os melhores resultados 

obtidos até agora, usaram uma linhagem mutante de Escherichia coli incapaz de metabolizar 

glicose, seguida de uma segunda etapa de fermentação da glicose com S. cerevisiae (Dien et 

al., 2003). 
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A conversão de materiais lignocelulósicos em etanol, que envolve a hidrólise da 

hemicelulose a açúcares redutores e a fermentação alcoólica destes últimos, podem ser 

realizadas simultaneamente num só estágio ou seqüencialmente em duas etapas. A Figura 3.3 

apresenta as alternativas possíveis que estão sendo objeto de estudo (Ogier et al, 1999; 

Domínguez, 2003). 

 

 

Figura 3. 3 − Rotas de Hidrólise e Fermentação partindo de materiais lignocelulósicos para a 

produção de etanol (Rossell, 2006). 

 

Nos processos em duas etapas a hidrólise (ácida ou enzimática) e a fermentação são 

realizadas em separado (HFS). A vantagem deste processo é que, ao estar separada a etapa de 

hidrólise e a de fermentação, ambas podem ser realizadas em condições ótimas. No caso de 

hidrólise enzimática se realiza a temperatura ótima da enzima (em torno de 45 a 50 ºC), 

enquanto que a de fermentação se realiza na temperatura ótima do microorganismo produtor 

de etanol (28-32 ºC) (Rossell, 2006a). 

A principal desvantagem do processo de HFS é devida a que, a glicose e celobiose 

liberadas durante a etapa de hidrólise enzimática, inibem as enzimas envolvidas neste 

processo, obtendo-se baixos rendimentos. 

Quando os dois processos, hidrólise e fermentação, são realizados num único estágio 

(SFS) no mesmo reator, apresenta-se como principal vantagem a redução da inibição pelo 

produto final que acontece na operação em duas etapas, já que a presença de microrganismos 

fermentadores junto com as enzimas celulolíticas reduz o acúmulo de açúcar no fermentador. 

Por este motivo se conseguem maiores taxas de hidrólise e percentagens de conversão, em 
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comparação ao processo de hidrólise e fermentação em separado, sendo necessária uma 

menor quantidade de enzimas, obtendo-se como resultado, um aumento dos rendimentos de 

etanol (Boyle et al., 1997; Sassner et al., 2006; Öhgren et al., 2006, Zhang et al., 2010). 

A principal desvantagem deste processo está relacionada com as diferentes condições 

ótimas de pH e temperatura nas etapas de hidrólise e fermentação, respectivamente. Por este 

motivo se faz necessário realizar o processo numa condição compatível com as duas etapas. 

Considerando que a temperatura ótima de hidrólise enzimática está próxima a 50 ºC e que as 

leveduras produtoras de etanol convencionais operam em torno dos 28-34 ºC é recomendável 

à utilização de microorganismos termos-tolerantes para realizar os processos numa só etapa 

(Ballesteros et al., 2004; Öhgren et al., 2006; Zhang et al., 2010). 

Na atualidade o processo de SFS é o que oferece as melhores expectativas. As 

celulases provêm de fungos celulolíticos, normalmente o Trichoderma reesei e o 

microrganismo fermentador é uma levedura. Kluyveromyces marxianus e Kluyveromyces 

fragilis parecem ser linhagens mais apropriadas para produzir etanol em ambiente termofílico 

(Wilkins et al., 2008). Quanto ao processo SFS estudos realizados (Bollók, 1999) com o 

propósito de avaliar o desempenho do mesmo mostraram as dificuldades para conduzir a 

fermentação alcoólica num ambiente termofílico. Os rendimentos de conversão se mostraram 

aquém das expectativas, o vinho final apresenta baixo teor alcoólico por causa da forte 

inibição do etanol formado quando se opera a temperaturas elevadas.  

 

 

3.2 - Material e Métodos 

 

3.2.1 - Material  

 

3.2.1.1 - Material lignocelulósico 

O Bagaço de Caju (CAB) utilizado neste estudo foi gentilmente cedido pela Indústria 

de Processamento de Sucos Jandaia no Ceará, Brasil. O bagaço de caju foi lavado cinco vezes 

com água e seco a 60°C por 24 h, triturado, peneirado e estocado até seu uso a temperatura 

ambiente. Após peneiramento do material, as partículas que ficaram retidas entre as peneiras 

de Mesh 20-80 foram utilizadas como matéria-prima para a realização dos experimentos. 
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3.2.1.2 – Microrganismo 

A cultura pura de Saccharomyces cerevisiae utilizada nos ensaios fermentativos foi 

proveniente de uma levedura comercial (Saf-momento - SAF Argentina, Buenos Aires).  

 

3.2.1.3 - Meios de Cultura 

Para manutenção da levedura S. cerevisiae, utilizou-se o meio Ágar Sabouraud 

Dextrose da empresa Acumedia (Michigan, EUA), contendo em sua composição: Dextrose 40 

g.L-1, Caseína 5 g.L-1, Extrato de tecido animal 5 g.L-1 e Ágar 15 g.L-1. A cultura foi mantida 

em estoque a 4°C em tubo de ensaio contendo Ágar Sabouraud Dextrose inclinado, com 

realização de repique a cada 3 meses. Para a obtenção do inóculo do microrganismo, 

preparou-se meio de cultura com composição descrita na Tabela 3.3. O pH do inóculo foi 

ajustado para uma faixa de 4,5 – 5,0 e esterilizado a 110°C por 10 minutos. 

 

Tabela 3. 3 − Composição do meio para propagação de células de S. cerevisiae. 

Componente Concentração (g.L-1) 

Glicose (C6H12O6) 30,00 

Extrato de levedura 5,00 

Sulfato de amônio ((NH4)2SO4) 10,00 

Fosfato de potássio monobásico (KH2PO4) 4,50 

Sulfato de magnésio heptahidratado (MgSO4.7H2O) 1,00 

Sulfato de zinco (ZnSO4) 0,65 

 

 

3.2.2 −−−− Métodos 

 

3.2.2.1 −−−− Avaliação do pré-tratamento do bagaço de caju com ácido 

sulfúrico diluído em um único estágio 

 

3.2.2.1.1 −−−− Avaliação da concentração inicial do ácido sulfúrico 

A primeira etapa do estudo do pré-tratamento do bagaço de caju seco (CAB), com 

7,40 ± 0,19 % de umidade, foi avaliar a influência da concentração inicial de ácido sulfúrico 

diluído. O pré-tratamento foi conduzido em autoclave a 121°C por 30 minutos, em frasco 

Erlenmeyer de 250 mL com 100 mL de volume reacional e uma porcentagem de sólidos de 
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15% m/v. Avaliaram-se as seguintes concentrações de ácido sulfúrico (0,2; 0,4; 0,6; 0,8 e 1,0 

mol.L-1), também foi realizado um ensaio controle no qual não adicionou-se ácido sulfúrico, 

ou seja, uma concentração de 0,0 mol.L-1. Todos os ensaios foram conduzidos em triplicata. 

Cabe destacar que o bagaço foi deixado imerso na solução ácida por 5 minutos para 

garantir uma eficiente impregnação do sólido antes do tratamento térmico. Após a hidrólise, o 

líquido resultante foi separado dos sólidos presentes por filtração à vácuo (GAST 

Manufacturing, Inc., Model DOA-P704, Michigan, USA), seu pH ajustado até 4,5 ± 0,2 

mediante a adição de Ca(OH)2 e, finalmente, filtrado para separar o precipitado resultante. O 

filtrado foi submetido a análise de celobiose, glicose, xilose, arabinose, ácido fórmico, ácido 

acético, furfural e 5-hidroximetil-2-furfural (HMF). 

 

3.2.2.1.2 −−−− Avaliação da concentração inicial de bagaço de caju 

Após o estudo da concentração de ácido sulfúrico (H2SO4), avaliou-se a porcentagem 

inicial de CAB (15, 20, 25, 30 e 35 % m/v) no pré-tratamento, com o intuito de obter 

hidrolisados com um maior teor de carboidratos (glicose, xilose e arabinose). O pré-

tratamento foi conduzido conforme citado no item 3.2.2.1.1, sendo utilizado nesta etapa uma 

concentração de 0,8 mol.L-1 de H2SO4. Todos os ensaios foram conduzidos em triplicata. 

 

3.2.2.1.3 −−−− Avaliação do tempo de pré-tratamento 

Após a avaliação da concentração inicial de ácido sulfúrico e da porcentagem de 

sólidos CAB, estudou-se o tempo de hidrólise (15, 30 e 45 minutos), variando a concentração 

de H2SO4 (0,6, 0,7 e 0,8 mol.L-1), com o objetivo de verificar qual a influência no aumento do 

teor de celulose da biomassa pré-tratada. O pré-tratamento foi conduzido a 121 °C e com uma 

porcentagem de CAB de 30 % (m/v). Todos os ensaios foram conduzidos em triplicata. 

 

3.2.2.2 −−−− Pré-tratamento do bagaço de caju com ácido sulfúrico diluído em 

dois estágios 

Depois de avaliada as melhores condições para o pré-tratamento com ácido sulfúrico 

diluído em um único estágio, condições estas que proporcionaram maiores concentrações de 

carboidratos (0,6 mol.L-1 e 30% m/v de CAB por 15 minutos) no hidrolisado, realizou-se um 

segundo pré-tratamento com ácido sulfúrico com o material resultante do pré-tratamento após 

sua lavagem com água destilada para remoção do excesso de ácido. Esse segundo estágio foi 

realizado sob condições mais severas de temperatura (160 e 180°C) durante 15 minutos, em 

estufa com controle de temperatura. O ensaio foi realizado em frasco Erlenmeyers de 250 mL 
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com 100 mL de volume reacional e uma porcentagem de CAB pré-tratado de 30% m/v e 

concentração de H2SO4 de 0,6 mol.L-1. O frasco foi colocado em um banho de areia, com o 

intuito de aumentar a transferência de calor, e assim submetidos a temperatura de 160 e 180 

°C em estufa.  

 

3.2.2.3 −−−− Remoção de inibidores do hidrolisado do pré-tratamento com 

ácido sulfúrico 

Com o objetivo de proporcionar melhores rendimentos na produção de etanol na etapa 

de fermentação, avaliaram-se métodos de remoção de possíveis inibidores resultantes dos pré-

tratamentos realizados. Foram duas as técnicas estudadas: na primeira realizou-se o ajuste do 

pH do sobrenadante para 10,5 com Ca(OH)2 seguido de filtração e correção do pH para 5,5 

antes da fermentação. Na segunda técnica, seguiu-se o mesmo procedimento da primeira 

técnica, em seguida adicionou-se carvão ativado a 5% m/v sob agitação a 150 rpm por 80 

minutos. O adsorvente utilizado apresentava as seguintes propriedades: área superficial de 

111,0 m2/g, volume de poros de 0,6474 cm3/g e diâmetro médio do poro de 23,34 Å. 

 

3.2.2.4 −−−− Caracterização da matéria-prima 

O bagaço de caju, antes e após o pré-tratamento com ácido sulfúrico diluído, variando 

a concentração de ácido, foi caracterizado quanto à sua composição de celulose, hemicelulose 

e lignina. A caracterização foi realizada segundo as metodologias padrão proveniente da 

organização Norte-americana de Energias Renováveis - NREL (National Renewable Energy 

Laboratory) com algumas modificações. As amostras foram preparadas para as análises 

composicionais seguindo a metodologia NREL/TP-510-42620 (Hames et al., 2008), as 

análises de extraíveis conforme NREL/TP-510-42619 (Sluiter et al., 2008a), a determinação 

de sólidos totais segundo NREL/TP-510-42621 (Sluiter et al., 2008b) e a análise estrutural de 

carboidratos e lignina utilizou-se o protocolo NREL/TP-510-42618 (Sluiter et al., 2008c). 

 

3.2.2.4.1 −−−− Determinação de Sólidos Totais 

O teor de sólidos totais foi determinado segundo a metodologia do National 

Renewable Energy Laboratory NREL/TP-510-42621 (Sluiter et al., 2008b). Num cadinho de 

25 mL, previamente pesado, adicionou-se 3 g ± 0,1 mg da amostra e em seguida foi levado 

para estufa a 105°C por 4 h. Após esse período o material foi retirado da estufa e esfriado a 

temperatura ambiente em um dessecador por aproximadamente por 1 h para efetuar a 

pesagem. Colocou-se a amostra novamente na estufa a 105°C e secou-se até peso constante. O 
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peso constante foi definido como ± 0,1% de alteração no peso dos sólidos sobre uma hora de 

re-aquecimento da amostra. A percentagem de sólidos totais (ST) foi determinada segundo a 

Equação 3.1.  

 

%�ó����� ������ �  
��Ú������� !�"

�Ú����
# 100                                                                         (3.1) 

 

3.2.2.4.2 −−−− Determinação de Extraíveis 

A percentagem dos extraíveis do material lignocelulósico foi determinada usando-se 5 

g da amostra, adicionado em cartuchos de papel, utilizando o método de Sohlext sendo 

realizada a extração com 80 mL de etanol 95% a 80°C por 8 h em um determinador de óleos e 

gorduras (Tecnal, TE – 044-5/50). Após a extração, os emboilers previamente pesados, que 

continham o solvente e o extrato, foram adicionados em estufa com circulação de ar (Tecnal, 

TE – 394/1) a 60°C por 24 h e após esse período foi adicionado em dessecador por 1 h para 

pesagem. A Equação 2 apresenta a expressão utilizada para determinar a percentagem de 

extraíveis no material lignocelulósico, sendo mi a massa inicial do emboiler, mf a massa final 

do emboiler e ST a percentagem de sólidos totais.  
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3.2.2.4.3 – Determinação do teor de celulose, hemicelulose e 

lignina 

A análise estrutural de carboidratos (celulose e hemicelulose) e lignina no bagaço de 

caju in natura e após o pré-tratamento com ácido sulfúrico diluído foi realizado segundo a 

metodologia descrita no protocolo NREL/TP-510-42618 (Sluiter et al., 2008c) com algumas 

modificações, seguindo as seguintes etapas. 

 

Preparação das amostras para análise e hidrólise: 

Inicialmente realizou-se uma hidrólise ácida do material lignocelulósico extraído com 

etanol conforme item 3.2.2.4.2, adicionando 1 g da amostra em tubos de ensaios de 100 mL 

rosqueado com tampa e 3 mL de H2SO4 72% (v/v), sendo homogeneizado por 1 min em 

vortex e após hidrolisado, sob vigorosa agitação, por 1 h em um banho termostatizado a 30°C.  

Depois de decorrido os 60 minutos de hidrólise, diluiu-se o ácido sulfúrico para uma 

concentração de 4% (v/v) com adição de 84 ± 0,04 mL de água deionizada utilizando uma 
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bureta. Após, misturou-se a amostra invertendo várias vezes o tubo de ensaio para eliminar 

zonas de maior e menor concentração de ácido. Posteriormente foi completada a hidrólise em 

autoclave por 1 hora a 121°C e 1,05 atm. Após o fim do ciclo da autoclave, os tubos são 

retirados e resfriados a temperatura ambiente. Todas as análises forão realizadas em triplicata. 

Juntamente com essa análise é preparado um padrão de recuperação de carboidratos 

(PRC) dos açúcares (D-(+) celobiose (10 mg.mL-1), D-(+) glicose (40 mg.mL-1), xilose plus 

(D-(+)xilose, D-(+)galactose e L-(+)manose, na concentração total de 130 mg.mL-1) e L-

(+)arabinose (20 mg.mL-1), que são hidrolisados nas mesmas condições citadas anteriormente, 

sendo analisada as concentrações permanecentes após a hidrólise, com o intuito de avaliar as 

perdas que ocorrem devido a quebra das moléculas dos carboidratos durante a hidrólise com 

ácido sulfúrico. O fator de correção para os carboidratos (FCC) foi obtido segundo a Equação 

3.3. 

/00 � 
1231.�5�51�6�6 32 789:,�</�8

1231.123=51>�6 �2 ?6�@ã2 63�5 �6 =>�@óC>5,�</�8
                                                         (3.3) 

 

 Análise de Lignina Insolúvel em Ácido (LIA): 

 O hidrolisado obtido da hidrólise em autoclave foi filtrado a vácuo, utilizando um funil 

de separação com placa porosa n° 2, previamente pesado, recolhendo o filtrado para posterior 

análise de lignina solúvel que deverá ser realizada até seis horas após a hidrólise. Após usou-

se água deionizada quantativamente para transferir todos os sólidos permanentes no tubo, o 

qual se realizou a hidrólise, para o funil, sendo utilizando no mínimo 50 mL de água 

deionizada. Secou-se o funil com a lignina insolúvel em estufa a 105°C até peso constante, 

aproximadamente 4 horas. Removida a amostra da estufa esfriou-se em dessecador por 

aproximadamente 30 min e pesou-se. 

 Posteriormente, adicionou-se o funil com a lignina residual na mufla a 575°C por 24 ± 

6 horas, com o seguinte programa de rampa de temperatura: da temperatura ambiente a 105°C 

com aquecimento a 105°C por 12 minutos, rampa de 250°C a 10°C/minuto, rampa de 575°C a 

20°C/minuto com aquecimento a 575°C por 180 minutos e após resfriamento para 105°C até 

as amostras serem removidas para um dessecador, que resfriou-se por 1 hora para pesagem do 

funil mais as cinzas (cinzas insolúveis em ácido que é diferente das cinzas totais da 

biomassa). As percentagens de resíduo insolúvel em ácido (RIA), nesse resíduo incluem 

lignina e cinzas, e lignina insolúvel (LIA) foram calculadas segundo as Equações (3.4) e (3.5), 

respectivamente. 
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 Análise de Lignina Solúvel em Ácido (LSA): 

 A percentagem de lignina solúvel em ácido presente no hidrolisado foi determinada 

por espectofotometria, segundo a Equação 3.6. As medidas de absorbância foram realizadas 

utilizando-se um espectofotômetro Biochrom (Biochrom, Libra S-22) no comprimento de 

onda de 240 nm, sendo a absorbância do espectofotômetro zerada com água deionizada. Na 

Equação 6 UVabs é a média da absorbância da amostra a 240 nm, Vfiltrado volume final utilizado 

na hidrólise (87 mL), fD é fator de diluição utilizado para diluir a solução caso a absorbância 

seja maior que 1,0, ɛ é a absortividade da biomassa no comprimento de onda avaliado ( 25 

L.g-1.cm-1) e ST sólidos totais. 
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 Análise de carboidratos estruturais para determinação de celulose e hemicelulose: 

Para a análise dos carboidratos, furfural, hidrometilfurfural e ácidos orgânicos, 

utilizaram-se a fração líquida do hidrolisado, determinada por Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência, utilizando um sistema de CLAE (Waters, Milford, MA, E.U.A.) equipado com um 

detector de índice de refração Waters 2414 e com uma coluna Aminex HPX-87H (Bio Rad, 

Hercules, CA, USA). O eluente foi H2SO4 5 mM em água deionizada (MiliQ, Millipore) com 

vazão de 0,5 mL.min-1 a 65°C. As concentrações de cada componente são obtidas através de 

curvas de calibração que correlacionam concentrações dos padrões com as respectivas áreas 

dos cromatogramas.  

Para determinação de celulose e hemicelulose utilizaram-se as concentrações de 

carboidratos e ácidos orgânicos obtidos, usando-se os fatores de conversão para converter a 

massa desses compostos em massa de celulose e hemicelulose. Esses fatores são baseados na 

estequiometria de conversão em seus compostos percursores (celulose e hemicelulose). Os 

fatores utilizados para obter a percentagem de celulose foram 0,95, 0,90, 3,09 e 1,29 para 

celobiose, glicose, ácido fórmico e hidroximetilfurfural, respectivamente. Na determinação da 

percentagem de hemicelulose, os fatores foram 0,88, 0,88, 1,37 e 0,72 para xilose plus, 
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arabinose, furfural e ácido acético, respectivamente. As equações (3.7) e (3.8) apresentam as 

expressões utilizadas para determinar a percentagem de celulose e hemicelulose.  
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3.2.2.5 −−−− Hidrólise enzimática do bagaço de caju pré-tratado com ácido 

sulfúrico diluído 

 

3.2.2.5.1 −−−− Determinação da atividade enzimática  

A atividade do complexo enzimático Celluclast 1.5L da Novozyme foi expressa em 

unidades de papel de filtro (FPU) por mL do complexo segundo a metodologia de Ghose 

(1987). A atividade da Celluclast 1.5L obtida foi de 134,63 FPU/mL de extrato enzimático.  

 

3.2.2.5.2 −−−− Hidrólise enzimática do material pré-tratado 

A hidrólise enzimática do bagaço de caju pré-tratado e não tratado foi realizada 

segundo a metodologia escrita no protocolo da NREL/TP-510-42629 (Selig et al., 2008) com 

algumas modificações. Celluclast 1.5L (Novozyme, 134,63 FPU/mL) foi utilizada como 

extrato enzimático comercial para a hidrólise. Uma quantidade de sólidos lavados referente a 

0,3 g de celulose em 30 mL foi adicionada em frascos Erlemneyers de 150 mL. Em cada 

frasco, adicionou-se 15,0 mL de tampão citrato de sódio 0,1 M, pH 4.8 e 120 µL de 

tetraciclina (10 mg.mL-1 em 70% etanol) para prevenir o crescimento microbiano durante a 

hidrólise. Após, adicionou-se a quantidade de enzima suficiente para se obter a atividade de 

60 FPU/g de celulose e calculou-se a quantidade de água necessária para completar o volume 

reacional de 30 mL. Todas as soluções e material sólido foram assumidos apresentar uma 

densidade específica de 1,00 g.mL-1. Posteriormente, os frascos foram postos em agitador 

orbital (Tecnal – TE 422) sob agitação de 150 rpm, a 45°C por 72 horas. A cada 24 horas, 

retirou-se 1,5 mL da mistura reacional para determinação de açúcares.  

Após a quantificação dos açúcares na amostra, determinou-se a digestibilidade de 

celulose durante a hidrólise segundo a metodologia NREL/TP-510-42629 (Selig et al., 2008), 

descritas nas Equações (3.7) e (3.8). 
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                                 (3.7) 

 

                                                                        (3.8) 

 

 

3.2.2.6 −−−− Ensaio fermentativo em agitador rotatório com hidrolisado do 

pré-tratamento com ácido sulfúrico diluído 

 

3.2.2.6.1 −−−− Preparação do meio de cultivo  

Após o pré-tratamento com ácido sulfúrico diluído em um único estágio, na condição 

de 0,6 mol.L-1 e porcentagem de CAB de 30% m/v, em autoclave a 121 °C por 15 min, 

realizou-se a centrifugação a 10.000 rpm por 15 minutos, seguida de filtração a vácuo em 

papel de filtro faixa azul (filtração média) para remoção de partículas suspensas. 

Posteriormente o líquido obtido foi dividido em frascos Erlenmeyers de 250 mL com 50 mL 

de meio de cultivo, sendo o procedimento realizado em duplicata. Em seguida, o pH do 

hidrolisado foi ajustado para 4,5 - 5,0 com Ca(OH)2 e esterilizado a 110°C por 10 minutos em 

autoclave. Também foram realizados ensaios fermentativos com os hidrolisados obtidos após 

os procedimentos de overliming com Ca(OH)2 e Ca(OH)2 com carvão ativado, conforme 

escrito no item 3.2.2.3 com o intuito de avaliar a influência dos inibidores (ácido acético, 

ácido fórmico, furfural e HMF), que são formados durante o pré-tratamento da fibra de caju. 

Após verificar qual dos meios obteve-se maior rendimento de etanol, hidrolisado que 

apenas ajustou-se o pH para 4,5 ± 0,2 com Ca(OH)2, realizou-se um estudo para avaliar a 

suplementação do hidrolisado com fonte de nitrogênio, sendo utilizado sulfato de amônio 

((NH4)2SO4) nas concentrações de 2,5 e 5,0 g.L-1.  

 

3.2.2.6.2 −−−− Propagação do inóculo 

O inóculo de Saccharomyces cerevisiae foi preparado adicionando-se 3 alças da placa 

contendo o microrganismo em 50 mL de meio para propagação do inóculo, descrito na Tabela 

3.1 no item 3.2.1.3. A seguir, realizou-se a incubação a 150 rpm e 30°C por 24 horas, em 

agitador orbital (Tecnal – TE 420). Posteriormente, centrifugou-se o inóculo a 10.000 g por 

15 min para se obter a biomassa inicial do ensaio fermentativo.  
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3.2.2.6.3 −−−− Fermentação  

A fermentação dos hidrolisados foi conduzida em Erlenmeyers de 250 mL com 50 mL 

de meio em um agitador rotativo (Tecnal - TE 420) a 30°C e 150 rpm. A concentração inicial 

de microrganismo inoculado no meio de cultura foi 13 g.L-1. Amostras do meio de cultivo 

(1,0 mL) foram coletadas em intervalos de tempo pré-definidos e submetidas à análise. 

 

3.2.2.7 −−−− Ensaio fermentativo em biorreator com hidrolisado do pré-

tratamento com ácido sulfúrico diluído 

O biorreator utilizado para o aumento da escala de produção de etanol continha um 

sistema de coleta de dados, empregando placa de aquisição de sinais (National Instruments) e 

programação em LabVIEW. A interface máquina-usuário foi programada no software 

LabVIEW (versão 7.1) em microcomputador PC (Pentium 4, 3.00 GHz e 512MB de RAM). 

O biorreator era constituído de uma dorna (Marconi) de 4 L de volume útil com controle e 

medidor de temperatura, medidor e transmissor de pH (Orion 410A+ e o eletrodo da Mettler 

Tolledo), medidor e transmissor de oxigênio dissolvido (Mettler Tolledo, modelo O2-4500), 

sensor de nível, motor (Eberle modelo B63a4) e agitador mecânico, bombas peristálticas para 

adição de ácido, base, anti-espumante e meio suplementar, conforme Figura 3.4. 

 

Figura 3. 4 − Esquema do Biorreator utilizado na ampliação de escala da produção de etanol 

por S. cerevisiae utilizando como fonte de carbono o hidrolisado CABH. 

 

A fermentação no biorreator foi realizada com o hidrolisado obtido do pré-tratamento 

com ácido sulfúrico diluído na concentração de 0,6 mol.L-1 e 30% m/v de CAB, em autoclave 
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a 121 °C por 15 min. O ensaio foi conduzido com um volume reacional de 2 L a 30 °C e 150 

rpm utilizando uma concentração inicial de 10 g.L-1 da levedura S. cerevisiae para avaliar a 

produção de etanol. O crescimento celular, pH, consumo de substrato, produção de etanol e 

glicerol foram monitorados durante o ensaio fermentativo. 

 

 

3.2.2.8 −−−− Métodos analíticos 

 

3.2.2.8.1 −−−− Biomassa 

A concentração celular foi determinada através de peso seco. Foram coletadas 

amostras do meio de fermentação a certos intervalos de tempo e centrifugada a 3000 rpm por 

30 min em uma centrífuga SER-6000 (BIO ENG, Piracicaba, SP, Brasil). O precipitado foi 

secado a 80°C em uma estufa Tecnal TE-397/4 (Tecnal, Piracicaba, SP, Brasil) até peso 

constante. O sobrenadante foi utilizado para quantificação de glicose, frutose, etanol e 

glicerol. 

 

3.2.2.8.2 −−−− Medida de pH 

O pH do meio de fermentação foi medido utilizando um pHmetro modelo Tec-3MP  

da Marca Tecnal (Campinas, SP, Brasil). 

 

3.2.2.8.3 −−−− Concentração de glicose, xilose plus, etanol e glicerol no 

estudo do pré-tratamento do Bagaço de Caju  

A concentração de glicose, xilose plus (xilose + galactose + manose), etanol e glicerol 

foram medidas através de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência, utilizando um sistema de 

CLAE (Waters, Milford, MA, E.U.A.) equipado com um detector de índice de refração 

Waters 2414 e com uma coluna Aminex HPX-87H (Bio Rad, Hercules, CA, USA). O eluente 

foi H2SO4 5 mM em água deionizada (MiliQ, Millipore) com vazão de 0,5 mL.min-1 a 65°C. 

 

3.2.2.8.4 −−−− Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 A morfologia e as mudanças ocorridas na estrutura física do bagaço de caju isento de 

pré-tratamento e no bagaço pré-tratado com ácido sulfúrico diluído a 121°C e 15 min foram 

observadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV). Nessa análise utilizou-se o 

microscópio Philips XL 30 ESEM e as amostras não foram cobertas por ouro. 
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3.2.2.9. Métodos Estatísticos 

Os efeitos significantes da concentração de ácido sulfúrico, percentagem de sólidos 

(CAB) e tempo de pré-tratamento, na concentração e conversão dos açúcares (glicose, 

arabinose + xilose plus) obtidas nos ensaios de pré-tratamento do bagaço de caju foram 

determinadas por métodos estatísticos, análise de variância (ANOVA) e teste de Bonferroni, 

com nível de significância de 95%, calculadas usando o programa Microcal Origin 8.0 

(Microcal Software Inc., Northampton, MA, USA). Esse método também foi utilizado para 

avaliar os efeitos significantes dos parâmetros avaliados durante a digestibilidade da celulose 

do bagaço de caju in natura e pré-tratado. 

 

 

3.3 −−−− Resultados 

 

3.3.1 −−−− Estudo do pré-tratamento do bagaço de caju com ácido sulfúrico  

 

3.3.1.1 −−−− Avaliação do pré-tratamento com ácido diluído em único estágio  

 

Efeito da concentração de ácido sulfúrico:  

Nesta estapa, investigaram-se várias concentrações de ácido sulfúrico (0,2; 0,4; 0,6; 

0,8 e 1,0 mol.L-1) mantendo-se a porcentagem de sólidos em 15% m/v, sendo realizado um 

controle apenas adicionando água, sendo este identificado pela ordenada 0,0 mol.L-1. O pré-

tratamento com ácido sulfúrico é uma tecnologia pioneira na sacarificação de materiais 

lignocelulósicos (Saha et al., 2005a; Saha et al., 2005b) por apresentar a vantagem de 

solubilizar as hemiceluloses presentes no vegetal, além de convertê-las em açúcares 

fermentáveis (Saha e Bothast, 1999). 

As concentrações e conversão de acúcares obtidos no líquido da hidrólise ácida 

encontram-se nas Figuras 3.5A e 3.5B, respectivamente. Como os picos de retenção de 

arabinose e xilose são próximos, a coluna cromatográfica utilizada não permitia a 

quantificação desses açúcares de forma independente com precisão, com isso analisou-se 

arabinose e xilose plus (xilose, galactose e manose) em conjunto.  

No pré-tratamento realizado com ácido sulfúrico nas concentrações de 0,4 a 1,0 mol.L-

1 obteve-se uma concentração de glicose de aproximadamente 8,0 g.L-1, enquanto que na 

concentração de 0,2 mol.L-1 obteve-se 6,9 g.L-1 (ver Figura 3.5A). Realizando uma análise de 

variância e o teste de Bonferroni (teste para comparar os resultados médios obtidos com cada 
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concentração de ácido), com nível de 95% de confiança, observou-se que não há uma 

diferença significativa entre esses resultados. Porém, esses valores foram superiores ao obtido 

com o controle (0,15 g.L-1 de glicose) e significativamente diferentes.  
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Figura 3. 5 − Concentrações de açúcares (A) e conversão de açúcares (B) obtidos da variação 

da concentração de ácido sulfúrico diluído no pré-tratamento do bagaço de caju (15% m/v de 

CAB e pré-tratamento a 121°C por 30 minutos). 

 

Em relação à concentração de glicose, não se observou aumento significativo com o 

aumento da concentração de ácido, permanencendo aproximadamente o mesmo valor. As 
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tabelas obtidas com essa análise estatística encontram-se no Anexo I. Yu & Zhang (2003) 

avaliaram concentrações de ácido superiores a 0,2 mol.L-1 na hidrólise ácida de pirolisados de 

algodão, nas quais observaram decréscimo na concentração de glicose. Com isso, acreditaram 

que o ocorrido era devido à decomposição da glicose, o que não ocorreu com este trabalho. 

Os maiores rendimentos de glicose 55,44 e 59,8 mg.(g de bagaço)-1 foram obtidos 

quando se adicionou 0,8 e 1,0 mol.L-1 de H2SO4, respectivamente, porém não foi 

significativamente diferente quando realizou-se os ensaios com 0,2 a 0,6 mol.L-1 de H2SO4, 

conforme Figura 3.5B. 

A maior concentração de xilose plus e arabinose (xilarabin) obtida no hidrolisado foi 

25,2 ± 1,2 g.L-1 no pré-tratamento com ácido sulfúrico a 0,4 mol.L-1 e uma conversão de 

167,7 ± 7,8 de mg.(g de bagaço)-1. No entanto, verificando o teste de Bonferroni, não houve 

uma diferença significante com as concentrações médias de xilarabin obtidas quando se usou 

H2SO4 a 0,2 e 0,6 mol.L-1. Na Figura 3.5B, observa-se que utilizando H2SO4 acima de 0,6 

mol.L-1 ocorre uma diminuição de hemicelulose no hidrolisado, possívelmente devido a 

quebra da cadeia de hemicelulose em ácido acético e furfural. 

Realizando um estudo de análise de variação para todas as concentrações de ácido 

sulfúrico avaliadas, incluindo o pré-tratamento sem ácido, observa-se que os resultados para a 

concentração de hemiceluloses são significativamente diferentes, conforme apresenta os 

resultados no Anexo I, contudo não houve diferença entre as concentrações 0,2 a 0,6 mol.L-1 e 

0,8 a 1,0 mol.L-1 de H2SO4. Comportamento similar foi verificado para a conversão de 

açúcares (arabinose + xilose plus). 

Analisando-se o rendimento dos açúcares totais obtidos, a adição de 0,4 mol.L-1 de 

ácido resultou em 216,3 mg(g de bagaço)-1. Saha et al. (2005a) utilizando concentração de 

ácido de 0,2 mol.L-1 em 15% m/v de sólidos obtiveram rendimentos de açúcares totais de 189 

mg.(g de farelo de arroz)-1.  

De forma geral, obtiveram-se elevadas concentrações de glicose, arabinose + xilose 

plus para todas as concentrações de ácido estudadas em relação ao controle (tratamento sem 

ácido).  

A Tabela 3.4 apresenta os rendimentos de glicose e xilarabin com base na percentage 

de celulose e hemicelulose, respectivamente, presente no bagaço de caju (20,9% celulose e 

16,5 hemicelulose). As maiores conversões em glucose foram obtidas quando o pré-

tratamento foi realizado com ácido sulfúrico a 0,8 e 1,0 mol.L-1, obtendo 268,24 ± 15,32 e 

289,49 ± 34,64 mg glicose.(g celulose)-1, respectivamente. Entretanto os maiores rendimentos 

de xilarabin foram a concentrações menores de H2SO4 (0,2 a 0,6 mol L-1). 
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Tabela 3. 4 - Rendimento de áçúcares com base na composição do CAB após pré-tratamento 

com diferentes concentrações de ácido sulfúrico a 121°C por 30 min. 

Conc. de H2SO4 

(mol.L-1) 

mg glicose.(g 

celulose)-1 

mg xilarabin(g 

hemicelulose)-1 

0,0 4,78 ± 0,23 12,55 ± 0,00 

0,2 223,25 ± 15,74 877,68 ± 2,46 

0,4 229,41 ± 1,36 841,72 ± 96,03 

0,6 221,42 ± 4,90 936,91 ± 80,11 

0,8 268,24 ± 15,32 732,63 ± 44,55 

1,0 289,49 ± 28,29 770,58 ± 17,19 

* Xilarabin: xilose plus + arabinose. 

 

Para as etapas seguintes de avaliação do pré-tratamento do bagaço de caju com ácido 

sulfúrico em um único estágio, visando um maior rendimento de glicose no hidrolisado, a 

concentração de ácido foi fixada em 0,8 mol.L-1 na avaliação da concentração de sólidos.  

 

Efeito da concentração de bagaço de caju: 

Um parâmetro crucial no pré-tratamento de hemiceluloses, além da concentração de 

ácido, é a concentração de sólidos adicionada que está relacionada diretamente com os 

rendimentos de açúcares obtidos (Söderström et al., 2003). Portanto, avaliaram-se diversas 

concentrações de sólidos (15, 20, 25, 30 e 35% m/v) no pré-tratamento e os resultados 

encontram-se nas Figuras 3.6A e 3.6B. 
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Figura 3. 6 − Concentração de açúcares (A) e conversão de açúcares (B) obtidos da variação 

da concentração de bagaço de caju usando 0,8 mol.L-1 de H2SO4 no pré-tratamento a 121°C 

por 30 minutos. 

 

Observa-se, na Figura 3.6A, o aumento da concentração de todos os açúcares até 30% 

m/v. O resultado obtido era esperado, pois o acréscimo de celuloses e hemiceluloses no pré-

tratamento resultam na maior disponibilização de açúcares. Para a concentração de 35% m/v, 

a redução de açúcares ocorreu pela dificuldade do ataque do ácido na fibra do caju. Durante a 
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realização do ensaio, notou-se que o bagaço sofreu um inchaço. A impregnação adequada da 

biomassa lignocelulósica consiste em um parâmetro de significativa importância para a 

eficiência do tratamento químico de qualquer biomassa lignocelulósica. Segundo Baudel 

(2006) este aspecto é de fundamental importância com respeito à eficiência do pré-tratamento 

hidrolítico ácido, o qual demanda concentrações adequadas de íon hidroxônio (H3O
+), 

formado a partir da água e o ácido dissociado. A insuficiência de água na biomassa resulta em 

menor formação de íon hidroxônio, bem como reduzida disponibilidade de fluido de 

transporte deste ao interior da biomassa, e conseqüente perda de eficiência da capacidade 

hidrolítica. 

A maior concentração dos açúcares glicose (17,8 ± 2,0 g.L-1) e xilarabin (arabinose + 

xilose plus, 34,0 ± 0,5 g.L-1), na fração líquida, foram obtidas usando-se 30% m/v de CAB. 

No entanto, em relação aos rendimentos em glicose (69,1 mg.(g de bagaço)-1), em xilarabin 

(138,2 mg.(g de bagaço)-1) e açúcares totais (207,3 mg.(g de bagaço)-1), os melhores 

resultados foram obtidos na concentração de bagaço de 20% m/v.  

A análise de variância indicou que as concentrações e rendimentos de glicose obtidos 

são significativamente diferentes, nas percentagens de sólidos estudadas (15, 20, 25, 30 e 35% 

m/v). No entanto, através do teste de Bonferroni, observou-se que não há diferença 

significativa entre as percentagens de 15, 20 e 25% m/v para os rendimentos. As análises 

estatísticas realizadas nessa etapa encontram-se no Anexo I. 

Para a conversão em xilarabin, observou-se que não há diferença significativa entre as 

percentagens de 15 a 30 % m/v, apenas com a 35 % m/v houve uma diminuição para 70 mg.(g 

bagaço)-1. Mesmo comportamento foi observado para a concentração desses açúcares na 

fração líquida no estudo de ANOVA, conforme apresentado no Anexo I. 

Na Figura 3.6B, observa-se que realizando o pré-tratamento do CAB com 

percentagens de sólidos acima de 30% m/v, ocorre uma diminuição na conversão de açúcares 

na fração líquida. Porém, baseando-se que com 30% m/v de fibra de caju obteve-se a maior 

concentração de glicose e xilarabin na fração líquida, as etapas seguintes foram realizadas 

nesta concentração de sólidos, visando uma posterior fermentação por Saccharomyces 

cerevisiae ou Kluyveromyces marxianus para a produção de etanol. 

 

Efeito do tempo de hidrólise:  

Estudou-se o tempo de hidrólise ácida do bagaço de caju (15, 30 e 45 minutos) e a 

variação da concentração de ácido (0,6; 0,7 e 0,8 mol.L-1) com vistas em maiores 
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concentrações e conversão de açúcares. A Figura 3.7 apresenta as concentrações de açúcares 

obtidas variando o tempo e a concentração de ácido sulfúrico no pré-tratamento.  
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Figura 3. 7 − Concentração de açúcares obtidos após variação do tempo de hidrólise, usando 

0,6, 0,7 e 0,8 mol.L-1 de H2SO4  no pré-tratamento realizado a 121°C. 

 

Na Figura 3.7, observa-se que as concentrações de glicose não apresentaram mudança 

significativa com o aumento do tempo de hidrólise ou da concentração de ácido. Apenas no 

tratamento usando H2SO4 0,8 mol.L-1 por 30 minutos obteve-se uma concentração de glicose 

inferior, apresentando uma diferença significante comparando-se com as outras condições 

avaliadas, conforme análise de variância e teste de Bonferroni realizados, os quais encontram-

se no Anexo I.  

O tempo de hidrólise influenciou na concentração de arabinose e xilose plus obtidas 

nos ensaios realizados com H2SO4 0,6 mol.L-1, obtendo a maior concentração (37 g.L-1) com 

45 min. No entanto, não houve influência quando o pré-tratamento foi realizado com ácido 

sulfúrico a 0,7 e 0,8 mol.L-1, como foi observado na análise de variância (ver Anexo I). Em 

todas as condições estudadas a concentração de xilarabin na fração líquida foi superior a 

concentração de glicose. 

Os resultados do rendimento de açúcares estão apresentados na Tabela 3.5 após o 

estudo da concentração de ácido sulfúrico e tempo simultaneamente. Para 0,6 mol.L-1 de 

ácido e 15 minutos, o rendimento de glicose foi de 75,99 mg.(g CAB)-1, enquanto na mesma 

concentração e 45 minutos de hidrólise ácida, o rendimento foi de 87,35 mg.(g CAB)-1. 
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Avaliando os rendimentos de açúcares totais, para concentração de 0,6 mol.L-1, os 

rendimentos não foram muito diferentes comparando 15 min (173,16 ± 12,9 mg.(g CAB)-1) e 

45 min (207,95 ± 4,0 mg.(g CAB)-1). Saha et al. (2005a) obtiveram um rendimento de 

açúcares de 164 ± 5 mg.(g sólidos)-1 no pré-tratamento da palha de trigo a 160°C por 15 min 

usando H2SO4 a 0,2 mol.L-1 (0,5% v/v), rendimento inferior ao obtido no presente estudo na 

temperatura de 121°C com H2SO4 a 0,6 mol.L-1. Esses mesmos autores observaram uma 

diminuição no rendimento de açúcares quando aumentou o tempo de tratamento (30 e 60 

min), comportamento não observado neste estudo. Porém os autores não realizaram uma 

análise estatística para verificar se havia uma diferença significativa entre os resultados 

obtidos.  

 

Tabela 3. 5 − Rendimentos de açúcares após pré-tratamento com ácido sulfúrico diluído a 

121°C do bagaço de caju (30% m/v). 

Tempo 

(min) 

Conc. H2SO4 

(mol.L-1) 
mg glicose/g CAB mg xilarabin*/g CAB 

Açúcares 

Totais 

(mg/g CAB) 

15 0,6 75,99 ± 4,9 97,17 ± 8,1 173,16 ± 12,9 

 0,7 88,10 ± 6,4 113,30 ± 8,5 201,40 ± 14,8 

 0,8 88,19 ± 3,4 109,87 ± 6,6 198,06 ± 9,6 

30 0,6 79,10 ± 7,9 88,05 ± 13,1 167,16 ± 20,3 

 0,7 96,11 ± 8,7 107,92 ± 14,2 204,03 ± 22,8 

 0,8 59,12 ± 5,4 126,21 ± 9,1 185,33 ±14,0 

45 0,6 87,35 ± 2,6 120,60 ± 1,4 207,95 ± 4,0 

 0,7 82,86 ± 2,6 113,07 ± 0,7 195,93 ± 2,7 

 0,8 86,86 ± 2,6 112,58 ± 0,7 199,44 ± 3,3 

* Xilarabin: xilose plus + arabinose. 

 

Realizando um estudo estatístico (análise de variância - ANOVA) com os resultados 

obtidos da avaliação de concentração de ácido sulfúrico (0,6, 0,7 e 0,8 mol.L-1) com o tempo 

de tratamento, observou-se que não diferença significativa na concentração dos açúcares 

obtidos se for retirado do estudo a concentração de 0,8 mol.L-1 com 30 min, então visando um 

menor custo com ácido e energia, o pré-tratamento realizado com H2SO4 0,6 mol.L-1 e uma 

percentagem de sólidos de 30% m/v a 121°C por 15 min apresenta condições satisfatórias 
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para o pré-tratamento do bagaço de caju, com base nas concentrações e rendimentos de 

glicose, arabinose e xilose plus obtidos. 

 

3.3.1.2 −−−−Avaliação do pré-tratamento com ácido diluído em dois estágios 

Na Tabela 3.6, encontram-se os resultados do estudo do pré-tratamento com ácido 

sulfúrico diluído em duplo estágio e posterior overliming. Observa-se que a concentração de 

açúcares obtida no segundo pré-tratamento é bem inferior ao que se obteve no primeiro e 

insuficiente para uma fermentação. Portanto, em relação a essa técnica de remoção das 

hemiceluloses, observa-se que o pré-tratamento com ácido em único estágio, é suficiente para 

liberar todo açúcar disponível nessa camada do bagaço de caju. Provavelmente, isso ocorreu 

devido à percentagem de hemiceluloses presente na fibra após o primeiro tratamento ser 

insignificante. Obteve-se um rendimento de glicose de 44,09 ± 0,53; 0,24 ± 0,00 e 0,36 ± 0,00 

mg.g bagaço-1, nos ensaios com overliming, em um único estágio a 121°C, em dois estágios a 

160°C e 180°C, respectivamente. 

Conforme Baudel (2006) cerca de 60% das hemiceluloses do bagaço da cana-de-

açúcar podem ser hidrolisadas utilizando H2SO4 diluído (0,5-1,0%) sob condições moderadas 

(100-140°C), enquanto que as 40% restantes demandam a adoção de uma maior severidade de 

processo, com a finalidade de incrementar a extração das hemiceluloses com recuperação das 

pentoses, crucial para a economicidade do sistema produtivo. Temperaturas moderadas (140-

170°C) são utilizadas no primeiro estágio para hidrolisar a fração hemicelulósica mais reativa, 

enquanto no segundo estágio se utilizam condições mais severas (180-200°C), visando 

hidrolisar as hemiceluloses mais recalcitrantes. 

 



 

 

Tabela 3. 6 − Resultados do pré-tratamento com ácido sulfúrico diluído em dois estágios com avaliação de overliming. 

Tratamento Temperatura 

Concentração de açúcares 

(g.L-1) 

Rendimento de açúcares 

(mg.g bagaço-1) 
Etanol 

(g.L-1)i 

Glicose Xilose Plus Arabinose Glicose Xilose Plus Arabinose 

Pré-tratamento com ácido diluído num único estágio 

A 121°C 13,23 ± 0,16 13,97 ± 0,08 7,32 ± 0,07 44,09 ± 0,53 46,57 ± 0,25 24,39 ± 0,22 9,23 ± 0,23 

B 121°C 11,75 ± 0,05 13,76 ± 0,02 6,10 ± 0,10 39,17 ± 0,17 45,87 ± 0,06 20,33 ± 0,34 11,27 ± 0,07 

Pré-tratamento com ácido diluído em dois estágios 

A 160°C 0,07 ± 0,00 0,06 ± 0,02 0,06 ± 0,04 0,24 ± 0,00 0,19 ± 0,00 0,19 ± 0,01 NF 

B 160°C 0,18 ± 0,00 0,18 ± 0,02 0,11 ± 0,00 0,61 ± 0,00 0,59 ± 0,00 0,36 ± 0,01 NF 

A 180°C 0,11 ± 0,00 0,09 ± 0,01 0,09 ± 0,01 0,36 ± 0,00 0,30 ± 0,00 0,29 ± 0,00 NF 

B 180°C 0,17 ± 0,00 0,21 ± 0,01 0,12 ± 0,00 0,57 ± 0,01 0,69 ± 0,00 0,38 ± 0,00 NF 

Nota: Os valores é a média de ensaios realizados em duplicata ± desvio padrão. NF – Os hidrolisados obtidos nesses ensaios não foram fermentados para produzir 

etanol, devido à baixa concentração de açúcares. (i) Concentração de etanol obtida com 6 horas de fermentação. 

Tratamento (A) – overliming: O pH foi ajustado para 10,5 com a adição de Ca(OH)2 sólido, o precipitado formado foi removido por filtração, e então o pH foi 

reajustado para 6,5 com H2SO4 2N. 

Tratamento (B): Após o overliming (tratamento A), o hidrolizado neutralizado foi tratado com carvão ativado (5% p/v) a 100 rpm por 80 min, logo após o 

precipitado foi removido por filtração.  



 

 

3.3.2 −−−− Mudanças na estrutura física do bagaço de caju após pré-

tratamento 

As mudanças na estrutura física do bagaço de caju pré-tratado com ácido sulfúrico 

diluído a 121°C e 15 min foram observadas por microscopia eletrônica de varredura. As 

Figuras 3.8A e 3.8C apresentam a estrutura física do CAB sem nenhum pré-tratamento, 

observa-se que a textura do material lignocelulósico é compacta e coberta por uma fina 

camada, sendo possivelmente uma camada de cera (Yan & Yang, 2004). Após o pré-

tratamento com 0,6 mol.L-1 H2SO4 em autoclave a 121°C, porcentagem de CAB 30 % (m/v) 

por 15 min, a fina camada na superfície foi removida, ocorrendo uma maior exposição da 

celulose e hemicelulose (Figuras 3.8B e 3.8D).  

(A) (B) 

(C) (D) 

Figura 3. 8 − Imagens da Microscopia eletrônica de varredura do bagaço de caju. (A) Bagaço 

de caju sem pré-tratamento (500x); (B) Material após pré-tratamento com 0,6 mol.L-1 H2SO4 

em autoclave a 121°C, porcentagem de CAB 30 % (m/v) por 15 min (500x); (C) Bagaço de 

caju sem pré-tratamento (1000x); (D) Material após pré-tratamento com 0,6 mol.L-1 H2SO4 

em autoclave a 121°C, porcentagem de CAB 30 % (m/v) por 15 min (1000x). 
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Os resultados do rendimento de açúcares e as mudanças na estrutura física do 

material lignocelulósico CAB demonstram os efeitos benéficos do pré-tratamento com ácido 

sulfúrico diluído na digestibilidade. 

 

3.3.3 −−−− Caracterização do bagaço de caju após pré-tratamento com ácido 

sulfúrico diluído em um único estágio 

 

Após o pré-tratamento do bagaço de caju com ácido sulfúrico diluído em um único 

estágio, determinou-se a porcentagem de recuperação dos sólidos, após a remoção do licor por 

filtração, para se avaliar a quantidade de celulose e hemicelulose que foi hidrolisada a 

monômeros de glicose e xilose plus, como também, para avaliar a quantidade de sólido 

remanescente para a próxima etapa de hidrólise. A Tabela 3.7 apresenta os resultados da 

recuperação dos sólidos, extraíveis e a porcentagem de sólidos totais após o pré-tratamento 

em autoclave a 121 °C por 15 min com 30% m/v de CAB, variando-se a concentração de 

ácido sulfúrico. Observa-se que ocorreu uma diminuição na concentração de sólidos obtidos 

após o pré-tratamento com o aumento da concentração de H2SO4, devido provavelmente a 

maior hidrólise das cadeias de celulose e hemicelulose. A porcentagem de extraíveis diminui 

aproximadamente 92 % quando foi realizado o ensaio com 0,2 mol.L-1 de H2SO4, devido as 

proteínas e ceras serem facilmente removidas durante o ensaio. 

 

Tabela 3. 7 − Recuperação de sólidos, sólidos totais e porcentagem de extraíveis do bagaço in 

natura e após pré-tratamento com ácido sulfúrico diluído. 

Conc. de ácido 

(mol.L-1) 

Recuperação de 

Sólidos (%) 
Extraíveis (%) 

Sólidos Totais 

(%) 

Bagaço in natura 100,0 ± 0,00 5,64 ± 0,07 92,90 ± 0,50 

0,0 mol.L-1 86,67 ± 4,71 6,16 ± 0,32 92,75 ± 0,15 

0,2 mol.L-1 61,25 ± 6,53 0,45 ± 0,05 92,53 ± 0,04 

0,4 mol.L-1 61,37 ± 7,94 0,53 ± 0,03 93,25 ± 0,14 

0,6 mol.L-1 61,38 ± 6,80 0,71 ± 0,05 93,85 ± 0,28 

0,8 mol.L-1 62,59 ± 6,41 0,79 ± 0,02 92,05 ± 0,07 

1,0 mol.L-1 62,59 ± 6,41 0,85 ± 0,07 91,35 ± 0,35 
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A fim de acompanhar a evolução do pré-tratamento da fibra do caju, determinaram-se 

os teores de celulose, hemicelulose e lignina na fibra, segundo as metodologias provenientes 

da organização norte-americana de energias renováveis, NREL (National Renewable Energy 

Laboratory). Para o bagaço de caju isento de pré-tratamento (in natura), as porcentagens de 

celulose, hemicelulose e lignina foram, respectivamente, 20,91% ± 2,03, 16,33% ± 3,00 e 

33,62% ± 5,28 (m/m) (Tabela 3.8). Outros autores (Ferreira et al., 2004), quantificaram 

celulose, hemicelulose e lignina do bagaço de caju, obtendo-se os seguintes resultados, 

24,3%, 18,5%, 22,5%, respectivamente. Observa-se que os valores da literatura são maiores 

em relação à celulose e hemicelulose, enquanto que em relação à lignina, os valores obtidos 

neste trabalho são superiores ao da literatura. 

 

Tabela 3. 8 − Análise composicional do bagaço in natura e após pré-tratamento com ácido 

sulfúrico diluído a 121 °C por 15 min em autoclave. 

Conc. de ácido 

(mol.L-1) 
Celulose (%) Hemicelulose (%) 

Lignina Total e 

Cinzas (%) 

Bagaço in natura 20,91 ± 2,03 16,33 ± 3,00 33,62 ± 5,28 

0,0 mol.L-1 20,54 ± 0,67 5,44 ± 0,23 32,40 ± 0,52 

0,2 mol.L-1 27,15 ± 2,43 5,34 ± 0,02 50,34 ± 0,36 

0,4 mol.L-1 24,81 ± 1,41 4,34 ± 0,33 50,18 ± 0,02 

0,6 mol.L-1 25,37 ± 1,62 3,72 ± 0,91 56,70 ± 0,07 

0,8 mol.L-1 23,63 ± 0,00 2,59 ± 0,00 57,38 ± 2,51 

1,0 mol.L-1 23,97 ± 1,77 3,55 ± 0,09 55,51 ± 2,50 

 

A porcentagem de celulose aumentou comparando-se o bagaço isento de tratamento 

com a fibra tratada com 0,2 mol.L-1 de H2SO4, obtendo-se aproximadamente 27 % de 

celulose, aumento de 26 %, porém a porcentagem de hemicelulose diminui, sendo já esperado 

porque a finalidade do pré-tratamento com ácido diluído é a solubilização da hemicelulose 

dos lignocelulósicos minimizando os custos de aquisição de hemicelulases, além da liberação 

de parte da glicose presente na cadeia de celulose (Saha et al., 2005a; Saha et al., 2005b; 

Baudel, 2006). Porém ocorreu uma diminuição quando aumentou a concentração do ácido 

para 0,4 mol.L-1, provavelmente devido a liberação da glicose no hidrolisado, conforme 

Figura 3.5. Porém não ocorreu uma variação significativa quando a concentração foi acima de 
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0,4 mol.L-1, na faixa de a 0,4 a 1,0 mol.L-1. No entanto, a porcentagem de lignina aumentou 

com o incremento de ácido sulfúrico no pré-tratamento. Esse acréscimo na lignina pode estar 

relacionado à característica do bagaço, que depois de tratado apresenta uma textura mais 

consistente, que dificulta a hidrólise ácida durante a caracterização. Uma alta concentração de 

lignina no material lignocelulósico poderá dificultar a acessibilidade da enzima durante a 

hidrólise enzimática, com isto será avaliada a digestibilidade do material pré-tratado.  

Um et al. (2003) caracterizaram a palha de milho isenta de pré-tratamento e após pré-

tratamento com ácido H2SO4 e H3PO4. Os resultados obtidos por esses autores indicaram que 

a porcentagem de celulose (aproximadamente 61%) e lignina mais cinzas (cerca de 30%), não 

se alterou com o aumento da concentração de H2SO4. No entanto, o percentual de 

hemicelulose diminuiu com o aumento da concentração de H2SO4. No pré-tratamento 

utilizando H3PO4, o percentual de celulose não permanece constante com o incremento de 

ácido, ocorrendo um aumento da porcentagem quando se aumentou a concentração. No 

entanto, havia ainda uma quantidade significativa de hemicelulose (14,3%) com 2% (m/v) de 

H3PO4. Com ambos os ácidos, a fração de massa de forragem de milho foi significativamente 

reduzida após o pré-tratamento. 

 

3.3.4 −−−− Hidrólise enzimática do bagaço de caju isento de tratamento e pré-

tratado com ácido sulfúrico diluído 

 

A Figura 3.9 mostra os resultados da evolução da digestibilidade do bagaço de caju 

com o tempo de hidrólise enzimática para CAB não tratado e pré-tratado com H2SO4 a 121 °C 

por 15 min, variando-se a concentração, além do controle (tratamento sem ácido). Observa-se 

que os níveis de digestibilidade são crescentes com o tempo, indicando dificuldades no acesso 

da enzima ao substrato.  

Comparado a digestibilidade obtida com o bagaço in natura com o tratado CAB sem 

ácido sulfúrico (0,0 mol.L-1), realizado apenas com água, ocorreu um aumento de 3 vezes, 

com 72 horas de hidrólise resultando numa digestibilidade de 37%. Ocorreu uma diminuição 

na digestibilidade do bagaço de caju tratado com ácido sulfúrico, provavelmente devido ao 

aumento da concentração de lignina na fibra tratada, dificultando o acesso da enzima.  

Resultados diferentes foram obtidos por outros autores (Um et al., 2003), eles 

estudaram o potencial do pré-tratamento com ácido diluído (H2SO4 e H3PO4) na hidrólise 

enzimática de palha de milho. Nesse trabalho, assim como neste estudo, o perfil de 

digestibilidade foi crescente com o tempo de hidrólise enzimática para ambos os ácidos 
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utilizados, destacando-se o ácido sulfúrico que se mostrou mais eficiente no pré-tratamento 

que o ácido fosfórico. Os autores obtiveram valores máximos de digestibilidade de 75,6% 

quando pré-tratado com 2,0% (m/v) de H2SO4, e 56% após pré-tratamento com 2,0% (m/v) de 

H3PO4. 
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Figura 3. 9 − Digestibilidade da celulose durante a hidrólise enzimática da fibra pré-tratada 

com ácido sulfúrico (CAB-H) a 121 °C por 15 min. (∆) CAB in natura, (■) CAB-H 0,0 

mol.L-1 H2SO4; (○) CAB-H 0,2 mol.L-1 H2SO4; (■) CAB-H 0,6 mol.L-1 H2SO4; (□) CAB-H 

1,0 mol.L-1 H2SO4. 

 

Segundo o estudo estatístico por análise de variância (ANOVA) com um nível de 

significância de 95%, apresentado na Tabela 3.9, para resultados de digestibilidade da 

celulose obtida da hidrólise enzimática com CAB não tratado, tratado apenas com água e 

tratado com ácido sulfúrico, verifica-se que a digestibilidade foi significativamente diferente 

em todos os tempos de hidrólise. No entanto, a adição de H2SO4 (0,2, 0,6 e 1,0 mol.L-1) não 

foi significativa na digestibilidade de celulose a glicose nos tempos de hidrólise de 0, 24, 48 e 

72 horas, apresentando um pequeno aumento ao incrementar a concentração do ácido durante 

o pré-tratamento, apenas com 96h houve uma diferença significativa, conforme apresentado 

na Tabela 3.10.  
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Tabela 3. 9 −−−− ANOVA para o efeito do pré-tratamento do bagaço de caju na digestibilidade de 

celulose. 

Tempo 

(h) 

Média da digestibilidade de celulose (%)  F p 

CABi  
CAB-H 

0,0 M 

CAB-H 

0,2 M 

CAB-H 

0,6 M 

CAB-H 

1,0 M 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

24 9,06 18,71 5,14 6,30 6,60 358,7505 2,4803 x 10-6 

48 10,12 29,50 6,52 7,77 8,44 39,0144 5,8117 x 10-4 

72 13,23 32,58 9,00 8,98 9,44 53,0279 2,7706 x 10-4 

96 17,15 37,78 9,24 10,42 7,06 5421,6555 2,8229 x 10-9 

(i) Bagaço de caju sem tratamento. 

 

Tabela 3. 10 −−−− ANOVA para o efeito da concentração do ácido sulfúrico durante o pré-

tratamento do bagaço de caju na digestibilidade de celulose em diferentes tempos de hidrólise. 

Tempo (h) Média da digestibilidade de celulose (%) F p 

CAB-H  

0,2 M 

CAB-H  

0,6 M 

CAB-H  

1,0 M 

0 0,0 0,0 0,0 - - 

24 5,14 6,30 6,60 4,3277 0,1306 

48 6,52 7,77 8,44 0,3277 0,7435 

72 9,00 8,98 9,44 0,1442 0,8713 

96 9,24 10,42 7,06 128,7152 0,0012 

 

Posteriormente será avaliado outros fatores que possam está influenciando na hidrólise 

enzimática, sendo no próximo capítulo estudada a hidrólise enzimática com o material tratado 

com H2SO4 a 0,6 mol.L-1 seguido de tratamento com NaOH para remover a lignina e 

aumentar a concentração de celulose no material. Como também, será avaliada a carga 

enzimática e temperatura da hidrólise, comparando os dois materiais (com e sem tratamento 

álcali). 
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3.3.5 −−−− Produção de etanol a partir do hidrolisado proveniente do 

tratamento com ácido diluído (1 estágio) 

 

O hidrolisado obtido na etapa de pré-tratamento ácido (0,6 mol.L-1 de H2SO4, 30% BC 

a 121°C por 15 min) foi utilizado como meio de cultura por Saccharomyces cerevisiae sem 

suplementação de nitrogênio ((NH4)2SO4). A Figura 3.10 apresenta o perfil da biomassa, do 

pH, da concentração de glicose e etanol durante a fermentação do hidrolisado por S. 

cerevisiae a 30°C e 150 rpm, sem a suplementação com sulfato de amônio. Observou-se que 

com 3 horas de cultivo a levedura consumiu toda a glicose presente no meio, no entanto, a 

concentração dos açúcares, arabinose e xilose plus, permaneceram praticamente inalteradas 

(dados não apresentados). Não ocorreu variação do pH, permanecendo na faixa de 4,5 - 5,0. 

Antes da fermentação, o pH do hidrolisado foi ajustado para 6,5 com Ca(OH)2 e se 

observou a formação de um precipitado, provavelmente de sais de cálcio de baixa 

solubilidade. Segundo relatos de literatura, estes sais são capazes de arrastar alguns dos 

compostos tóxicos presentes no hidrolisado, como o furfural, HMF e o ácido acético (Rossell, 

2006). Portanto, o precipitado foi removido por filtração antes da esterilização (em autoclave 

a 110°C por 10 min) do meio de fermentação. A concentração desses inibidores no meio não 

foi detectável (concentração < 0,001%).  
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Figura 3. 10 − Fermentação do hidrolisado sem suplementação com fonte de nitrogênio (0,0 

g.L-1 de (NH4)2SO4) por S. cerevisiae a 30°C e 150 rpm: (■) biomassa (peso seco - g.L-1); (►) 

pH; (▲) concentração de glicose (g.L-1); (●) concentração de etanol (g.L-1). 
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Nas condições aqui estudadas, obtiveram-se 10,5 ± 0,1 g.L-1 de etanol com 4 h de 

cultivo, com rendimento de 0,48 g.(g glicose consumida)-1 e a produtividade de 1,43 g.L-1.h-1, 

sem suplementação com (NH4)2SO4. Yu & Zhang (2003) obtiveram uma concentração de 

15,1 ± 1,07 g.L-1 de etanol da fermentação do pirolisado-hidrolisado de resíduo de algodão 

por S. cerevisiae, que continha inicialmente 41,9 g.L-1 de glicose e o ensaio foi conduzido a 

30°C e 150 rpm por 24 horas. Vale salientar que a concentração inicial de glicose nos 

experimentos realizados por Yu & Zhang (2003) é superior a concentração do presente 

trabalho (aproximadamente 12 g.L-1), logo eles obtiveram um rendimento menor. 

Foi avaliado a suplementação do hidrolisado obtido na etapa de pré-tratamento ácido 

(0,6 mol.L-1 de H2SO4, 30% CAB a 121°C por 15 min.) com fonte de nitrogênio, utilizando 

(NH4)2SO4 nas concentrações de 0,0; 2,5 e 5,0 g.L-1, como meio de cultura por 

Saccharomyces cerevisiae, com o objetivo de avaliar a produção de etanol e a influência da 

razão C/N no crescimento microbiano e produção de metabólitos (Figura 3.11).  
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Figura 3. 11 − Influência da concentração de nitrogênio na produção de etanol por 

fermentação do hidrolisado obtido no pré-tratamento com ácido diluído num único estágio, 

usando S. cerevisiae a 30°C e 150 rpm. (■) 0 g.L-1; (●) 2,5 g.L-1 e (▲) 5,0 g.L-1  de 

(NH4)2SO4. 

 

Observa-se que o sulfato de amônio não influência a produção de etanol, obtendo 

aproximadamente 9,8 g.L-1 de etanol com após 3 horas de fermentação, permanecendo 

praticamente constante, nas três concentrações de sulfato de amônia avaliadas, conforme 

mostrado na Figura 3.11. Então, escolheu-se não suplementar os hidrolisados obtidos nas 

etapas posteriores. 
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3.3.6 −−−− Produção de etanol a partir do hidrolisado após remoção de 

inibidores 

 

A adoção de condições severas de processo tende a incrementar a degradação da xilose 

em furfural, bem como promover a degradação da glicose em hidróxi-metil-furfural (HMF). 

Tais compostos são potencialmente inibidores da fermentação etanólica (Persson et al., 2002; 

Baudel, 2006). Com o objetivo de elevar a produtividade de etanol, avaliaram-se técnicas de 

overliming que removessem possíveis inibidores da fermentação produzidos durante o pré-

tratamento.  

Na Figura 3.12, pode-se observar os perfis de consumo de glicose e produção de 

etanol para a precipitação com somente hidróxido de cálcio, e hidróxido de cálcio seguido de 

adição de carvão ativado. Em relação ao processo de precipitação utilizado nos outros 

hidrolisados, observa-se que tanto a concentração inicial de glicose quanto a produção de 

etanol são inferiores no quando se utiliza carvão ativado. Acredita-se que a redução de glicose 

observada deveu-se a adsorção do açúcar no adsorvente, reduzindo então sua concentração.  
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Figura 3. 12 − Avaliação da aplicação de overliming na produção de etanol sem 

suplementação com fonte de nitrogênio (0,0 g.L-1 de (NH4)2SO4) por S. cerevisiae a 30°C e 

150 rpm: (○) concentração de etanol (g.L-1) e (●) concentração de glicose (g.L-1) sem 

precipitação; (□) concentração de etanol (g.L-1) e (■) concentração de glicose (g.L-1) para 

precipitação com Ca(OH)2; (∆) concentração de etanol (g.L-1) e (▲) concentração de glicose 

(g.L-1) para precipitação com Ca(OH)2 + Carvão. 
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A concentração de etanol obtida com 7 horas de fermentação foram 9,20; 11,57 e 9,16 

g.L-1 dos hidrolisados obtidos do pré-tratamento com ácido diluído sem precipitação, após o 

tratamento A e após o B, respectivamente (Figura 3.12). O tratamento B disponibilizou a 

menor concentração de glicose, provavelmente o carvão ativado adsorveu este carboidrato, 

sendo necessário avaliar o tempo da adsorção e a quantidade do adsorvente. 

 

3.3.7 −−−− Produção de etanol em biorreator utilizando o hidrolisado obtido do 

pré-tratamento ácido como fonte de carbono 

 

O hidrolisado CABH obtido do pré-tratamento com ácido sulfúrico diluído em um 

único estágio foi fermentado em biorreator por Saccharomyces cerevisiae para avaliar a 

produção de bioetanol e os resultados estão apresentados nas Figuras 3.13 e 3.14. A levedura 

foi capaz de crescer e produz etanol no hidrolisado sem nenhuma suplementação nutricional, 

sendo observado o consumo de toda a glicose (Figura 3.14). Normalmente, são adicionados 

componentes ao meio para melhora a cinética do hidrolisado e isso influencia a economia do 

processo, mas, neste estudo, os nutrientes presentes nos hidrolisados foi suficiente para o 

permitir crescimento microbiano e a produção de etanol. O oxigênio é necessário para o 

metabolismo oxidativo e é necessária para a produção de etanol pelas leveduras que utilizam a 

pentose como fonte de carbono (Olsson & Hahn-Hägerdal, 1996). S. cerevisiae podem crescer 

anaerobicamente, mas uma pequena quantidade de oxigênio molecular é necessária para a 

síntese de ácidos graxos e esteróis (Olsson & Hahn-Hägerdal, 1996, Rossell et al., 2006a). 

Na Figura 3.13 observa-se que o pH permaneceu constante durante todo o processo 

fermentativo e que alcançou-se uma concentração celular de aproximadamente 17 g.L-1 após 

12 horas de fermentação. Também, apresenta que o nível de oxigênio dissolvido diminui 

drasticamente de 90 a 95 % após uma hora de cultiva.   
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Figura 3. 13 − Perfil da Fermentação conduzida no biorreator com o hidrolisado obtido do 

pré-tratamento com H2SO4 0,6 mol.L-1  a 121 °C por 15 min usando CAB na porcentagem de 

30 % m/v por S. cerevisiae a 30°C e 150 rpm. (■) Biomassa; (▲) pH e (●) Oxigênio 

dissolvido. 

 

A máxima concentração de etanol (9,59 ± 1,74 g.L-1) foi obtida após 24 horas de 

cultivo, com uma produtividade de 1,22 ± 0,06 g.L-1.h-1. Observa-se também que ocorreu uma 

diminuição na concentração de xilose, aumentando 1 g.L-1 a concentração de etanol, desde 

que a glicose havia sido toda consumida com 2 horas de fermentação, conforme ilustra a 

Figura 3.14. 
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Figura 3. 14 − Cinética da fermentação conduzida no biorreator com o hidrolisado obtido do 

pré-tratamento com H2SO4 0,6 mol.L-1  a 121 °C por 15 min usando CAB na porcentagem de 

30 % m/v por S. cerevisiae a 30°C e 150 rpm. (■) Glicose; (□) Arabinose + Xilose plus; (▲) 

Etanol e (∆) Glicerol. 
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Pode-se observar que foi produzido glicerol durante o ensaio conduzido com o 

hidrolisado (Figura 3.14) e concentração máxima obtida foi de 3,2 ± 0,33 gL-1, quando 33 gL-

1 (glicose + xilarabin) da concentração inicial de açúcar foi consumida. O glicerol é produzido 

e acumulado na célula da levedura como uma resposta ao estresse osmótico. Além de 

regulação osmótica, o glicerol tem também um papel no equilíbrio redox da célula. Sob 

condições anaeróbicas, o glicerol é formado de modo a reoxidar o NADH formado em 

anabolismo e na síntese de ácidos orgânicos (Albers et al., 1996;. Costenoble et al., 2000).  

 

3.4. Conclusão 

 

 Resultados obtidos neste capítulo mostraram que a fibra do caju apresenta potencial 

em carboidratos para produção de bioetanol por fermentação. Inicialmente, faz-se necessário 

o pré-tratamento da fibra com vistas à disponibilização dos açúcares presentes na 

hemicelulose e celulose. Com o objetivo de obter um hidrolisado rico em nutrientes para o 

crescimento microbiano, avaliou-se os principais parâmetros como: concentração de ácido 

sulfúrico, porcentagem de sólidos e tempo de hidrólise.  

Na etapa de avaliação da concentração de ácido, as condições que possibilitaram um 

maior rendimento de glicose (55,44 e 59,8 mg.(g de bagaço)-1) foram com 0,8 e 1,0 mol.L-1 de 

H2SO4, respectivamente. Porém, a maior concentração de xilose plus e arabinose (xilarabin) 

obtida no hidrolisado foi 25,2 ± 1,2 g.L-1 no pré-tratamento com ácido sulfúrico a 0,4 mol.L-1 

com uma conversão de 167,7 ± 7,8 de mg.(g de bagaço)-1, não havendo uma diferença 

significativa com as concentrações médias de xilarabin obtidas quando se usou H2SO4 a 0,2 e 

0,6 mol.L-1.  

Avaliando-se a percentagem inicial de bagaço, a maior concentração dos açúcares 

glicose (17,8 ± 2,0 g.L-1) e xilarabin (arabinose + xilose plus, 34,0 ± 0,5 g.L-1), na fração 

líquida, foram obtidas usando-se 30% m/v de CAB. No entanto, em relação aos rendimentos 

em glicose (69,1 mg.(g de bagaço)-1), em xilarabin (138,2 mg.(g de bagaço)-1) e açúcares 

totais (207,3 mg.(g de bagaço)-1), os melhores resultados foram obtidos na concentração de 

bagaço de 20% m/v.  

 No pré-tratamento conduzido em autoclave a 121°C por 15 min usando H2SO4 0,6 

mol.L-1 e 30% m/v de CAB obtendo as concentrações dos açúcares glicose (22,8 ± 1,5 g.L-1) e 

xilarabin (arabinose + xilose plus, 29,2 ± 2,4 g.L-1), na fração líquida, com rendimentos de 

glicose, xilarabin e açúcares totais de 75,99 ± 5,0, 97,17 ± 8,1 e 173,16 ± 13,0 mg.(g de 
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bagaço)-1, respectivamente. A conversão obtida nesse pré-tratamento com base na 

percentagem de celulose e hemicelulose do CAB foi 322,1 ± 20,1 mg glicose.(g celulose)-1 e 

514,1 ± 43,1 mg xilarabin.(g hemicelulose)-1. A concentração dos inibidores no hidrolisado 

tratado a 121 °C por 15 min não foi detectável (concentração < 0,001%).  

 O pré-tratamento com ácido diluído em um único estágio promoveu uma maior 

liberação dos açúcares, comparado com em dois estágios. 

 Na caracterização do bagaço de caju obteve-se 20.91% celulose, 16,33% hemicelulose 

e 33,62% lignina + cinzas. Após o pré-tratamento do CAB com ácido, observou-se um 

aumento na porcentagem de lignina com o aumento da concentração de ácido e a celulose 

aumentou até 0,4 mol.L-1 e após ocorreu uma diminuição. No entanto, a porcentagem de 

hemicelulose diminuiu progressivamente.  

 Obteve-se uma digestibilidade 3 vezes maior comparando a hidrólise do bagaço in 

natura com o tratado CAB sem ácido sulfúrico (0,0 mol.L-1) a 72 horas de hidrólise. Ocorreu 

uma diminuição na digestibilidade do bagaço de caju tratado com ácido sulfúrico, não 

havendo uma diferença significativa da conversão de celulose em glicose quando aumentou-

se a concentração do ácido. 

 A fermentação do licor obtido resultou em rendimentos de etanol de 0,48 g (g glicose 

consumida)-1 com produtividade de 2,62 g.L-1.h-1 e uma concentração 10,5 ± 0,1 g.L-1 de 

etanol com 4 h de cultivo. Não ocorreu variação do pH, permanecendo na faixa de 4,5 - 5,0. 

Ao suplementar o meio com 5,0 g.L-1 de (NH4)2SO4 obteve-se 9,8 ± 0,2 g.L-1 de etanol com 3 

h de cultivo permanecendo praticamente constante até 8 horas de fermentação, indicando que 

a suplementação com 5 g.L-1 de (NH4)2SO4 não exerceu influência significativa na produção 

de etanol. A fermentação em biorreator conduziu a rendimento semelhante ao obtido em 

agitador rotatório.  
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4. Hidrólise Enzimática do Bagaço de Caju  
 

O capítulo 4 apresenta o estudo da hidrólise enzimática do bagaço de caju pré-

tratado com ácido sulfúrico (CAB-H) e com hidróxido de sódio (CAB-OH). Nesta etapa, 

avaliou-se a influência da massa inicial de bagaço, a carga enzimática, a temperatura e o 

tempo na hidrólise. Com os hidrolisados obtidos, realizou-se ensaios fermentativos para 

avaliar a produção de etanol por Saccharomyces cerevisiae. Os resultados obtidos nesta fase 

da tese geraram um artigo intutulado “Enzymatic hydrolysis and fermentation of pretreated 

cashew apple bagasse with alkali and diluted sulfuric acid for bioethanol production” que foi 

publicado na revista Applied Biochemistry Biotechnology, volume 155, páginas 407–417 em 

2009, o qual encontra-se em Anexo III. 

 

 

4.1 −−−− Revisão Bibliográfica 

 

4.1.1 −−−− Hidrólise enzimática 

  

 Na etapa de hidrólise enzimática, o material pré-tratado, rico em celulose é submetido 

ao contato com um coquetel de enzimas para a disponibilização da glicose presente. As 

condições ótimas de atividade enzimática no processo são particulares de cada extrato 

enzimático e influenciadas pela natureza do mesmo. Para celulases e β-glicosidases de fungos 

filamentosos existe uma faixa ótima de temperatura e pH para atividade enzimática, que se 

encontra em torno de 50°C e pH 4,0 – 5,0 (Tengborg et al., 2001a).  

 As celulases são um complexo de enzimas constituído de três enzimas com funções 

distintas, as endoglucanases (EG), celobiohidrolases (CBH) ou exoglucanases e a β-

glicosidase. As endoglucanases inicialmente atacam aleatoriamente a cadeia de celulose para 

formar glicose, celobiose e celotriose. As celobiohidrolases fracionam a cadeia em dímeros de 

glicose (celobiose). Outra enzima, β-glicosidase possui a função de conversão da molécula de 

celobiose em duas moléculas de glicose, e sua ausência pode provocar inibição pelo produto 

devido ao excesso de celobiose formado (Hahn-Hägerdal et al., 2006, Keshwani, 2009).  

 No caso da hidrólise enzimática da hemicelulose, o processo é mais complexo que o 

da celulose, porém apresenta a vantagem da maior acessibilidade ao substrato, pois a estrutura 

das hemiceluloses não é cristalina como as celuloses (Saha, 2003).  
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4.2 −−−− Material e Métodos 

 

4.2.1 - Material  

 

4.2.1.1 - Material Lignocelulósico 

O Bagaço de Caju (CAB) utilizado neste estudo foi gentilmente cedido pela Indústria 

de Processamento de Sucos Jandaia no Ceará, Brasil. O bagaço de caju foi lavado cinco vezes 

com água e seco a 60°C por 24 h, triturado, peneirado e estocado até seu uso a temperatura 

ambiente. Após peneiramento do material, as partículas que ficaram retidas entre as peneiras 

de Mesh 20-80 foram utilizadas como matéria-prima para a realização dos experimentos. 

 

4.2.1.2 – Microrganismo 

A cultura pura de Saccharomyces cerevisiae utilizada nos ensaios fermentativos foi 

proveniente de uma levedura comercial (Saf-momento - SAF Argentina, Buenos Aires), sendo 

obtida a cultura no Laboratório de Bioengenharia situado no Departamento de Engenharia 

Química da Universidade Federal do Ceará.  

 

4.2.2 – Métodos 

 

4.2.2.1 – Pré-tratamento do bagaço de caju com ácido sulfúrico diluído 

O bagaço de caju foi primeiramente foi pré-tratado com ácido sulfúrico diluído. O pré-

tratamento foi conduzido em autoclave a 121°C por 15 minutos usando uma concentração de 

ácido de 0,6 mol.L-1, em frasco Erlenmeyer de 250 mL com 100 mL de volume reacional e 

uma porcentagem de CAB de 30% m/v. Cabe destacar que o bagaço foi deixado imerso na 

solução ácida por 5 minutos para garantir uma eficiente impregnação do sólido antes do 

tratamento térmico. Após a hidrólise, o líquido resultante foi separado dos sólidos presentes 

por filtração à vácuo (GAST Manufacturing, Inc., Model DOA-P704, Michigan, USA). O 

sólido resultante foi lavado várias vezes com tampão citrato de sódio 100 mM pH  4,8 até 

obter pH 5,0 ± 0,5. A fibra pré-tratada foi nomeada de CAB-H e usada para realizar o 

tratamento com álcali e para avaliar sua hidrólise enzimática.  
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4.2.2.2 – Tratamento do bagaço de caju pré-tratado CAB-H com álcali 

Para comparação da eficiência entre o pré-tratamento ácido e básico na remoção das 

hemiceluloses e lignina, realizou-se um tratamento com hidróxido de sódio (NaOH) do 

bagaço CAB-H, fibra pré-tratada segundo a metodologia citada no item 4.2.2.1. O tratamento 

com álcali foi conduzido em autoclave a 121 °C por 30 minutos usando uma concentração de 

NaOH de 4% m/v. Após a hidrólise, o sólido resultante foi separado do líquido presente por 

filtração à vácuo (GAST Manufacturing, Inc., Model DOA-P704, Michigan, USA), e lavado 

exaustivamente com água destilada até pH 7,0 ± 0,5. A fibra tratada foi nomeada de CAB-OH 

e usada para avaliar a hidrólise enzimática.  

 

4.2.2.3 – Hidrólise enzimática do bagaço de caju pré-tratados CAB-H e 

CAB-OH 

 

4.2.2.3.1 −−−− Determinação da atividade enzimática  

A atividade do complexo enzimático Celluclast 1.5L foi expressa em unidades de 

papel de filtro (FPU) por mL do complexo segundo a metodologia de Ghose (1987). A 

atividade da Celluclast 1.5L obtida foi de 134,63 FPU/mL de extrato enzimático.  

 

4.2.2.3.2 −−−− Hidrólise enzimática do material pré-tratado 

A hidrólise enzimática da fibra de bagaço de caju pré-tratada CAB-H e da CAB-OH 

foi realizada com extrato enzimático comercial, Celluclast 1.5L (Novozyme, Bagsvaerd, 

Denmark), preparado na forma de solução através da adição de quantidade de enzima 

suficiente para se obter a atividade desejada em termos de FPU/g de fibra pré-tratada. A 

solução enzimática foi preparada em tampão citrato na concentração de 50 mM e pH 5,0. Os 

experimentos foram conduzidos em triplicata em Erlenmeyers de 250 mL contendo a fibra 

tratada imersa na solução enzimática, ambos na porcentagem de sólidos e atividade 

previamente determinados. Posteriormente, os frascos foram postos em agitador orbital 

(Tecnal – TE 422) sob agitação de 150 rpm por 72 horas. A cada 24 horas, retirou-se 1,5 mL 

da mistura reacional para determinação de açúcares.  

Neste procedimento foi avaliada a influência da concentração de sólidos (2 e 16% 

m/v), a carga enzimática (15 e 30 FPU/g bagaço) e a temperatura de hidrólise (30, 37 e 45 

°C). 
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4.2.2.3.3 −−−− Separação do hidrolisado  

Depois de decorrida às 72 horas de hidrólise enzimática, realizou-se uma filtração a 

vácuo para separar os sólidos do hidrolisado obtido, sendo este estocado a -10°C até seu uso 

na etapa de fermentação. 

 

4.2.2.3.4 −−−− Conversão de Glicose 

 Nesta etapa, a conversão da fibra pré-tratada em glicose foi definida como a 

quantidade de glicose, expressa em mg, por grama de fibra pré-tratada (CAB-H ou CAB-OH). 

 

4.2.2.4 – Ensaio fermentativo em agitador rotatório com hidrolisado 

obtido da hidrólise enzimática do CAB-H e do CAB-OH 

 

Preparação do meio de cultivo: Depois da obtenção do hidrolisado filtrado na etapa de 

hidrólise enzimática, realizou-se a centrifugação a 10.000 g por 15 minutos, seguida de 

filtração à vácuo para remoção de partículas suspensas. Posteriormente, o líquido obtido foi 

dividido em frascos Erlenmeyers de 250 mL com 50 mL de meio de cultivo, sendo o 

procedimento realizado em duplicata. Em seguida, o pH do hidrolisado foi ajustado para 4,5 - 

5,0 e esterilizado a 110°C por 10 minutos em autoclave. 

 

Manutenção do microrganismo e preparação do inóculo: Para a obtenção do inóculo, a 

levedura S. cerevisiae foi inicialmente ativada em meio ágar sabouraud (contendo: peptona 

5,0 g.L-1, glicose 5,0 g.L-1, extrato de levedura 2,5 g.L-1 e ágar 15,0 g.L-1) e incubada a 30°C 

por 48h. Após esse período, transferiu-se três colônias da levedura para um Erlenmeyer de 

250 mL contendo 100 mL de meio constituído por (g.L-1): glicose 30, extrato de levedura 5; 

(NH4)2SO4 10; KH2PO4 4,5; MgSO4.7H2O 1; ZnSO4 0,65 a pH 5,5. A cultura foi mantida a 

30°C por 24h e, em seguida, centrifugada a 10.000g por 10 min para obter a biomassa inicial 

do ensaio fermentativo. 

 

Ensaio Fermentativo: A fermentação foi conduzida com a fração líquida (hidrolisados 

CAB-H ou CAB-OH), sem nenhuma suplementação nutricional, obtida da hidrólise 

enzimática a 45 °C usando uma carga enzimática de 30 FPU/g bagaço e uma concentração de 

sólidos de 16% m/v. O processo fermentativo foi realizado em Erlenmeyers de 250 mL com 

50 mL de meio em um agitador rotativo (Tecnal - TE 420) a 30°C e 150 rpm. A concentração 

inicial de microrganismo inoculado no meio de cultura foi 10,0 ± 1,0 g.L-1. Amostras do meio 
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de cultivo (1,0 mL) foram coletadas em intervalos de tempo pré-definidos (0 a 10 h) e 

submetidas à análise de glicose e etanol. 

 

4.2.2.4 – Métodos analíticos 

 

4.2.2.4.1 −−−− Biomassa 

A concentração celular foi determinada através de peso seco, sendo coletadas amostras 

do meio de fermentação a certos intervalos de tempo e centrifugada a 6000 rpm por 30 min 

em uma centrífuga SER-6000 (BIO ENG, Piracicaba, SP, Brasil). O decantando foi secado a 

80°C em uma estufa Tecnal TE-397/4 (Tecnal, Piracicaba, SP, Brasil) até peso constante. O 

sobrenadante foi usado para quantificar glicose e etanol do processo fermentativo. 

 

4.2.2.4.2 −−−− Concentração de glicose e etanol no estudo da hidrólise 

enzimática e da fermentação  

A concentração de glicose e etanol foram medidas através de Cromatografia Líquida 

de Alta Eficiência, utilizando um sistema de CLAE (Waters, Milford, MA, E.U.A.) equipado 

com um detector de índice de refração Waters 2414 e com uma coluna Aminex HPX-87H 

(Bio Rad, Hercules, CA, USA). O eluente foi H2SO4 5 mM em água deionizada com vazão de 

0,5 mL.min-1 a 65°C. 

 

4.2.2.5 – Análise Estatística 

Os efeitos significantes da variação de temperatura, carga enzimática e concentração 

de sólidos na conversão nos ensaios de hidrólise enzimática foram determinadas métodos 

estatísticos, análise de variância (ANOVA), com nível de significância de 95%, calculadas 

usando o programa Microcal Origin 8.0 (Microcal Software Inc., Northampton, MA, USA).  

 

 

4.3 −−−− Resultados e Discussão 

 

4.3.1 −−−− Hidrólise Enzimática do Bagaço de Caju  

 

4.3.1.1. Estudo da influência da temperatura na hidrólise enzimática 

A evolução do tempo na hidrólise enzimática do pré-tratados CAB-H e CAB-OH, 

utilizando 2 % m/v de sólido, está apresentado na Figura 4.1. Componentes solúveis formados 
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durante o pré-tratamento podem influenciar negativamente na atividade da celulase (Tengborg 

et al., 2001b). Para minimizar os efeitos desses componentes foi utilizado material pré-tratado 

lavado com água até atingir o pH da hidrólise, ao avaliar diferentes concentrações de bagaço. 

Além disso, uma maior concentração de glicose foi liberada quando se utilizou CAB-OH, 

comparando com CAB-H. A sacarificação enzimática (45 °C, pH 5,0, 72 h), do CAB pré-

tratado apenas com ácido diluído, sem tratamento com NaOH, gerou 47 ± 5 mg de glicose por 

g de CAB-H. No entanto, o rendimento da sacarificação do CAB-OH foi 466 ± 81 mg de 

glicose por g de CAB-OH, nas mesmas condições, 10 vezes maior comparado com CAB-H. 

Este resultado pode ser explicado pelo alto conteúdo de lignina nos materiais lignocelulósicos, 

tais como CAB-H. A hidrólise dos açúcares provenientes destes materiais provavelmente 

exige uma maior carga enzimática ou  condições mais extremas no pré-tratamento para 

alcançar um maior conversão. Materiais com menores teores de lignina como, CAB-OH, seria 

esperados que alcançasse maiores conversões com curtos tempos de hidrólise, como 

observado na Figura 4.1. 
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Figura 4. 1 − Conversão de glicose (mgGLICOSE.gCAB
-1) na hidrólise enzimática do CAB – OH 

e CAB - H variando a temperatura (concentração de sólido, 2% (m/v); e concentração de 

enzima, 15 FPU/g bagaço). 

 

Alguns autores (Vasquez et al., 2007; Tengborg et al., 2001b) obtiveram efeitos 

positivos na conversão de glicose com o aumento da temperatura e da concentração de 

enzima. Por isso, neste trabalho, os efeitos da temperatura (30, 37 e 45°C) na sacarificação 

enzimática (15 FPU, pH 5,0 e 2% m/v de sólidos) foram avaliados com os dois pré-tratados 
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(CAB-H e CAB-OH) variando o tempo de hidrólise (Fig. 4.1). A conversão de glicose 

aumenta com a temperatura e os maiores valores foram obtidos quando a reação enzimática 

foi realizada a 45°C (466 ± 81 mg/g de glicose CAB-OH). A análise de variância apresentou 

que o aumento da temperatura promoveu um efeito positivo na conversão de glicose. No nível 

de 0,05, as médias são significativamente diferentes, para todos os tempos reacionais 

investigados, ver Tabela 4.1. A 45ºC foi obtido conversões superiores a 37ºC, 

aproximadamente 2 vezes, em todas as condições avaliadas. Outros autores (Saha et al., 

2005a; Vásquez, et al., 2007; Lynd et al., 2002) estudaram hidrólise enzimática de diferentes 

materiais lignocelulósico, utilizando Celluclast 1.5L, e obtiveram resultados semelhantes, as 

melhores condições reacionais fora0m 45 °C, pH 5,0 e 72 h.  

 

Tabela 4. 1 − ANOVA para o efeito da temperatura na conversão de glicose da hidrólise 

enzimática do CAB-OH. 

Tempo (h) Média da conversão de glicose  

(mgGLICOSE.g CAB-OH-1) 

F p 

30 °C 37 °C 45 °C 

24 93,30 125,97 227,07 77,5939 5,1577 x 10-5 

48 128,03 181,80 371,47 66,3881 8,0818 x 10-5 

72 202,80 229,90 465,60 12,6816 0,011 

 

Os perfis de conversão de glicose na hidrólise conduzida a 30 e 37°C foram 

semelhantes para CAB-OH, obtendo a metade da conversão quando realizada a 45°C. Este 

resultado pode ser interessante, porque o processo de hidrólise enzimática pode ser conduzido 

de várias maneiras. As etapas seguintes ao pré-tratamento, ou seja, hidrólise e fermentação 

podem ser executadas separadamente (SHF) ou simultaneamente (SSF). A vantagem de SHF 

é que a hidrólise e fermentação são conduzidas nas condições ótimas, por exemplo, hidrólise 

enzimática a 40-50°C e a fermentação em torno de 30°C. No SSF, o microrganismo 

imediatamente consome a glicose produzida, o que é uma vantagem, pois evita a inibição da 

enzima pelo substrato. Etanol, produto da fermentação, também pode agir como um inibidor 

da hidrólise, mas não tão fortemente como cellobiose ou glicose. A temperatura utilizada no 

SSF, cerca de 30-37°C é uma solução, mas o desenvolvimento de organismos termotolerantes 

pode melhorar o desempenho do SSF (Tengborg et al., 2001a; Öhgren et al., 2006). 
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4.3.1.2. Estudo da influência da carga enzimática na hidrólise 

As Figuras 4.2A e 4.2B apresentam o efeito da carga enzimática e da concentração de 

sólidos na sacarificação do bagaço de caju pré-tratado, CAB-H e CAB-OH, respectivamente, 

na concentração de glicose obtida no hidrolisado. Como esperado, a concentração de glicose 

aumentou com o aumento da carga de enzima.  
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Figura 4. 2 − Concentração de glicose na hidrólise enzimática do CAB - OH a 45°C variando 

a concentração de enzima, porcentagem de sólido (% m/v) e tempo de hidrólise. (A) CAB-H e 

(B) CAB-OH. 

 

A 45ºC, 19,55 ± 0,1 g.L-1 (CAB-H, 16% m/v) e 92,32 ± 0,5 g.L-1 (CAB-OH, 32% 

m/v) de glicose foi obtido quando se utilizou 30 FPU/g bagaço, um aumento de 35% (CAB-
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H) e 80% (CAB-OH) sobre a concentração de açúcar, em comparação com os resultados 

obtidos utilizando 15 FPU/g bagaço. Vasquez et al. (2007) também observaram que com o 

aumento da porcentagem de sólido, aumenta-se a produção de glicose usando bagaço de cana.  

 

4.3.1.3. Estudo da concentração do bagaço de carga na hidrólise 

As Figuras 4.3A e 4.3B mostram o efeito da concentração de enzima e de sólidos na 

conversão de glicose, mg de glicose produzida por g de bagaço.  
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Figura 4. 3 − Conversão de glicose na hidrólise enzimática do CAB – H (A) e CAB – OH (B) 

a 45°C variando a concentração de enzima, porcentagem de sólido (% m/v) e tempo. 
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A conversão de 82 ± 2 mg/g CAB-H, e 730 ± 20 mg/g CAB-OH foi conseguido, com 

2% (m/v) de sólidos e 30 FPU/g bagaço durante a hidrólise a 45°C. Isso representa 4,4% e 

73%, respectivamente, da massa de bagaço de caju pré-tratado. Quando 15 FPU/g de bagaço 

foi utilizado, a conversão foi de 44 ± 2 mg/g CAB-H e 450 ± 50 mg/g CAB-OH, 

aproximadamente, 2 vezes menor. 

Comparando as Figuras 4.2B e 4.3B, pode-se observar que, embora, a concentração de 

glicose obtida foi maior quando usou-se 32% de CAB-OH, a conversão de glicose foi mais 

elevada com 2% de CAB-OH. Uma grande diferença na conversão da celulose foi observada 

entre 2% e 32% (m/v) na etapa de hidrólise enzimática (Fig. 4.3B). O mesmo resultado foi 

observado por outros autores (Tengborg et al., 2001a), que mostraram que o aumento na 

concentração de madeira mole (softwood) pré-tratado de 7,5% para 18% diminuiu a conversão 

de glicose, com uma carga enzimática de 36 FPU/g de celulose (Tengborg et al., 2001a). Essa 

influência negativa ao aumentar a concentração de sólido na conversão de glicose pode ser 

explicado pela inibição da enzima, mais precisamente por inibição do produto (glicose e 

cellobiose), causada pelo aumento da concentração de glicose durante a hidrólise (Lynd et al., 

2002). 

No entanto, a concentração e conversão de glicose foram maiores com 16% (m/v) de 

sólido usando CAB-H. A concentração e conversão de glicose aumentaram em 92 e 32%, 

respectivamente, em comparação com os ensaios utilizando 2% (m/v).  

Com base nos resultados obtidos, o melhor desempenho na hidrólise enzimática foi 

obtido com CAB-OH. Isso pode ser explicado pelo aumento da acessibilidade das enzimas a 

celulose do bagaço de caju pela remoção parcial da lignina promovida pelo NaOH. A 

concentração de glicose obtida após esse tratamento prévio aumento 10 vezes quando 

comparados com o mesmo processo usando CAB-H. 

 

4.3.2 −−−− Produção de etanol utilizando os hidrolisados CAB-H e CAB-OH 

 

A fermentação dos hidrolisados, obtido após a sacarificação enzimática a 45 °C por 72 

h, dos dois bagaços pré-tratados (CAB-H e CAB-OH), utilizando 30 FPU/g bagaço, foi 

avaliada utilizando Saccharomyces cerevisiae. O perfil de crescimento, consumo de substrato 

e produção de etanol estão apresentados na Figuras 4.4A e 4.4B. Saccharomyces cerevisiae 

foi capaz de crescer e produzir etanol, quando cultivado nos hidrolisados CAB-H e CAB-OH, 

sem quaisquer suplementos nutricionais, consumindo toda a glicose disponível, mas não 

houve consumo de xilose. Normalmente, sais e outros nutrientes adicionados aos hidrolisados 
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influenciam a cinética e economia do processo (Olsson & Hanh-Hägerdal, 1996), entretanto, 

no presente estudo, os nutrientes presentes nos hidrolisados foram suficientes para 

proporcionar o crescimento e produção etanol. No entanto, vale analisar se a adição de outras 

fontes de nutrientes poderá aumentar a produtividade etanol. 

 

 

(A) 

 
(B) 

Figura 4. 4 − Cinética da fermentação do hidrolisado (45°C, pH 5.0, 72 h) com carga 

enzimática de 30 FPU/g bagaço usando uma porcentagem de sólido de 16% (m/v) de CAB-H 

(A) e CAB-OH (B) por S. cerevisiae a 30°C, pH 5.0 e 150 rpm. Biomassa (■), Glicose (○) e 

Etanol (▲). 
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Quando utilizou o hidrolisado CAB-OH, que continha uma concentração inicial de 

glicose de 52,4 g.L-1, obteve-se uma concentração de etanol de 20,0 ± 0,2 g.L-1 com uma 

produtividade de 3,33 g.L-1.h-1, em 6 h (Fig. 4.4B). Uma concentração de etanol de 8,2 ± 0,1 

g.L-1 com uma produtividade de 2,7 g.L-1.h-1, foram alcançados em 3 h usando o hidrolisado 

CAB-H (concentração inicial de glicose de 17,4 g.L-1). Após esse tempo, havia 

aproximadamente 1 g.L-1 de glicose no meio de cultivo (Fig. 4.4A). As produtividades 

volumétricas obtidas neste trabalho não estão longe dos valores obtidos em fermentações 

convencional da sacarose para produzir etanol, 5,0 a 8,0 g.L-1.h-1 (Vásquez et al., 2007) ou do 

suco de caju, de 3,0 a 9,7 g.L-1.h-1 (Pinheiro et al., 2008). Rendimento de etanol de 0,38 g/g de 

glicose e 0,47 g/g de glicose, usando CAB-OH e CAB-H hidrolisados, respectivamente, 

foram obtidas. Além disso, um rendimento de etanol, com base na massa inicial de bagaço 

pré-tratado utilizada na hidrólise enzimática, foi de 0,12 g/g CAB-OH e 0,06 g/g CAB-H. 

Saha et al. (2005) utilizaram hidrolisados de casca de arroz para produção de etanol por 

Escherichia coli Strain FBR5 recombinante e obtiveram um rendimento de 0,43 g/g açúcares 

disponíveis (glicose, xilose, arabinose e galactose) e 0,13 g/g casca de arroz, valores próximos 

aos obtidos neste trabalho com CAB-OH. Vásquez et al. (2007) estudaram a produção de 

etanol usando o hidrolisado de celluligninG (bagaço de cana-de-açúcar tratado com hidróxido 

de sódio a 4% m/v em autoclave a 121°C por 30 minutos) por Saccharomyces cerevisiae e 

apresentaram como resultado uma concentração final de etanol de 30,0 g.L-1 e produtividade 

de 3,0 g.L-1.h-1 em 10 h de fermentação. 

 

 

4.4 −−−− Conclusão 

 

As condições de hidrólise que proporcionaram maior concentração de glicose, 90 g.L-

1, foi a 45°C e carga enzimática de 30 FPU/g bagaço com uma porcentagem de sólido de 32 

% m/v utilizando CAB-OH. É possível concluir que o hidrolisado produzido da hidrólise 

enzimática do CAB-H e CAB-OH é facilmente fermentado pela levedura S. cerevisiae para 

produzir etanol, resultando uma concentração de 20 g.L-1 em 6 h de fermentação com o 

hidrolisado da hidrólise do CAB-OH (50 g.L-1 de glicose inicial). O rendimento de etanol foi 

de 0,38 g/g glicose e 0,47 g/g glicose, dos hidrolisados dos pré-tratados CAB-OH e CAB-H, 

respectivamente. Os rendimentos de etanol, baseado na massa inicial de bagaço pré-tratado na 

hidrólise enzimática, foram 0,12 g/g CAB-OH e 0,6 g/g CAB-H. Então, com base nesses 
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resultados a fermentação do hidrolisado CAB-OH apresenta-se com uma alternativa para a 

produção de etanol de resíduos lignocelulósicos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 5 - Avaliação da Produção de Etanol por Kluyveromyces marxianus  

98 
Maria Valderez Ponte Rocha Novembro/2010 

5. Avaliação da Produção de Etanol por 

Kluyveromyces marxianus 

 

O capítulo 5 apresenta a avaliação da produção de etanol por Kluyveromyces 

marxianus CE025 utilizando como fonte de carbono o hidrolisado obtido do pré-tratamento 

com ácido sulfúrico diluído. Primeiramente, foi conduzido um ensaio fermentativo com meio 

sintético com glicose e xilose de grau analítico, para avaliar a produção de etanol e/ou 

xilitol. Posteriormente, conduziu-se com o hidrolisado, sendo realizado um estudo da 

influência da temperatura, determinado rendimentos, produtividades e taxas específicas de 

crescimento, consumo de substrato e produção de etanol. Com os resultados obtidos nesta 

etapa, escreveu-se um artigo intitulado “Cashew apple bagasse as a source of sugars for 

ethanol production by Kluyveromyces marxianus CE025” que foi submetido e aceito na 

revista Journal Industry Microbiology Biotechnology em 2010, a prova enviada pelos 

revisores ao autores, para verificar erros, encontra-se em Anexo III. 

 

 

5.1 −−−− Revisão Bibliográfica  

 

Biocombustíveis como, o etanol, estão ganhando aceitação em todo o mundo, 

essencialmente para superar os problemas associados à exploração e esgotamento dos 

combustíveis fósseis e a poluição ambiental. Portanto, o desenvolvimento de bioprocessos 

com base em substratos facilmente disponíveis, como materiais lignocelulósicos e/ou 

hemicelulósicos, e microrganismos, que podem converter facilmente esses substratos a etanol, 

pode ser muito útil. No estado do Ceará e Rio Grande do Norte, a agroindústria do caju tem 

um papel de destaque na economia local e o bagaço de caju (CAB), uma matéria-prima 

lignocelulósica, aparece como uma alternativa para a produção de etanol (Rocha et al., 2009a; 

Rodrigues et al., 2010). O bagaço de caju, subproduto da indústria de suco de caju, representa 

aproximadamente 20% do peso total do pedúnculo (Rocha et al., 2009a; Santos et al., 2007). 

Uma estimativa oficial para a safra brasileira de castanha de caju para 2008/2009 foi de cerca 

de 300 mil toneladas, o que representa 11% da produção mundial e corresponde a mais de 6 

milhões de toneladas de caju. A indústria de processamento do pedúnculo de caju para a 

produção do suco gera em torno de 40% (m/m) de bagaço, que não apresenta aplicação 
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comercial e é normalmente descartado pela indústria local. Rodrigues et al. (2010) avaliou a 

composição do CAB obtendo em termos de celulose, hemicelulose e lignina, 19,21 ± 0,35%, 

12,05 ± 0,37% e 38,11 ± 0,08% (m/m), respectivamente. 

Os materiais lignocelulósicos, constituídos de celulose, hemicelulose e lignina, quando 

hidrolisados disponibilizam uma fração de hexoses resultante da celulose que é facilmente 

fermentescível. A hidrólise da hemicelulose fornece pentoses (xilose e arabinose), 

carboidratos estes não diretamente fermentescíveis por leveduras industriais, sendo a bio-

transformação das pentoses a etanol um dos desafios mais importantes a resolver no âmbito 

científico e tecnológico (Rossel, 2006c). Ainda da hemicelulose resultam hexoses tais como: 

glicose, manose e galactose; sendo que esta última exige linhagens de levedura específicas 

para produção de etanol. Saccharomyces cerevisiae, o principal microrganismo utilizado na 

produção de etanol, não é capaz de utilizar a xilose (Wilkins et al., 2008). Algumas leveduras 

como, Pichia stipitis e Candida shehateae, podem fermentar xilose e outras hexoses, obtendo 

altos rendimentos e taxas de etanol, porém elas apresentam baixa tolerância ao etanol, e 

concentrações de 30 a 35 g.L-1 inibem essa reação (Rouhollah et al., 2007). Segundo 

Rouhollah et al. (2007), Kluyveromyces marxianus é uma levedura termofílica e capaz de 

fermentar xilose diretamente a etanol. 

Os açúcares principais encontrados em biomassa celulósica são a D-glicose e D-xilose, 

embora outros açúcares como a L-arabinose, manose, galactose e ramnose também estejam 

presentes (Sedlak & Ho, 2004; Wilkins et al., 2008). Estes açúcares representam fontes 

potenciais de carbono e energia para vários microrganismos que podem convertê-los em 

biocombustíveis. 

Nos processos de etanol celulósico, é necessário realizar pré-tratamento com a 

finalidade de romper suas estruturas recalcitrantes e assim aumentar a digestibilidade do 

material. Embora muitos métodos de pré-tratamento (explosão a vapor não catalisada, água 

quente, ácido diluído e tratamento da fibra por explosão com amônia) tenham sido 

investigados, alguns podem ser utilizados em escala industrial baseados em considerações 

econômicas e ambientais. Além disso, a maioria destes métodos requer uma alta temperatura, 

que normalmente é realizado por convecção ou condução baseado no aquecimento (Rocha et 

al., 2009b; Rodrigues et al., 2010). 

Há muitos trabalhos (Ho et al., 1998; Eliasson et al., 2000; Rossell, 2006c; Rouhollah 

et al., 2007; Rao et al., 2008) e patentes (Nsereko et al., 2006) desenvolvendo a otimização da 

fermentação visando à escala industrial para produção de etanol a partir da biomassa 

lignocelulósica. Esses esforços incluem busca de novos microrganismos nativos ou 
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geneticamente modificados, novos processos ou melhoramento dos já existentes. Linhagens 

selvagens de Saccharomyces cerevisiae, o principal microrganismo utilizados na produção de 

etanol comercial, são incapazes de utilizar xilose, um açúcar abundante na natureza, limitando 

o seu uso na produção de biocombustíveis (Rouhollah et al., 2007). Para superar este 

problema diversos pesquisadores modificaram geneticamente cepas de S. cerevisiae para a 

produção de etanol a partir de xilose (Ho et al., 1998; Eliasson et al., 2000). No entanto, 

existem espécies nativas de leveduras que fermentam xilose em etanol, incluindo Pichia e 

várias espécies de Candida, bem como algumas cepas de Kluyveromyces marxianus 

(Yablochkova et al., 2003; Yablochkova et al., 2004). 

Cepas pertencentes às espécies e genêro da levedura Kluyveromyces marxianus têm 

sido isoladas de uma grande variedade de ambientes que sugerem uma alta diversidade 

metabólica e um elevado grau de polimorfismo intra-específico. Como conseqüência, 

diferentes aplicações biotecnológicas foram investigadas utilizando esta levedura, incluindo a 

produção de enzimas (β-galactosidase, β-glicosidase, inulinase e poligalacturonases, entre 

outras), proteína unicelular, compostos aromáticos e etanol (Boyle et al., 1997; Wilkins et al., 

2008); redução do teor de lactose em alimentos (Brady et al., 1997; Martins et al., 2002), 

além de aplicações em biorremediação e na medicina (Fonseca et al., 2008). K. marxianus é 

uma das leveduras mais promissores para aplicações biotecnológicas, já que suporta altas 

temperaturas e mostra tolerância moderada ao etanol sendo adequado para o Sacarificação e 

Fermentação Simultânea (SSF) de materiais lignocelulósicos (Öhgren et al., 2006; Fonseca et 

al., 2008). 

Portanto, o objetivo desta etapa do trabalho foi avaliar o potencial da levedura 

Kluyveromyces marxianus CE025 para produzir etanol a partir do hidrolisado obtido do pré-

tratamento com ácido sulfúrico diluído do bagaço de caju (CAB-H). Além disso, a influência 

da temperatura (30, 34, 37 e 40 °C) foi investigada e foram determinados os parâmetros 

cinéticos (taxas específicas e rendimentos). 
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5.2 −−−− Material e Métodos 

 

5.2.1 −−−− Material 

 

5.2.1.1 −−−− Microrganismo e Preparação do inóculo 

Kluyveromyces marxianus CE025 foi previamente isolada de um efluente da Refinaria 

de Petróleo LubNor – Petrobrás (Ceará, Brasil) e depositada na coleção de cultura do 

Laboratório de Ecologia Microbiana e Biotecnologia (LEMBiotech), Departamento de 

Biologia da Universidade Federal do Ceará. Para os experimentos, três colônias foram 

transferidas da cultura estoque, que foi crescida em Agar Sabouraud (D-glicose 20 g.L-1, 

peptona 10 g.L-1 e ágar 17 g.L-1) para frascos Erlenmeyer de 250 mL contendo 50 mL de meio 

de inóculo preparado com a seguinte composição (em grama por litro): glicose, 20,0; uréia 

0,4; KH2PO4, 1,2; Na2HPO4, 0,18; extrato de levedura, 10 e pH 5,0. Os frascos foram 

incubados a 37°C e 150 rpm por 24 horas. Após esse período, a densidade óptica (600 nm) da 

cultura foi ajustada para 1,0 ± 0,2 e uma alíquota de 1 mL de inóculo (2%) foi transferida para 

frascos Erlenmeyer de 250 mL contendo 49 mL de determinado meio de cultura.  

 

5.2.1.2 −−−− Material lignocelulósico 

O Bagaço de Caju utilizado neste estudo foi gentilmente cedido pela Indústria de 

Processamento de Sucos Jandaia (Ceará, Brasil). O bagaço de caju foi lavado cinco vezes com 

água e seco a 60°C por 24 h, triturado, peneirado e estocado até seu uso a temperatura 

ambiente.  Após peneiramento do material, as partículas que ficaram retidas entre as peneiras 

de Mesh 20-80 foram utilizadas como matéria-prima para a realização dos experimentos. 

 

5.2.2 −−−− Métodos 

 

5.2.2.1 −−−− Preparação do Hidrolisado de Bagaço de Caju 

O hidrolisado do bagaço de caju foi obtido do pré-tratamento do bagaço de caju seco 

(CAB), com 7,40 ± 0,19% de umidade, com ácido sulfúrico diluído. O pré-tratamento foi 

conduzido em autoclave a 121°C por 15 minutos, usando-se 0,2 g H2SO4/g CAB (0,6 mol.L-

1), em frasco Erlenmeyer de 250 mL com 100 mL de volume reacional e uma porcentagem de 

sólidos de 30% m/v. Cabe destacar que o bagaço foi deixado imerso na solução ácida por 5 

minutos para garantir uma eficiente impregnação do sólido antes do tratamento térmico. Após 



Capítulo 5 - Avaliação da Produção de Etanol por Kluyveromyces marxianus  

102 
Maria Valderez Ponte Rocha Novembro/2010 

a hidrólise, o líquido resultante foi separado dos sólidos presentes por filtração à vácuo 

(GAST Manufacturing, Inc., Model DOA-P704, Michigan, USA) , seu pH ajustado até 4,5 ± 

0,2 mediante a adição de Ca(OH)2 e finalmente filtrado para separar o precipitado resultante. 

O filtrado foi nomeado CABH e usado como meio de cultura para produção de etanol. 

 

5.2.2.2 −−−− Meios de Cultura  

Nesta etapa de estudo do trabalho, dois meios de cultura foram usados para 

crescimento e produção de etanol por K. marxianus CE025. Como glicose e xilose são os 

principais carboidratos obtidos da hidrólise ácida do CAB, um meio sintético nomeado MXG, 

que continha D-glicose (28 g.L-1) e D-xilose (30 g.L-1), como fonte de carbono, extrato de 

levedura (20 g.L-1) e (NH4)2SO4 (5 g.L-1) a pH 4.5, foi usado para investigar a capacidade da 

levedura K. marxianus CE025 em fermentar estes açúcares. Depois, foi estudada a 

fermentação do hidrolisado do bagaço de caju (CAB-H), sem nenhuma suplementação 

nutricional. Ambos os meios foram esterilizados em autoclave a 110°C por 10 minutos. 

 

5.2.2.3 −−−− Ensaio de Fermentação 

Primeiramente, um experimento exploratório usando MXG foi conduzido a 40°C para 

avaliar o consumo dos açúcares xilose e glicose pela levedura Kluyveromyces marxianus 

CE025 nessa temperatura. Após esse ensaio exploratório, foi conduzidos fermentações em 

batelada utilizando o hidrolisado obtido do pré-tratado com ácido sulfúrico do bagaço de caju 

a40°C. Posteriormente, realizou-se ensaios a quatro temperaturas diferentes (30, 34, 37 e 40 

°C) para avaliar a influência da temperatura nos parâmetros cinéticos da fermentação 

alcoólica do CABH por K. marxianus CE025. Todos os ensaios foram conduzidos em frascos 

Erlenmeyer de 250 mL com 49 mL de meio de cultura em agitador rotatório TE240 (Tecnal, 

São Paulo, Brasil) a 200 rpm. Os experimentos foram iniciados transferindo-se 2% (v/v) do 

inóculo ao meio de cultura preparado e os ensaios foram conduzidos por três dias em 

condições isotérmicas. Amostras (1mL) foram coletadas em tempos pré-definidos (0, 2, 4, 6, 

8, 24, 26, 48 e 72 h).  

 

5.2.2.4 −−−− Métodos Analíticos 

 

Concentração de biomassa: A concentração celular foi determinada através da análise 

da massa seca. Foram coletadas amostras do meio de cultura e centrifugadas a 6000 rpm por 

15 min, utilizando uma micro-centrífuga (HT, Piracicaba, SP, Brasil). O precipitado foi seco a 
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60°C em estufa Tecnal TE-397/4 (Tecnal, Piracicaba, SP, Brasil) até peso constante. O 

sobrenadante foi utilizado para análise de glicose, xilose, etanol e xilitol. 

 

Concentração de glicose, xilose, arabinose, xilitol, etanol e inibidores (ácidos 

orgânicos, furfural e hidroximetilfurfural – HMF): A concentração de glicose, xilose, xilitol, 

etanol e inibidores (ácidos orgânicos, furfural e HMF) foram medidas através de 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência, utilizando um sistema de CLAE (Waters, Milford, 

MA, E.U.A.) equipado com um detector de índice de refração Waters 2414 e com uma coluna 

Aminex HPX-87H (Bio Rad, Hercules, CA, USA). O eluente foi H2SO4 5 mmol.L-1 em água 

deionizada (MiliQ Simplicity 185, Millipore, Billerica, MA) com vazão de 0,5 mL.min-1 a 

65°C.  

 

5.2.2.5 −−−− Cinética do consumo de substrato, produção de biomassa e 

produto: fermentação alcoólica do hidrolisado do bagaço de caju 

Neste estudo, a cinética de consumo de substrato, produção de biomassa e produto foi 

investigada somente para a fermentação alcoólica do hidrolisado do bagaço de caju. Os 

parâmetros cinéticos estimados foram: taxa especifica de crescimento (µx), consumo de 

glicose (µS1), consumo de xilose (µS2) e produção de etanol (µP), definidos através das 

Equações 5.1 a 5.5, respectivamente:  

                                                        (5.1) 

                                                                                                   (5.2) 

                                                                                                  (5.3) 

                                                       (5.4) 

                                                                (5.5) 

Sendo X é concentração de células (g.L-1), S1 é concentração de glicose (g.L-1), S2 é 

concentração de xilose (g.L-1), P é concentração de etanol (g.L-1) e µmax é máxima taxa 

específica de crescimento. 

Os rendimentos de etanol baseado no consumo de glicose (YG
P/S1), baseado no 

consumo de glicose e xilose (YP/S), e baseado na produção de biomassa (YP/X) foram 

estimados de acordo com as Equações (5.6), (5.7) e (5.8).  
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                                                              (5.6) 

                                                                                                                           (5.7) 

                                              (5.8) 

Taxa volumétrica de produção de etanol (PE) e Produtividade de biomassa (PX) foram 

determinados pelas Equações (5.9) e (5.10):  

                                                                                                                 (5.9) 

 

                                                                                                                         (5.10) 

Máxima concentração de biomassa (Xmax) e etanol (Pmax) foi definida como a maior 

concentração obtida durante o processo fermentativo.  

 

 

5.3 −−−− Resultados e Discussões  

 

5.3.1 −−−− Composição do Bagaço de Caju e do Hidrolisado CAB-H 

  

O bagaço de caju isento de pré-tratamento (in natura), utilizado neste estudo, 

apresentou as seguintes porcentagens de celulose, hemicelulose, lignina, extraíveis e cinzas, 

20,54 ± 0,70 %, 16,33 ± 3,0 %, 33,62 ± 5,28, 5,64 ± 0,07 % e 0,20 ± 0,07 % (m/m), 

respectivamente. Ferreira et al. (2004), quantificou celulose, hemicelulose e lignina do bagaço 

de caju obtendo 24,3%, 18,5% e 22,5%, respectivamente. Há uma diferença nos valores de 

lignina obtida neste trabalho com o resultado obtido pelos autores Ferreira et al. (2004), essa 

diferença, provavelmete, se deve a diferença de metodologia como também, a proveniência do 

bagaço de caju não serem iguais. 

O hidrolisado do bagaço de caju (CAB-H) foi preparado por pré-tratamento com ácido 

sulfúrico diluído. CABH continha celobiose, glicose, xilose, arabinose, ácido fórmico e ácido 

acético, nas seguintes concentrações 5,24 ± 0,31 g.L-1, 29,08 ± 0,47 g.L-1, 24,48 ± 1,30 g.L-1, 

11,33 ± 1,78 g.L-1, 2,90 ± 0,63 g.L-1 e 2,73 ± 0,26 g.L-1, respectivamente.  

Também foi acompanhada a medida de components tóxico como, por exemplo, 

furfural, HMF, ácido levulínico e ácido fórmico, juntamente com componentes fenólicos 
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derivados da degradação de lignina solúvel durante o pré-tratamento. Estes componentes são 

exemplos de inibidores do crescimento de leveduras (Rossell, 2006c; Saha et al., 2005a; 

Sassner et al., 2006). Neste estudo, o conteúdo de HMF e furfural foi utilizado como 

indicativo de componentes tóxicos em CABH. As análises apresentaram uma concentração de 

0,12 ± 0,06 g.L-1 de furfural e 0,10 ± 0,05 g.L-1 de HMF. Entretanto, quando o pH do 

hidrolisado foi ajustado para 4.5 com Ca(OH)2, ocorreu a formação de um precipitado, 

provavelmente devido a baixa solubilidade dos sais de cálcio. De acordo com a literatura 

(Persson et al., 2002; Rossell, 2006a; Okur & Saraçoglu, 2006), estes sais são capazes de 

formar complexos precipitantes com alguns componentes tóxicos, como furfural, HMF e 

ácido acético, presentes em hidrolisados de biomassas lignocelulósicas. Entretanto, antes da 

esterilização do CABH, o precipitado foi removido por filtração e a fração líquida resultante 

continha concentrações não detectáveis de HMF e furfural (concentração < 0.001 g.L-1).  

Contudo, não somente os inibidores foram removidos quando se ajustou o pH para 4.5 

com Ca(OH)2, a concentração dos carboidratos e dos ácidos orgânicos dimimuiu. O 

hidrolisado obtido após a filtração apresentou a seguinte composição: 25,13 ± 1,87 g.L-1 de 

glicose, 21,61 ± 2,00 g.L-1 de xilose, 11,33 ± 1,78 g.L-1 de arabinose, 0,4 ± 0,04 g.L-1 de ácido 

fórmico e 1,94 ± 0,34 g.L-1 de ácido acético.  

Larsson et al. (1999) observaram que a fermentação do hidrolisado de madeira com 

baixas concentrações de ácido acético, fórmico e levulínico, favoreceu a produção de etanol, 

mas altas concentrações desses componentes inibiram a produção de etanol (Larsson et al., 

1999; Sassner et al., 2006).  

 

5.3.2 −−−− Produção de etanol por Kluyveromyces marxianus CE025 

 

Primeiramente, o desempenho da levedura K. marxianus CE025 no meio MXG para 

produzir etanol foi avaliado a pH 4,5, 40 °C e 200 rpm. A Figura 5.1 apresenta os resultados 

experimentais do consumo de glicose e xilose, crescimento celular e formação de produtos. A 

formação de biomassa apresentou uma fase lag de 2 horas, após esse período aumentou 

exponencialmente e entrou na fase estacionária entre 8-24 horas. Não foi observada a fase de 

morte até 72 horas, quando a concentração de biomassa foi 5,51 ± 0,3 g.L-1. A levedura 

consumiu glicose e xilose presente no meio MXG com pH 4.5. Glicose foi completamente 

consumida antes de 24 horas de fermentação. Xilose, por outro lado, apresentou uma baixa 

taxa de consumo quando glicose foi avaliada. Após todo o consumo de glicose do meio de 

cultura é que foi observado um consumo de xilose, obtendo 10,16 ± 0.5 g.L-1 a 72h. 
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K. marxianus CE025 produziu 8,00 ± 0,2 g.L-1 de etanol com 24 h de fermentação 

(Figura 5.1), obtendo um rendimento de etanol de 0,288 ± 0,04 g etanol/g glicose e 0,231 ± 

0,04 g etanol/g açúcares totais (glicose + xilose). Outros autores Kumar et al. (2009) 

obtiveram menores concentrações de etanol, comparando com este trabalho, a uma 

temperatura ótima de crescimento (50ºC) de Kluyveromyces sp. IIPE453 usando glicose como 

fonte de carbono a uma concentração inicial de aproximadamente 20 g.L-1. 
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Figura 5. 1 − Fermentação do meio MXG por K. marxianus CE025 a 40 °C, 200 rpm e pH 

inicial 4,5: (■) Biomassa, (●) Glicose, (○) Xilose, (▲) Etanol e (□) Xilitol. 

 

Xilitol também foi produzido, ver Figura 5.1, nas mesmas condições obteve-se um 

rendimento de 1,69 ± 0,3 g.L-1 a 24 h de fermentação. A maior produção de xilitol ocorreu a 

72 h, obtendo uma concentração de 4,77 ± 0,2 g.L-1. É bem conhecido que a primeira etapa do 

metabolismo de D-xilose é o transporte do açúcar através da membrana celular. Isto pode ser 

explicado devido a produção e excreção de xilitol por K. marxianus e outras leveduras que 

assimilam xilose afetam a produção de etanol desde que xilitol seja excretado no meio em vez 

de ser oxidado a xilulose para entrar na Via das Pentoses Fosfato (Jeffries & Jin, 2004). Em 

várias leveduras, a xilose redutase (XR), enzima que catalisa a conversão de xilose a xilulose, 

dependente do cofator NAD(P)H, como xilose é consumida na célula, NADH é acumulado 

nela e a atividade de xilitol dehidrogenase (XDH) é reduzida, bloqueando a oxidação do 

xilitol a xilulose (Jeffries & Jin, 2004). No meio CABH, como a glicose está presente esta 

entra diretamente na Via Glicolítica para a produção de etanol, e como não há excreção de 

xilitol para o meio não há diminuição da atividade da enzima XDH, podendo haver a 
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oxidação do xilitol a xilulose, que entra na Via das Pentoses Fosfato para a produção de etanol 

(Granström, et al., 2002; Rao et al., 2008). 

A Figura 5.2 apresenta o perfil da fermentação do CAB-H por K. marxianus CE025 a 

40 °C, 200 rpm e pH inicial 4,5. Através da curva de crescimento observa-se que a levedura 

apresenta uma apreciável fase lag (mais que 8 horas). Após, este período, um aumento na 

biomassa foi observado, indicando que a levedura foi capaz de crescer neste meio, obtendo 

uma concentração celular de 10,13 ± 0,5 g.L-1 a 72 h. Como foi observada na fermentação de 

MXG, a taxa de consumo de glicose foi mais rápida que a taxa de consumo de xilose. 

Entretanto, não ocorreu produção de xilitol no meio CAB-H a pH 4,5, provavelmente devido 

a inibição de enzimas específicas que participam do fluxo metabólico para produzir xilitol. 

Contudo, este fato não é um fato negativo, já que o produto que se deseja obter é etanol. 
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Figura 5. 2 − Perfil do consumo de substrato, produção de biomassa e etanol durante a 

fermentação do meio CAB-H por K. marxianus CE025 a 40 °C, 200 rpm e pH inicial 4,5: (■) 

Biomassa, (●) Glicose, (○) Xilose e (▲) Etanol. 

 

A maior concentração de etanol (6,37 ± 0,5 g.L-1) foi alcançada com 48 horas de 

fermentação. A taxa volumétrica de etanol foi 0,13 g.L-1.h-1 e o rendimento baseado no 

consumo de glicose foi 0,273 ± 0,017 g/g glicose. Quando comparado ao meio sintético 

(MXG), o rendimento de etanol baseado no consumo de glicose e xilose foi menor (21% e 

48%, respectivamente). O mesmo comportamento foi observado por outros autores (Zhang et 

al., 2010), quando estudaram a capacidade da levedura K. marxianus 6556 em utilizar 

diferentes açúcares para produzir etanol. Similares resultados para a concentração de etanol 

foi obtida por outros autores (Margaritis & Bajpai, 1982; Rouhollah et al., 2007; Wilkins et 
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al., 2008). Margaritis & Bajpai (1982) avaliaram a fermentação direta de xilose (20 g.L-1) 

para etanol por Kluyveromyces marxianus 80-SM-16-10 e obtiveram 5,2 g.L-1 de etanol.  

Rouhollah et al. (2007) estudaram a produção de etanol por K. marxianus
 usando xilose (20 

g.L-1) e glicose (20 g.L-1), como fonte de carbono em ensaios separados, obtendo 5,02 and 

8,24 g.L-1 de etanol, respectivamente. Wilkins et al. (2008) avaliaram a fermentação de xilose 

por termotolerantes Kluyveromyces marxianus IBM2 e obtiveram uma concentração de etanol 

de 0,48 g.L-1. Kumar et al. (2009) estudaram diferentes substratos, como glicose, xilose, 

manose, galactose, arabinose, sacarose e celobiose, para avaliar o crescimento e/ou produção 

de etanol por Kluyveromyces sp. IIPE453 (MTCC 5314). Esses autores obtiveram 1.75 ± 0.05 

g.L-1 de etanol quando o ensaio foi conduzido utilizando xilose, como fonte de carbono, numa 

concentração inicial de 20 g.L-1. 

 Uma redução gradual na concentração de etanol foi observada após 48 horas (Figura 

5.2), quando a glicose foi extinta. Se os erros experimentais forem considerados, pode-se 

dizer que a concentração de etanol permaneceu aproximadamente constante. O decréscimo na 

concentração de etanol pode ser atribuído a sua volatilização (Margaritis & Bajpai, 1982; 

Rouhollah et al., 2007), como o aumento da concentração de biomassa pode ser garantida pela 

presença de xilose no meio de cultura. Comportamento similar foi obtido por outros autores 

Kumar et al. (2009), quando Kluyveromyces sp. IIPE453 foi avaliada na fermentação do meio 

sintético que continha glucose e xilose. Esses autores observaram que a concentração de 

etanol de 38 ± 0.5 g.L-1 foi alcançada após 30 horas de fermentação, permanecendo constante 

até o fim do ensaio (considerando os erros experimentais). Neste tempo (30 h) coincide com a 

exaustão da glicose no meio fermentativo, quando xilose continuou sendo consumida sem 

nenhuma produção aparente de etanol. 

Estes resultados indicam que a bioconversão do hidrolisado do bagaço de caju por K. 

marxianus CE025 para produzir etanol representa uma promissora alternativa na produção de 

biocombustíveis e também contribui no aproveitamento do bagaço de caju, um rejeito da 

indústria de suco de caju. Entretanto, a otimização do processo se faz necessário to 

desenvolver uma eficiente rota de produção de etanol por CAB para aplicação comercial. 

Então, foi investigada a influência da temperatura, uma das variáveis operacionais capaz de 

exercer considerável influência na formação de bioprodutos (Fonseca et al. 2008; Sanchéz et 

al., 2004), na fermentação de CABH por K. marxianus CE025.  
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5.3.3 −−−− Influência da temperatura na produção de etanol por K. marxianus CE025 

em CAB-H  

 

A influência da temperatura (30, 34, 37 e 40 °C) na fermentação do CABH por K. 

marxianus CE025  foi estudada, avaliando-se os parâmetros cinéticos relacionados a produção 

de biomassa e etanol e consumo de substratos (Figuras 5.3 e 5.4).  

 

  

  

Figura 5. 3 − Perfil do consumo de substrato, produção de biomassa e etanol durante a 

fermentação do meio CABH por K. marxianus CE025 a 200 rpm, pH inicial 4,5 a diferentes 

temperaturas: (■) 30 °C, (●) 34 °C, (▲) 37 °C e (■) 40 °C. Os pontos dados representam a 

média e o desvio padrão dos três experimentos realizados separadamente. 

 

A produção de biomassa e etanol não foi afetada pelo aumento da isoterma de 30 a 

37°C. Entretanto, o crescimento celular e a concentração de etanol apresentaram um declínio 

considerável quando a fermentação foi conduzida a 40°C. Toda a glicose foi consumida após 

24 h de fermentação a 30, 34 e 37 °C, mas 7,30 ± 3,21 g.L-1 de glicose permaneceu a 40 °C no 

mesmo tempo. A melhor temperatura de crescimento celular e produção de etanol, 30 °C, a 
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glicose foi extinta antes de 24 h de cultivo e a concentração de xilose residual foi menor que 

2,5 g.L-1 a 72 h. 

A Figura 5.4 apresenta o perfil de crescimento celular, consumo de substratos (glicose 

e xilose) e formação de produtos para cada temperatura estudada, sendo o perfil separado para 

cada temperatura. No entanto, a Figura 5.3 apresenta uma comparação entre as temperaturas 

para todos os parâmetros estudados separadamente. 

 

Figura 5. 4 – Efeito da temperatura (30, 34, 37 e 40 °C) na fermentação de MCAB-H por K. 

marxianus CE025 a 40°C e 200 rpm. (■) Biomassa, (●) Glicose, (○) Xilose e (▲) Etanol. 

 

A máxima concentração de etanol (Pmax = 12,44 ± 0,1 g.L-1) foi  

obtida a 30 °C após 48 horas. A maior taxa volumétrica de produção (PE = 0,5 g.L-1.h-

1) foi alcançada na mesma temperatura, mas a 24 h. A produção de etanol iniciou o declínio 

após 48 h, em alguns experimentos. Como discutido anteriormente, o decréscimo na 
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concentração de etanol provavelmente é atribuída à volatilização (Margaritis & Bajpai, 1982; 

Wilkins et al., 2008), já  que a levedura Kluyveromyces marxinaus CE025 não utiliza etanol 

como fonte de carbono, resultado obtido do estudo realizado para verificar o crescimento 

celular utilizando o mesmo meio MXG substituindo as fontes de carbono (glicose + xilose) 

por etanol de grau analítico na concentração de 10 g.L-1. A maior produção de etanol por K. 

marxianus IMB4 usando xilose como fonte de carbono foi alcançada a 40°C por outros 

autores (Margaritis & Bajpai, 1982), entretanto, muito poucos estudos têm sido realizados 

para estudar a produção de etanol de biomassa lignocelulósica usando esta levedura. Muitos 

dos estudos têm sido focados nos aspectos bioquímicos e metabólicos de diferentes cepas e o 

potencial destas na síntese de etanol (Martins et al., 2002; Fonseca et al., 2008; Öhgren et al., 

2006; Zhang et al., 2010), bem como avaliar a capacidade das leveduras de utilizar diferentes 

açúcares presentes em meios sintéticos (Margaritis e Bajpai, 1982; Brady et al., 1997; 

Rouhollah et al., 2007; Wilkins et al., 2008).  

Similares resultados foram obtidos por alguns autores (Limtong et al., 2007; 

Sansonetti et al., 2010)  usando diferentes substratos. Sansonetti et al. (2010) pesquisaram a 

produção de etanol por fermentação do soro de queijo de 34 a 45 °C e observaram que os 

experimentos conduzidos a 34 a 37 °C resultaram em maiores rendimentos de etanol, 79 e 

84%, respectivamente, com completo consumo de lactose em somente 18 h de fermentação. 

Limtong et al. (2007) que cultivaram K. marxianus em meio o caldo de cana-de-açúcar a 30, 

37, 40 e 45 °C, observaram nenhuma diferença significante na concentração de etanol obtidas 

a 30 e 37 °C, mas foi reduzida quando a fermentação foi conduzida a 40 e 45°C.  

As taxas volumétricas de etanol foram altas em todas as temperaturas testadas neste 

estudo (> 0,20 g.L-1.h-1), exceto a 40 °C (0,13 g.L-1.h-1) após 48 h de fermentação, tempo em 

que ocorre a máxima produção de etanol (Figure 5.3). Wilkins et al. (2008) obtiveram baixa 

taxas volumétricas de etanol (<0,02 g.L-1.h-1) a 40°C (48 h) durante a fermentação de xilose 

por K. marxianus IMB4, com concentração inicial de células entre 4,1 e 4,5 g.L-1 e pH inicial 

de 5,5.  

A Tabela 5.1 apresenta os parâmetros cinéticos da fermentação alcoólica realizada por 

K. marxianus CE025 usando CABH e a Figura 5.4 apresenta os valores de Xmáx e Pmáx em 

função da temperatura. Os valores da taxa específica de consumo de glicose foram 

semelhantes para todas as temperaturas avaliadas. O aumento da temperatura não foi 

significante, através da análise de variância, com o nível de significância de 95% feita com 

auxílio do software Microcal Origin 8.1, para o rendimento de etanol baseado no crescimento 

celular (YP/X), mas exerceu um efeito negativo no rendimento de etanol baseado no consumo 
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de glicose (YG
P/S1) (Tabela 5.1). O menor valor para Xmáx e Pmáx foi obtido a 40 °C, onde estes 

valores dobraram a 30 °C (Figura 5.5). Além disso, parece ter uma relação entre a produção 

de biomassa e etanol, desde que o comportamento das duas curvas é similar (Figura 5.4). 

Outros autores observaram que a produção de etanol por K. marxianus pode ser favorecida 

melhorando as condições de crescimento (Zhang et al., 2010).  

 

Tabela 5. 1 − Fermentação alcoólica do CABH por K. marxianus CE025: efeito da 

temperatura nos parâmetros cinéticos. Total rendimento de etanol baseado no consumo de 

glicose (YG
P/S1) e baseado no consumo de glicose e xilose (YP/S), total rendimento baseado na 

produção de biomassa (YP/X) e produtividade de etanol (PE). 

Parâmetros 30 °C 34 °C 37 °C 40 °C 

YG
P/S1 

(g etanol/g glicose) 
0,417 ± 0,003 0,375 ± 0,004 0,385 ± 0,017 0,273 ± 0,017 

YP/S 

(g etanol/g açúcar) 
0,341 ± 0,017 0,275 ± 0,067 0,302 ± 0,007 0,190 ± 0,020 

YP/X (g.g-1) 1,515 ± 0,107 1,064 ± 0,120 1,535 ± 0,119 1,234 ± 0,330 

PE (g.L-1.h-1)i 0,257 ± 0,002 0,205 ± 0,015 0,236 ± 0,001 0,132 ± 0,010 

(i) Produtividade de etanol com 48 h de fermentação. 

 

Quando a fase exponencial de crescimento para cada cultivo foi estabilizada, µmáx foi 

calculada usando a Equação 1 e os resultados estão apresentados na Figura 5.5. A temperatura 

pouco afetou µmax, exceto para a temperatura de 40 °C. A máxima taxa específica de 

crescimento foi obtida a 30 °C (µmax = 0,0519 h-1), na mesma condição que os maiores valores 

de Xmáx e Pmáx foram observados, sendo o menor valor de µmáx (µmax = 0,0237 h-1) obtido a 

40°C. Na Figura 5.6, apresenta-se também, a produtividade de biomassa após 72 h de 

fermentação, observando-se que ocorre uma diminuição com o acréscimo da temperatura, 

seguindo o mesmo comportamento de Xmáx e Pmáx. 
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Figura 5. 5 − Fermentação alcoólica de CABH por K. marxianus CE025: efeito da 

temperatura em Xmax (■) e Pmax (○). (▬) linha de tendência para Xmáx e (---)linha de tendência 

para Pmáx. 
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Figura 5. 6 − Fermentação alcoólica do CABH por K. marxianus CE025: efeito da 

temperatura em µmax (■) e produtividade de biomassa (○) a 72h. (▬) linha de tendência para 

µmax e (---) linha de tendência para produtividade de biomassa. 

 

Outros autores (Sanchéz et al., 2004) tentaram explicar o decréscimo da capacidade de 

P. tannophilus para produzir etanol com acréscimo da temperatura ao fato que a altas 

temperaturas a solubilidade do oxigênio dissolvido no meio é reduzida e também que há uma 

maior tendência a evaporação do etanol. Por causa do efeito inibitório da temperatura no 

crescimento celular, Phisalaphong et al. (2006) especificaram que altas temperaturas pode 

resultar em mudanças nas atividades de transporte ou nível de saturação de componentes 
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solúveis e solventes na célula, que talvez aumentem o acúmulo de componentes tóxicos 

dentro da célula. 

 

5.3.4 −−−− Taxas específicas de consumo de substrato, produção de biomassa e 

etanol por Kluyveromyces marxianus CE025 em CAB-H  

 

A Figura 5.7 apresenta a taxa específica de crescimento (µX), consumo de glicose 

(µS1), consumo de xilose (µS2), e produção de etanol (µP) para a fermentação de CAB-H por 

K. marxianus CE025 a 30 °C. As taxas específicas seguiram um comportamento típico de 

fermentação alcoólica (Fonseca et al., 2008). Perfis similares foram obtidos para outras 

temperaturas estudadas neste trabalho (dados não apresentados). A taxa específica de 

consumo de glicose (µS1) foi maior que taxa específica de consumo de xilose (µS2). A taxa 

específica de produção de etanol (µP) e consumo de glicose (µS1) apresentam perfis 

semelhantes, correlacionando-se muito bem. A taxa específica de crescimento (µX) é, 

aproximadamente, constante para as primeiras 10 h de fermentação, levando-se em conta os 

erros experimentais. De acordo com os resultados ilustrados na Figura 5.6, observa-se que a 

formação de etanol está associada com o crescimento e consumo de substrato (glicose), sendo 

um comportamento típico de um metabólito primário. Taxa específica de consumo de xilose 

(µS2) também permaneceu, aproximadamente, constante pelas primeiras 10 h de fermentação. 

Isto é um indicativo que a glicose é a principal fonte de carbono usada por K. marxianus 

CE025 para crescimento e produção de etanol em CAB-H. Entretanto, outros experimentos 

devem ser conduzidos para investigar esse comportamento.  
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Figura 5. 7 − Taxa específica de crescimento (µX, ■), consumo de substrato (µS1, □), consumo 

de xilose (µS2, ○) e produção de etanol (µP, ●) durante a fermentação do CABH por K. 

marxianus CE025 a 200 rpm e 30°C. 

 

 

5.4. Conclusão 

 

Os resultados descritos neste trabalho, comparados com os resultados da literatura, 

demonstram o potencial do uso do hidrolisado obtido do pré-tratamento com ácido sulfúrico 

diluído do bagaço de caju para produzir etanol por Kluveromyces marxianus CE025. A 

levedura foi capaz de consumir glicose e xilose, que são os principais constituintes da 

biomassa lignocelulósica para crescimento e/ou produção de etanol. A máxima taxa específica 

de crescimento em CAB-H foi pouco influenciada pela temperatura entre 30 e 37°C, mas 

diminui consideravelmente a 40°C. Pmáx e Xmáx foram negativamente influenciados pelo 

aumento da temperatura. A máxima concentração de etanol e biomassa para a levedura 

estudada foi obtida a 30°C.  
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Considerações Finais 
 

Após a prensagem do pedúnculo de caju obtém-se o suco e bagaço de caju que 

apresentaram como fonte de carbono para a produção de etanol, com base nos resultados 

obtidos durante o desenvolvimento da presente tese.  

No estudo realizado, utilizando o suco de caju com 87,71 g.L-1 de açúcares (glicose e 

frutose), obteve-se 43 ± 3 g.L-1 de etanol, com produtividade e rendimento de 9,71 g.L-1.h-1 e 

0,49 g.g-1, respectivamente. Com os dados obtidos da avaliação da concentração inicial de 

açúcares presentes no suco de caju, ajustou-se o modelo de Monod aos dados experimentais e 

seus parâmetros cinéticos foram estimados: µmax = 0,196 ± 0,04 h-1 e Ks = 69,51 ± 33,6 g.L-1. 

Através dos resultados obtidos nesse estudo pode-se concluir que o pedúnculo de caju 

apresenta-se como uma fonte de carbono alternativa para a produção de etanol. 

Com o bagaço de caju, realizaram-se dois tratamentos, tratamento ácido e álcali, para 

obter os açúcares para posterior fermentação.  A Figura 6.1, um fluxograma simplificado das 

etapas realizadas a partir do pedúnculo de caju para obtenção de carboidratos para sua 

posterior fermentação. Observa-se na Figura 6.1, que se obtém 5 g e 4,45 g de glicose no 

tratamento do bagaço de caju com ácido e álcali, respectivamente, após hidrólise enzimática. 

Não há uma grande diferença na quantidade, porém o volume de enzima utilizado na hidrólise 

enzimática do bagaço de caju tratado com álcali (CAB-OH) é aproximadamente 10 vezes 

menor que o utilizado na hidrólise do bagaço de caju tratado com ácido (CAB-H). Como o 

custo maior desse processo é na aquisição da enzima, que em setembro de 2010 um volume 

de 50 mL da enzima custava em torno de R$ 297,00 (Sigma Aldrich, Celulase de Aspergillus 

níger, código do produto C2605-50 mL), o tratamento selecionado seria com hidróxido de 

sódio. 

A fração líquida do hidrolisado obtido no tratamento ácido, que apresentava em torno 

de 22 g.L-1 de glicose, foi utilizado como fonte de carbono pelas leveduras Saccharomyces 

cerevisiae e Kluyveromyces marxianus CE025 para produzir etanol obtendo rendimentos 

próximos ao teórico. 

Resultados obtidos neste trabalho mostraram que a fibra do caju apresenta potencial 

em carboidratos para produção de etanol por fermentação. Além disso, a exploração do caju 

como fonte de carbono não só acarretará redução no custo da produção de etanol, como 

também trará um propósito a um material que geralmente é desperdiçado, contribuindo assim 
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para a redução da poluição ambiental e se apresenta como uma alternativa ao uso de cana-de-

açúcar como matéria-prima na produção de etanol. 

 

 

 

Figura 6. 1 - Fluxograma das etapas realizadas com o pedúnculo de caju para obtenção de 

glicose para sua posterior fermentação por leveduras para produzir etanol. 

 

Sugestões para Estudos Futuros: 

 

− Estudar outros pré-tratamentos, por exemplo, por explosão a vapor com amônia 

(AFEX) e com diferentes álcalis.  

PEDÚNCULO DE CAJU 

(2) (1) 

Bagaço de Caju 
100 g 

Hidrolisado CAB–H 
Fração líquida 

CAB–H 
Fração sólida (61 g) 

CAB–0H 
Fração sólida (6,1 g) 

Hidrolisado Enzimático CAB-H  
 5 g de glicose 

 

Pré-tratamento a 121°C por 15 min com 
H2SO4 0,6 mol.L-1 e 30 % m/v CAB 

Tratamento a 121°C por 30 min com 
NaOH 4% m/v  e CAB 30 % m/v  

Hidrólise Enzimática a 45°C com 30 
FPU/g bagaço e 2 % m/v de sólidos 

Hidrolisado Enzimático CAB-OH  
 4,45 g de glicose 

 

Hidrólise Enzimática a 45°C com 30 
FPU/g bagaço e 2 % m/v de sólidos 

Fermentação por S. cerevisiae a 30°C e 
150 rpm durante 4 horas  

Dois processos possíveis (1 e 2) 

Suco de Caju 
(90 ± 2 g/L de açúcares) 

ETANOL 43 ± 3 g/L 

Rendimento  
82 ± 2 mg glicose/g CAB-H 

mg glicose/g CAB-H

Rendimento  
730 ± 20 mg glicose/g CAB-0H 

mg glicose/g CAB-H

Rendimento  
0,49 g etanol/g açúcares 

mg glicose/g CAB-H
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− Avaliar o rendimento da hidrólise enzimática do bagaço de caju utilizando outras 

enzimas ou combinações de enzimas.  

− Avaliar diferentes microrganismos que utilizem a xilose, presente no hidrolisado 

obtido do pré-pretamento com ácido sulfúrico diluído, para produzir etanol.  

− Estudar a sacarificação e fermentação simultânea do bagaço de caju. 

− Obter um modelo cinético para a cinética de produção de etanol utilizando os 

hidrolisados do bagaço de caju. 

− Ampliar a escala de produção de etanol utilizando o bagaço de caju como material 

lignocelulósico. 

− Realizar um estudo de viabilidade econômica da produção de etanol, utilizando suco 

de caju como fonte de carbono e/ou bagaço de caju.  
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Anexo I: Análises Estatísticas 

Análise Estatística para Avaliação da Influência da Concentração do 

Ácido Súlfurico no Pré-tratamento do Bagaço de Caju 

• Análise de variância para a conversão de glicose com base na massa de bagaço
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• Análise de variância para a conversão de xilose com base na massa de bagaço 
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• Análise de variância para a concentração de glicose no hidrolisado líquido 
ANOVA com todas as concentrações avaliadas. 
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ANOVA com todas sem avaliar o pré-tratamento sem ácido sulfúrico (0,0 mol.L-1). 
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• Análise de variância para a concentração de xilarabin no hidrolisado líquido 
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• Análise de variância para a conversão em glicose com base no teor de celulose 
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• Análise de variância para a conversão de xilarabin com base no teor de 
hemicelulose 
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Análise Estatística para Avaliação da Influência da Concentração Inicial de 

Bagaço de Caju no Pré-tratamento com Ácido Sulfúrico Diluído 

 
• Análise de variância para a concentração de glicose no hidrolisado líquido 
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• Análise de variância para a concentração de xilarabin no hidrolisado líquido 
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• Análise de variância para a conversão de glicose com base na massa de bagaço  
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• Análise de variância para a conversão de xilarabin com base na massa de bagaço  
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Análise Estatística para Avaliação do Tempo de Pré-tratamento com Ácido 

Sulfúrico Diluído do Bagaço de Caju  

 
• Análise de variância para a concentração de glicose no hidrolisado 

Em todos os tempos avaliados variando as concentrações.  
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Variando o tempo para a concentração de 0,6 mol.L-1. 
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Variando o tempo para a concentração de 0,7 mol.L-1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexos 

 

153 
Maria Valderez Ponte Rocha Novembro/2010 

Variando o tempo para a concentração de 0,8 mol.L-1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexos 

 

154 
Maria Valderez Ponte Rocha Novembro/2010 

• Análise de variância para a concentração de xilarabin no hidrolisado. 

Em todos os tempos avaliados variando as concentrações.  
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Variando o tempo para a concentração de 0,6 mol.L-1 
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Variando o tempo para a concentração de 0,7 mol.L-1. 
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Variando o tempo para a concentração de 0,8 mol.L-1. 
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Abstract A commercial strain of Saccharomyces cerevisiae was used for the production of
ethanol by fermentation of cashew apple juice. Growth kinetics and ethanol productivity
were calculated for batch fermentation with different initial sugar (glucose + fructose)
concentrations. Maximal ethanol, cell, and glycerol concentrations were obtained when
103.1 g L−1 of initial sugar concentration was used. Cell yield (YX/S) was calculated as 0.24
(g microorganism)/(g glucose + fructose) using cashew apple juice medium with 41.3 g L−1

of initial sugar concentration. Glucose was exhausted first, followed by fructose.
Furthermore, the initial concentration of sugars did not influence ethanol selectivity.
These results indicate that cashew apple juice is a suitable substrate for yeast growth and
ethanol production.

Keywords Ethanol . Cashew apple juice . Saccharomyces cerevisiae . Batch cultivation .

Kinetic parameters

Introduction

One of the greatest challenges for society in the twenty-first century is to meet the growing
demand for energy for transportation, heating, and industrial processes and to provide raw
material for the industry in a sustainable way. An increasing concern for the security of oil
supply has been evidenced by increasing oil prices, which, during 2006, approached US$80
per barrel [1]. More importantly, the future energy supply must be fulfilled with a
simultaneous substantial reduction of green house gas emissions [2]. Ethanol satisfies that
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requirement because its production and combustion do not contribute significantly to the
total amount of carbon dioxide in the atmosphere [3].

Ethanol has already been introduced on a large scale in Brazil, USA, and some European
countries, and it is expected to be one of the dominating renewable biofuels in the transport
sector within the coming 20 years. Ethanol can be blended with petrol or used as neat
alcohol in dedicated engines, taking advantage of the higher octane number and higher heat
of vaporization; furthermore, it is an excellent fuel for future advanced flexfuel hybrid
vehicles [1]. Nearly all fuel ethanol is produced by fermentation of sucrose in Brazil or corn
glucose in the USA; however, these raw material bases will not be sufficient to satisfy the
international demand [4].

A very common argument against ethanol is its economic competitiveness against fossil
fuels. Nevertheless, Goldemberg et al. [5] demonstrated, through the Brazilian experience
with ethanol, that economy of scale and technological advances can lead to increased
competitiveness of this renewable alternative, reducing the gap with conventional fossil
fuels. Consequently, there is an intensified interest in the study of all the steps involved in
ethanol production to reduce costs [6].

Impelled by the creation of the “Proálcool” project in the 1970s and 1980s, Brazil has
become, in 2005–2006, the world’s largest ethanol producer via fermentation, developing
and improving many fermentative processes [5] using sugar cane as a source of sucrose. In
the northeast of Brazil, however, the volume of ethanol produced does not represent an
important amount compared to the national production. So, the optimization of alternative
low-cost processes is imperative. In the state of Ceará, the cashew agroindustry has an
outstanding role in the local economy. However, only 12% of the total peduncle, the part of
the tree that connects it to the cashew nut, is processed and it does not play an important
role in the economy of the state. Furthermore, the majority of the cashew apple production
spoils in the soil. Those facts, together with its rich composition (reducing sugar, fibers,
vitamins, and minerals salts), turns cashew apple juice (CAJ) into an interesting and
inexpensive (R$1.00/kg) culture medium [7].

Cashew is produced in around 32 countries of the world, and the major cashew apple-
producing countries and their production figures in the year of 2004, based on the Food and
Agriculture Organization [8], are, approximately, Vietnam, 8.4 million tons; Nigeria,
5 million tons; India, 4 million tons; Brazil, 1.6 million tons; and Indonesia, 1 million tons.
The official estimate for the Brazilian cashew crop for 2006/2007 is around 266 million
tons [9], which accounts for 11% of the world production and corresponds to more than
2 billion tons of cashew apple. Considering that the use of agroindustrial residues can
contribute for the reduction of production costs, cashew apple appears as an alternative raw
material for ethanol production, due to its vast availability and high concentration of
reducing sugars. Therefore, the aim of this work was to investigate the potential use of this
alternative substrate (CAJ) as a carbon source for ethanol production by Saccharomyces
cerevisiae (commercial strain). Experiments were conducted in a batch bioreactor and the
process was monitored by measuring biomass, glucose, fructose, and ethanol concentrations.

Materials and Methods

Microorganism

The microorganism used was a commercial yeast S. cerevisiae Saf-Instant (SAF Argentina,
Buenos Aires, Argentina).
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CAJ Preparation

CAJ was extracted by compressing the cashew apple (Anarcardium occidentale L.). After
compressing, the juice was centrifuged at 3,500 rpm for 20 min (BIO ENG, BE-6000,
Piracicaba, São Paulo, Brazil).

Media and Fermentation Assays

The medium for fermentation consisted of CAJ supplemented with the following
components: MgSO4 0.65 g L−1, KH2PO4 0.50 g L−1, (NH4)2SO4 2.50 g L−1, and ZnSO4

(0.65 g L−1). It was sterilized in autoclave (Phoenix, Araraquara, São Paulo, Brazil) at 110 °C
for 10 min, and the initial pH was adjusted to 4.50 by using 1 N HCl. Batch fermentation was
carried out in 500-ml Erlenmeyer flasks with 250 ml of medium in a rotary shaker TE240
(Tecnal, Piracicaba, São Paulo, Brazil) at 30 °C and 150 rpm. The initial yeast concentration
inoculated into the fermentation medium was 10 g L−1 using dry baker yeast. Samples were
collected at time-defined intervals and submitted to analysis.

Influence of CAJ (glucose + fructose) Concentration on Ethanol Production by S. cerevisiae

The effects of initial concentrations of glucose + fructose, present in CAJ, were examined.
Different initial sugar concentrations (glucose + fructose) were evaluated, from 24.4 to
103.1 g L−1. The initial sugar concentration was achieved by diluting or concentrating the
CAJ, which has a natural concentration around 80 g L−1. For each initial sugar
concentration, specific microbial growth rates (μx), specific ethanol production rates (μp),
maximum ethanol (Pem) or glycerol concentration (Pgm), maximum dry weight (Xm),
ethanol (YP/So), and cell yields (YX/So) were calculated (variables are listed in the
Appendix).

Analytical Methods

Biomass Content

Cell concentration was determined by dry weight [10]. Samples were taken from the
fermentation media at certain time intervals and centrifuged at 3,000 rpm for 30 min in a
BE-6000 centrifuge (BIO ENG). The pellet was dried at 80 °C on a Tecnal TE-397/4 stove
(Tecnal) until constant weight was achieved. Supernatant was used for glucose, fructose,
ethanol, and glycerol analysis.

pH Measurement

The pH of the fermentation medium was measured using a Tec-3MP model pH meter
(Tecnal, Campinas, São Paulo, Brazil).

Glucose, Fructose, Ethanol, and Glycerol Concentrations

Substrate concentration (glucose and fructose) and product concentration (ethanol and
glycerol) were measured by high-performance liquid chromatography (HPLC) using a
Waters HPLC system (Waters, Milford, MA, USA) equipped with a refractive index Waters
2414 detector and a Shodex Sugar SC1011 column 8.0×300 mm (Shodex, Kawasaki,
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Kanagawa, Japan). Water MiliQ (simplicity 185, Millipore, Billerica, MA, USA) was used
as solvent with a flow rate of 0.6 mL min−1 at 80 °C. Samples were identified by comparing
the retention times with those of carbohydrate, ethanol, and glycerol standards.

Yield Coefficients and Selectivity

The experimental data of products, substrates, and cells concentrations in a given period of
time were used to calculate the yields in product (YP/S) and cells (YX/S) related to substrate
and the specific rates for growth (μx), substrate consumption (μS), and product formation
(μp).

Equations 1 and 2 represented a productivity (Pm) and ethanol selectivity (Se),
respectively.

Pm ¼ Cim � Ci0

t
ð1Þ

Where i stands for ethanol or glycerol, Ci0 is the initial concentration, Cim is the highest i
concentration, and t is the fermentation time when the highest i concentration is achieved.

Se ¼ CETHANOL

CGLICEROL
ð2Þ

Results and Discussion

In a previous work [11], CAJ was characterized in terms of physical–chemical parameters,
and results showed it was rich in glucose, fructose, and several amino acids. However, some
macro- and micronutrients were not present at the desired level for ethanol production and
had to be supplemented. In this work, the effect of initial sugar concentrations (glucose +
fructose − S0) on ethanol production was investigated in the range of 24.4–103.1 g L−1.
Figure 1 shows the experimental results obtained for substrate consumption and ethanol and
glycerol production and dry weights of the strain during fermentation time for each substrate
concentration studied. It can be observed that, for all initial sugar concentrations evaluated,
the biomass concentration with time is a typical curve of microbial growth. Furthermore, log
phase growth occurred between 4 and 6 h for CAJ medium.

The yeast consumed both glucose and fructose, sugars that are present in CAJ, to
produce ethanol and glycerol (Fig. 1), but glucose was exhausted first, followed by
fructose. Maximum ethanol concentration, 44.4±4 g L−1, was obtained when 103.1 g L−1

of the initial sugar concentration was used; however, higher productivity, 9.71±0.3 g L−1,
was achieved with 87.7 g L−1 (Fig. 1, Tables 1 and 2) of the initial concentration of
substrate. Highest ethanol concentration was obtained after 4 h of fermentation in the
medium with an initial sugar concentration of 87.7 g L−1 and after 6 h in the medium with
an initial sugar concentration of 103.1 g L−1. This result is probably due to yeast
metabolism, which may be inhibited by the substrate or suffer from glucose repression. It
can be observed that the rate of sugar consumption is very low when S0=103.1 g L−1was
used; fructose and glucose concentrations remained almost constant for 2 h at the beginning
of fermentation. Other authors [12] found that the growth of S. cerevisiae is inhibited
equally by glucose and fructose. Another possibility is the presence of other chemicals that
are partially inhibitory to the yeast fermentation, which had its concentration enhanced
when concentrating the juice.
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It can be observed that glycerol was produced in all assays (Fig. 1 and Table 2), and
maximum glycerol concentration was obtained (5.8±0.1 g L−1) when 103.1 g L−1 of initial
sugar concentration was used. Glycerol is produced and accumulated in the yeast cell as a
response to osmotic stress. In addition to osmotic regulation, glycerol also has a role in the
redox balance of the yeast cell. Under anaerobic conditions, glycerol is formed to reoxidize
the NADH formed in anabolism and in the synthesis of organic acids [13, 14]. Yalçin and
Özbas [15] evaluated grape juice as a medium for glycerol production; their obtained
maximum glycerol concentration and dry weight were 14.1 and 8.0 g L−1, respectively.
Although the objective of this work is to produce ethanol, glycerol has been an important
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Fig. 1 Effect of sugar (glucose + fructose) on ethanol production by S. cerevisiae at 30 °C and 150 rpm.
Initial sugar (glucose + fructose) concentration: open squares, 24.4; closed circles, 41.3; closed triangles,
62.9; open triangles, 87.7; and closed squares, 103.1 g L−1. Data points represent the mean and standard
deviation from at least three separate experiments
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industrial material with different uses in many industries, such as food, pharmaceutical,
cosmetics, drug, toothpaste, leather, textile, tobacco, and other industries [15]. Many
growth factors affect glycerol metabolism of yeast cells, such as the type of substrate and
the initial substrate concentration, temperature, pH, inoculation rate, aeration rate, nitrogen
source, etc. [15]. It is reported that an increase in the initial sugar concentration enhances
glycerol production because of osmotic stress. In this study, however, initial sugar
concentration had no important effect on ethanol selectivity (Table 1).

Specific growth rates (μx), specific substrate rates (μS), and ethanol production rates (μp)
were calculated, and results are shown in Fig. 2 for S0=103.1 g L−1. Similar profiles were
obtained for the other initial substrate concentration studied (data not shown). As can be
observed, specific growth rates, substrate consumption, and product formation followed a
typical pattern for ethanol fermentation [16]. The specific rate of substrate consumption
(μS) and ethanol production (μp) present similar profiles, thus correlating it very well. The
specific growth rate (μx) presents, approximately, the same course of the others two curves.
Then, ethanol formation is associated with growth, consumption of substrate, and
catabolism reaction, typical of a primary metabolite (Fig. 2).

Table 2 shows the effect of initial sugar (glucose + fructose) concentration on maximum
ethanol concentration (Cem), together with dry weight (Xm) and glycerol concentration (Cg)
when Cem was achieved. Table 3 shows the results on cell (YX/S), ethanol (YPe/S), and
glycerol (YPg/S) yield coefficients, as well as those on ethanol yield that were calculated
considering theoretical yield (YPe/S=0.511) as reference [17]. The specific growth rate
(Table 3) increased almost twofold when sugar concentration was increased from 24.4 to
87.7 or 103.1 g L−1. However, specific growth rate remained almost constant when sugar
concentration was increased from 87.7 to 103.1 g L−1. The biomass yield (YX/S) in the
media decreased from 0.228 to 0.091 g per gram of sugar concentration. Other authors [17]

Table 1 Effect of initial sugar (glucose + fructose) concentration (S0) on ethanol and glycerol productivity
(Pm) and ethanol selectivity (Se) during fermentation of CAJ by S. cerevisiae at 30 °C and 150 rpm.

S0 (g L−1) Productivity (g L−1 h−1)a Selectivity (Se)

Ethanol Glycerol

24.4 1.455±0.06 0.255±0.01 5.86±0.3
41.3 3.082±0.02 0.429±0.01 6.18±0.1
62.9 4.168±0.22 0.418±0.03 6.70±0.5
87.7 9.708±0.25 0.889±0.00 6.64±0.2
103.1 6.370±0.38 0.747±0.02 6.64±0.6

a Values were calculated at maximum ethanol and glycerol concentrations.

Table 2 CAJ fermentation by S. cerevisiae at 30 °C and 150 rpm: maximum ethanol (Cem), glycerol (Cgm),
and biomass concentrations (dry weight) for media with different initial concentrations of sugar (glucose +
fructose).

S0 (g L−1) X0 (g L−1) Xm (g L−1) Cem (g L−1) Cg (g L−1) ΔX (g L−1) ΔS (g L−1)

24.4 6.50±0.8 12.07±1.2 9.7±1 1.4±0.1 5.57 24.4
41.3 8.00±0.9 16.85±4.9 15.6±0 2.5±0.1 8.85 41.3
62.9 8.13±0.1 14.67±1.0 27.1±0 3.8±0.1 6.54 62.9
87.7 7.55±0.1 14.33±0.1 42.8±3 5.4±0.1 6.78 87.7
103.1 7.75±0.1 17.17±0.4 44.4±4 5.8±0.1 9.42 103.1
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observed the same behavior for biomass yield, which decreased from 0.217 to 0.075 g per
gram of sugar concentration when sucrose concentration was increased from 34.6 to
257.4 g L−1, and they attributed the decrease on YX/S to growth inhibition due to high
substrate concentrations. Ethanol yield varied from 74 to 95.5% of the theoretical values,
the highest value being achieved when 87.7 g L−1 of initial sugar concentration was used.

Conclusion

Maximum ethanol concentration was obtained (≅44 g L−1) when 87.7 and 103.1 g L−1 of
initial sugar concentration was used in the fermentation medium. Specific rates of growth,
substrate consumption, and product formation followed a typical pattern for ethanol
fermentation. Maximum ethanol yield (0.488 g g−1) and productivity (9.71 g L−1 h−1) were
obtained when 87.7 g L−1 of initial sugar concentration was used. Finally, initial sugar
concentration had no important effect on selectivity. The results obtained indicate that CAJ
is a suitable substrate for ethanol production. Moreover, the use of the CAJ as a medium
will not only reduce the cost of the resulting ethanol production, but it will also make use of
an agricultural waste that is otherwise discarded in the field.
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Fig. 2 Specific rates of growth
(μx), substrate consumption (μS),
and ethanol production (μp) for
the fermentation of CAJ medium
by S. cerevisiae at 30 °C,
150 rpm, and initial sugar
(glucose + fructose) concentra-
tion of 101.05 g L−1

Table 3 Effect of initial sugar (glucose + fructose) concentration on specific growth rates, yield coefficients
and ethanol yield during CAJ fermentation by S. cerevisiae at 30 °C and 150 rpm.

S0
(g L−1)

X0

(g L−1)
YX/S
(g g−1)

YX/Pe
(g g−1)

YPe/S
(g g−1)

YPg/S
(g g−1)

Specific growth rate,
μx (h

−1)
Ethanol yielda (%)

24.4 6.50±0.8 0.228 0.574 0.398 0.059 0.061±0.02 77.8
41.3 8.00±0.9 0.214 0.567 0.378 0.061 0.071±0.01 73.9
62.9 8.13±0.1 0.104 0.241 0.431 0.060 0.078±0.01 84.3
87.7 7.55±0.1 0.077 0.158 0.488 0.062 0.115±0.01 95.5
103.1 7.75±0.1 0.091 0.212 0.431 0.056 0.120±0.01 84.3

a Values were calculated as a comparison between experimental and theoretical values of ethanol yield
coefficients (YPe/S).
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Appendix

Ks substrate saturation parameter (g L−1)
Pmax product concentration when cell growth ceases (g L−1)
S substrate concentration (g L−1)
X biomass concentration (g L−1)
Xmax biomass concentration when cell growth ceases (g L−1)
YP/X yield of product based on cell growth (g/g)
YX/S yield of cell growth based on substrate consumptions (g/g)
YP/S yield of product based on substrate consumptions (g/g)
Cem maximum ethanol concentration (g L−1)

Greek letter
μmax maximum specific growth rate (h−1)
μp specific rate of product formation (g/[L.h])
μS specific rate of substrate consumption (g/[L.h])
μx specific rate of growth (g/[L.h])
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Abstract The aim of this work was to optimize the enzymatic hydrolysis of the cellulose
fraction of cashew apple bagasse (CAB) after diluted acid (CAB-H) and alkali pretreatment
(CAB-OH), and to evaluate its fermentation to ethanol using Saccharomyces cerevisiae.
Glucose conversion of 82±2 mg/g CAB-H and 730±20 mg/g CAB-OH was obtained when
2% (w/v) of solid and 30 FPU/g bagasse was used during hydrolysis at 45 °C, 2-fold higher
than when using 15 FPU/g bagasse, 44±2 mg/g CAB-H, and 450±50 mg/g CAB-OH,
respectively. Ethanol concentration and productivity, achieved after 6 h of fermentation,
were 20.0±0.2 g L−1 and 3.33 g L−1 h−1, respectively, when using CAB-OH hydrolyzate
(initial glucose concentration of 52.4 g L−1). For CAB-H hydrolyzate (initial glucose
concentration of 17.4 g L−1), ethanol concentration and productivity were 8.2±0.1 g L−1

and 2.7 g L−1 h−1 in 3 h, respectively. Hydrolyzates fermentation resulted in an ethanol
yield of 0.38 and 0.47 g/g glucose with pretreated CAB-OH and CAB-H, respectively.
Ethanol concentration and productivity, obtained using CAB-OH hydrolyzate, were close to
the values obtained in the conventional ethanol fermentation of cashew apple juice or sugar
cane juice.
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Introduction

There has been an increase in the worldwide interest in alternative, non-petroleum-based
sources of energy as a means to enhance security of the oil supply and due to the negative
impact of fossil fuels on the environment. The most common renewable fuel today is
ethanol, produced by fermentation of sucrose in Brazil or corn glucose in the USA;
however, these raw material bases will not be sufficient to satisfy the international demand.
Consequently, future large-scale use of ethanol will most certainly have to be based on
production from lignocellulosic materials [1].

In the state of Ceará (northeast of Brazil), the cashew agroindustry has an outstanding role in
the local economy, and the cashew apple bagasse (CAB), a lignocellulosic rawmaterial, appears
as an alternative for ethanol production. CAB, by-product of the cashew apple juice industry,
represents approximately 20% of the total peduncle weight. However, its exploitation is
restricted to its use as nutritional complement for animal ration [2]. The official estimate for the
Brazilian cashew nut crop for 2008/2009 is around 300,000 tons [3], which accounts for 11%
of the world production and corresponds to more than 6 million tons of cashew apple.

Lignocellulosic materials typically contain 55–57% of dry weight (DW) of carbohy-
drates, which are polymers containing sugar units of five and six carbon atoms [4]. Cashew
apple bagasse contains in percent DW, 24.3% cellulose, 12.5% hemicelluloses, 22.5%
lignin, 14.2% crude proteins, and 11.3% nonfiber carbohydrates [5]. Cellulose is a
biopolymer of β-1,4-linked glucose dimers, and this abundant biopolymer is made up of
crystalline and amorphous regions. The amorphous component is attacked/digested more
easily by enzymes than crystalline components [6].

The lignocellulosic biomass must be pretreated to make the cellulose fraction more
accessible to enzymatic attack. Diverse pretreatment processes have been evaluated
technically and economically, aiming at improving enzymatic hydrolysis; these include
acid or alkali treatment, steam-explosion, and organic solvents [7–9]. Pretreatment is also
necessary to use cashew apple bagasse in bioconversion for the production of ethanol,
which represents a promising alternative fuel to reduce environmental problems.

In the bioconversion of solid residues to a readily fermentable stream of glucose
monomers, an enzymatic complex should be used [4]. The hydrolysis of cellulose by
cellulolytic enzymes has been investigated intensively since the early 1970s, with the
objective of developing a process for the production of ethanol [10].

Alternatives for compensating ethanol production costs should be analyzed, for instance by
the generation of valuable co-products or the possible use of the obtained hydrolysate after the
dilute acid hydrolysis [11, 12] and also the lignin residue after the alkaline hydrolysis [13, 14].
Some authors studied the use of lignin as raw material for production of adsorptive materials
by chemical modification [13]. Other authors studied the thermal conversion of non-
fermentable lignin, since it can provide the energy required by the entire process, remaining a
surplus that can be commercialized in form of electricity. According to them, this is possible
due to the high energy value of the lignin (29.54 MJ/kg) that is released during its combustion
[14]. Furthermore, arabinose and xylose solutions obtained during pretreatment of lignocel-
lulosic biomass can be used by bacteria as a precursor of synthetic polymers and resins, such as
2,3-butanediol [11]. Xylose solutions can also be converted into xylitol by chemical or bio-
technological means, using co-culture of Saccharomyces cerevisiae and Candida tropicalis [12].

The aim of this work was to study the different factors that play an important role in the
enzymatic hydrolysis of the cellulose fraction of CAB after dilute acid and combination of
dilute acid and alkali pretreatment. The influence of the pretreatments in ethanol production
by S. cerevisiae will also be discussed.
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Materials and Methods

Raw Material

Cashew apple (Anacardium occidentalis L.) bagasse was kindly donated by Jandaia
Industry of Juice (Ceará, Brazil). It was washed five times with water, dried at 60 °C for
24 h, and milled. The milled CAB was stored at room temperature.

Pretreatment of Cashew Apple Bagasse

CAB, solid concentration of 30% (w/v), was slurried in dilute H2SO4 (0.8 mol L−1) and
pretreated in autoclave at 121 °C for 15 min; the autoclave vented within 10 min following
the end of the cycle. Afterwards, the liquid was collected by filtration, the solid residue
(CAB-H) was washed with 100 mM citrate buffer until pH 4.5, and it was dried at 50 °C for
24 h. CAB-H was pretreated to increase cellulose accessibility by partially removing lignin.
This pretreatment was conduced as follows: CAB-H was mixed with a 4% NaOH (w/v)
solution, which was submitted to thermal treatment at 121 °C for 30 min [4]. The resulting
pretreated solid was washed with water until pH 6.0 and dried at 50 °C for 24 h; this solid
was named CAB-OH.

Enzymatic Hydrolysis

The saccharification of pretreated CAB-H and CAB-OH with a commercial enzyme extract,
Celluclast 1.5 L (Novozyme, Bagsvaerd, Denmark), was performed in triplicate under mild
agitation (150 rpm) in 250 mL flasks. The influence of solid content (2 and 16% w/v),
temperature (30, 37, and 45 °C), and enzyme loading (15 and 30 FPU/g bagasse) was
investigated. Enzyme was added to the flasks in diluted form using 100 mM citrate buffer
and pH 5.0, which was selected based on several works presented in literature [4, 7–9, 15]
that relate simultaneous saccharification, and fermentation can be conducted at a slightly
acid pH. Furthermore, this pH is within the stability range of commercial cellulases (i.e.,
Celluclast 1.5 L).

Enzyme Activity

Filter paper activity was determined as recommend by Ghose [16], and it was expressed as
filter paper units (FPU) per milliliter of mixture. The activity of enzyme used, Celluclast
1.5 L, was 110 FPU/mL of mixture.

Glucose Conversion

In this work, glucose conversion was defined as the amount of glucose released, expressed
in milligram per gram of pretreated CAB.

Microorganism and Inoculum Preparation

A pure culture of S. cerevisiae was isolated from baker’s yeast Saf-momento (SAF
Argentina, Buenos Aires) at the Bioengineering Laboratory at Federal University of Ceará,
Brazil. The culture was inoculated on agar Sabouraud Biolife (peptone 5.0 g L−1, glucose
15.0 g L−1, and agar 15.0 g L−1) and incubated at 30 °C for 48 h. Inoculum was obtained in
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500 mL erlenmeyer flasks with a medium volume of 200 mL, consisting of (g L−1): glucose
30; yeast extract 5; (NH4)2SO4 10; KH2PO4 4.5; MgSO4·7H2O 1; ZnSO4 0.65. The
medium was sterilized at 110 °C for 10 min. The pH and temperature were maintained at
5.0 and 30 °C, respectively, during 24 h. After that, cells were centrifuged at 10,000×g for
10 min to obtain the initial biomass used in fermentation assays.

Fermentation Assays

Fermentation was conducted using the liquid fraction (CAB-H or CAB-OH hydrolyzate),
without any nutritional supplements, obtained after enzymatic saccharification at 45 °C
using an enzyme load of 30 FPU/g bagasse and solid percentage of 16% (w/v). An
inoculum of 10 g L−1 of S. cerevisiae was used for ethanol production. Batch fermentation
experiments were carried in 250 mL flask at 30 °C, 150 rpm, and pH 5.0 using 100 mL of
medium.

Analytical Methods

Biomass

Cell concentration was determined by dry weight [17]. Samples were taken from the
fermentation media at certain time intervals and centrifuged at 6,000 rpm for 15 min in a
BE-6000 centrifuge (BIO ENG, Piracicaba, SP, Brazil). The pellet was dried at 60 °C on a
Tecnal TE-397/4 stove (Tecnal, Piracicaba, SP, Brazil) until constant weight.

Glucose and Ethanol Concentrations

Glucose and ethanol were analyzed by high-performance liquid chromatography (HPLC)
using a Waters HPLC system (Waters, Milford, MA, USA) equipped with a refractive index
Waters 2414 detector using an Aminex HPX-87H column (Bio-Rad, Hercules, CA, USA).
The eluent was 5 mmoL L−1 H2SO4 in Water MiliQ (simplicity 185, Millipore, Billerica,
MA, USA) at a flow rate of 0.5 mL min−1 and 65 °C. Samples were identified by
comparing the retention times with those of carbohydrate and ethanol standards.

Statistical Analysis

Significant effect of temperature, enzyme loading, and solid concentration on glucose
conversion was determined by statistical analysis method, the analysis of variance
(ANOVA), calculated using Microcal Origin 6.0 (Microcal Software Inc., Northampton,
MA, USA).

Results and Discussion

Enzymatic Saccharification

The time course of enzymatic hydrolysis of CAB-H and CAB-OH, using 2% w/v of
pretreated solid, is presented in Fig. 1. Soluble components formed during pretreatment can
influence cellulose conversion negatively [18]. To minimize the effects of these components
when evaluating different substrate concentrations, the pretreated material used was washed
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with water. It can be observed that glucose was released within 24 h for all investigated
conditions. Furthermore, larger amounts of glucose are released when CAB-OH was used
instead of CAB-H. The enzymatic saccharification (45 °C, pH 5.0, 72 h) of CAB, pretreated
only with dilute acid without NaOH treatment, generated 47±5 mg of glucose per gram of
CAB-H. However, saccharification of CAB-OH generated 466±81 mg of glucose per gram
of CAB-OH, in the same conditions, 10-fold more than CAB-H. This result can be
explained by the high content of lignin in lignocellulosic materials, such as CAB-H [5]. The
hydrolysis of sugars from these materials would probably require more enzyme or more
extreme pretreatment conditions to achieve higher conversions. Materials with lower lignin
contents, such as CAB-OH, would be expected to show higher conversions with shorter
hydrolysis times (or digestion), as observed in Fig. 1 [19].

Some authors [4, 18] obtained positive effects on glucose conversion by enhancing
temperature and enzyme loading. Therefore, in this work, the effects of temperature (30, 37,
and 45 °C) on enzymatic saccharification (15 FPU, pH 5.0, and 2% w/v solid percentage)
were evaluated using the two pretreated (CAB-H and CAB-OH) materials (Fig. 1). Glucose
conversion increase with temperature, and the highest values were obtained when the
enzymatic reaction was carried on at 45 °C (466±81 mg glucose per gram CAB-OH). The
analysis of variance showed that temperature promoted a positive effect on glucose
conversion. At the 0.05 level, the means are significantly different (for every reaction time
investigated, see Table 1. Conversions were higher at 45 °C (more than 2-fold) than at
37 °C, for all conditions evaluated. Other authors [4, 7, 20] studied enzymatic hydrolysis
of different lignocellulosic materials using Celluclast 1.5 L and obtained similar results;
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−1) on enzymatic hydrolysis of CAB-OH and CAB-H (solid,

2% (w/v); and enzyme concentration, 15 FPU/g bagasse)

Table 1 ANOVA for the effect of temperature on glucose conversion.

Time (h) Mean glucose conversion (mg/g CAB-OH) F p

30 °C 37 °C 45 °C

24 93.30 125.97 227.07 77.59386 5.15772×10−5

48 128.03 181.80 371.47 66.38808 8.08182×10−5

72 202.80 229.90 465.60 12.68159 0.011
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best reactional conditions were 45 °C, pH 5.0, and 72 h. The optimal temperature of the
enzymatic hydrolysis step has often been found to be around 45 °C [4, 7, 18], which is in
accordance with the results obtained at short reaction times in the present study.

Glucose conversion profiles for 30 and 37 °C were very similar, although half of the
value was obtained at 45 °C. This result may be interesting because the enzymatic
hydrolysis process can be designed in various ways. The steps following pretreatment, i.e.,
hydrolysis and fermentation, can be run separately (SHF) or simultaneously (SSF). The
advantage of SHF is the ability to carry out each step under optimal conditions, e.g.,
enzymatic hydrolysis at 40–50 °C and fermentation at about 30 °C. In SSF, the fermenting
microorganism immediately consumes the glucose produced, which is an advantage
avoiding enzyme inhibition. Ethanol, the product of fermentation, can also act as an
inhibitor in hydrolysis but not as strongly as cellobiose or glucose. The temperature used in
SSF, of about 30–37 °C, is a compromise solution, but the development of thermotolerant
organisms is expected to improve the performance of SSF [10, 20].

The effect of enzyme load and solid percentage on the saccharification of pretreated
cashew apple bagasse (CAB-H and CAB-OH) is shown in Fig. 2. As expected, glucose
concentration increased with increasing enzyme loads. At 45 °C, 19.55±0.08 g L−1 (CAB-H,
16% w/v) and 52.42±0.61 g L−1 (CAB-OH, 16% w/v) of glucose was obtained when
30 FPU/g bagasse was used, an increase of 35.1% (CAB-H) and 17.3% (CAB-OH) on
sugar concentration, compared with the results obtained by using 15 FPU/g bagasse.
Furthermore, higher glucose concentration was achieved when 16% (w/v) of CAB-H or
CAB-OH was used, rather than 2% (w/v). Other authors [4] also observed that increasing
solid percentage had a positive effect on glucose production when using sugarcane bagasse.

Figure 3 shows the effect of solid percentage and enzyme load on glucose conversion,
the amount of glucose produced by weigh of bagasse. Conversions of 82±2 mg per gram
CAB-H and 730±20 mg per gram CAB-OH were achieved by using 2% (w/v) solid
percentage and 30 FPU/g bagasse during hydrolysis at 45 °C. This represents 4.4% and
73%, respectively, of total pretreated cashew apple bagasse. When 15 FPU/g was used
instead, the conversion was 44±2 mg per gram CAB-H and 450±50 mg per gram CAB-
OH, approximately two times smaller.

By comparing Figs. 2 and 3, it can be observed that, although glucose concentration was
higher when using 16% of pretreated CAB-OH, glucose conversion was higher when using
2% of pretreated CAB-OH. A relatively large difference in the cellulose conversion was
observed between 2% and 16% (w/v) in the enzymatic hydrolysis step (Fig. 3b). The same
result was observed by other authors [10] who showed that an increase in substrate
concentration of pretreated softwood from 7.5% to 18% decreased the cellulose conversion,
for a cellulase loading up to 36 FPU g−1 cellulose [10]. On the other hand, concentration
and conversion of glucose were higher with 16% (w/v) solid percentage using CAB-H.
However, concentration and conversion of glucose increased by 92% and 32%,
respectively, compared with the assays using 2% (w/v). This negative influence of solid
percentage on glucose conversation can be explained by enzyme inhibition, more precisely
product inhibition (glucose and cellobiose), caused by the increase on glucose
concentration during hydrolysis [21].

Cellulose chain is attacked by cellulases with the formation of cellobiose. Cellobiose
cleavage to glucose is catalyzed by β-glucosidase, an enzyme present in the Celluclast [7]
which also reduces inhibition of cellulases by cellobiose. Thus, the presence of a sufficient
amount of β-glucosidase is important to obtaining high yields of glucose in the biomass-to-
ethanol process. To increase the degree of cellulose conversion, higher concentrations of
cellulases were required (Figs. 2 and 3), in accordance with the results of other authors
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obtained with different types of lignocellulosic materials, such as dilute acid pretreated
wheat straw [10] and spruce, that has been shown to inhibit enzymatic hydrolysis [10]. In
contrast, high degree of hydrolysis (73%) of cashew apple bagasse treated with NaOH
(CAB-OH) has been achieved at low substrate (2% w/v) and high cellulase concentration
(30 FPU g−1 bagasse). According to Tengborg et al. [10], such activity is still very high,
regarding enzyme production costs nowadays. Nevertheless, these data are necessary to
economically optimize some process operational conditions which will influence the capital
and operating costs, such as residence time, enzyme concentration, and yield.

Based on the obtained results, CAB pretreatment with diluted acid followed by treatment
with NaOH had the best performance on enzymatic hydrolysis. According to other authors
[4], this result could be explained by the increase of accessibility of enzymes to cellulose of
CAB as a result of the partial removal of lignin promoted by NaOH. This pretreatment
improved glucose concentration by 10-fold when compared to the analog process using
CAB-H.
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Fermentation of Cashew Apple Bagasse Hydrolyzates

The fermentability of the hydrolyzates, obtained after enzymatic saccharification of the two
pretreated bagasses (CAB-H and CAB-OH) at 45 °C, using 30 FPU/g bagasse for 72 h, was
evaluated using S. cerevisiae. Fermentation was conducted by using 10 g L−1 of inoculum,
and the kinetics profiles are presented in Fig. 4a,b. S. cerevisiae was able to grow and to
produce ethanol when cultivated in CAB-OH and CAB-H hydrolyzates without any
nutritional supplements, with the consumption of all glucose available but no xylose
consumption. Although traditionally S. cerevisiae ferments glucose to ethanol rapidly and
efficiently, it cannot ferment other sugars such as xylose and arabinose to ethanol [11].
Usually, medium components added to the hydrolyzate influence kinetics and economy of
the process [22], but in this study, the nutrients present in the hydrolyzates were sufficient
to allow growth and ethanol production. Nevertheless, the addition of other sources of
nutrients may increase ethanol yield.
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When using CAB-OH hydrolyzate (initial glucose concentration of 52.4 g L−1), ethanol
concentration and productivity was 20.0±0.2 g L−1 and 3.33 g L−1 h−1, respectively, in 6 h
(Fig. 4a). An ethanol concentration and productivity of 8.2±0.1 g L−1 and 2.7 g L−1 h−1,
respectively, was achieved in 3 h using CAB-H hydrolyzate (initial glucose concentration
of 17.4 g L−1). After this time, no glucose was left in the medium (Fig. 4b). The volumetric
productivities obtained here are not so far from the values obtained in the conventional
ethanol fermentation of sucrose, 5.0–8.0 g L−1 h−1 [4] or cashew apple juice, 3.0–9.7 g L−1 h−1
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[23]. Ethanol yields of 0.38 g/g glucose and 0.47 g/g glucose, using pretreated CAB-OH and
CAB-H hydrolyszates, respectively, were obtained. Furthermore, an ethanol yield, based on
the amount of pretreated bagasse, of 0.12 g/g CAB-OH and 0.6 g/g CAB-H was obtained.
Saha et al. [7] used rice hull hydrolyzates for ethanol production by Recombinant Escherichia
coli Strain FBR5 and obtained an ethanol yield of 0.43 g/g available sugars (glucose, xylose,
arabinose, and galactose) and 0.13 g/g rice hull, which is close to the results obtained in this
work for CAB-OH. Other authors [4] studied ethanol production from the celluligninG
hydrolyzate (sugarcane bagasse) by S. cerevisiae and obtained a final ethanol concentration of
30.0 g L−1 and productivity of 3.0 g L−1 h−1 in 10 h of fermentation.

Ethanol yield is an important process parameter with regard to economy both because
the cost of the raw material, which constitutes a major part of the total production cost, and
also because the processing costs are typically associated with the amount of material
passing through the process and not the amount of product made [22]. When peduncle is
industrially processed for the production of juice, 40% (w/w) of bagasse is produced, which
is not used for human consumption and is usually discarded by the local industry. These
facts, together with its composition, turns cashew apple bagasse into an interesting and
inexpensive ($ 0.50/kg) substrate for several potential applications [5, 24]. These facts
together with the results obtained during the fermentation of CAB-OH hydrolyzate, after
dilute acid pretreatment, indicates that cashew apple bagasse stands as an alternative raw
material for the production of ethanol from lignocellulosic residues.

Conclusion

The conditions of hydrolysis that yielded the highest glucose concentration, 52 g L−1, were:
45 °C, enzyme load of 30 FPU/g bagasse, and solid percentage of 16% (w/v), using cashew
apple juice after dilute acid pretreatment followed by lignin removal by NaOH. It is
possible to conclude that the hydrolyzate produced in the enzymatic hydrolysis of CAB is
easily fermented by S. cerevisiae yeast for the production of ethanol, resulting in a
concentration of 20 g L−1 in 6 h of fermentation. Ethanol yield of 0.38 and 0.47 g/g glucose
from pretreated CAB-OH and CAB-H hydrolyzates, respectively, were achieved. Moreover,
an ethanol yield, based on the amount of pretreated bagasse, of 0.12 g/g CAB-OH and
0.6 g/g CAB-H was obtained. Therefore, the fermentation CAB-OH hydrolyzate stands as
an alternative process for fuel ethanol production from lignocellulosic residues.
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Abstract The potential of cashew apple bagasse as a

source of sugars for ethanol production by Kluyveromyces

marxianus CE025 was evaluated in this work. This strain

was preliminarily cultivated in a synthetic medium con-

taining glucose and xylose and was able to produce ethanol

and xylitol at pH 4.5. Next, cashew apple bagasse hydro-

lysate (CABH) was prepared by a diluted sulfuric acid

pretreatment and used as fermentation media. This hydro-

lysate is rich in glucose, xylose, and arabinose and contains

traces of formic acid and acetic acid. In batch fermenta-

tions of CABH at pH 4.5, the strain produced only ethanol.

The effects of temperature on the kinetic parameters of

ethanol fermentation by K. marxianus CE025 using CABH

were also evaluated. Maximum specific growth rate (lmax),

overall yields of ethanol based on glucose consumption

YG
P=S1

and based on glucose ? xylose consumption (YP/S),

overall yield of ethanol based on biomass (YP/X), and eth-

anol productivity (PE) were determined as a function of

temperature. Best results of ethanol production were

achieved at 30�C, which is also quite close to the optimum

temperature for the formation of biomass. The process

yielded 12.36 ± 0.06 g l-1 of ethanol with a volumetric

production rate of 0.257 ± 0.002 g l-1 h-1 and an ethanol

yield of 0.417 ± 0.003 g g-1 glucose.

Keywords Cashew apple bagasse � Cashew apple

bagasse hydrolysate � Ethanol � Temperature �
Kluyveromyces marxianus CE025

List of symbols

CAB Cashew apple bagasse

CABH Cashew apple bagasse hydrolysate

MXG Synthetic medium containing D-glucose and

D-xylose as carbon source

X Biomass concentration (g l-1)

Xi Initial biomass concentration (g l-1)

Xmax Maximum biomass concentration (g l-1)

S Xylose ? glucose concentration (g l-1)

S1 Glucose concentration (g l-1)

S2 Xylose concentration (g l-1)

P Ethanol concentration (g l-1)

t Time of fermentation (h)

YG
P=S1

Yield of ethanol based on glucose consumption

(g g-1)

YP/S Yield of ethanol based on glucose and xylose

consumption (g g-1)

YP/X Yield of ethanol based on biomass production

(g g-1)

PE Volumetric ethanol production rate (g l-1 h-1)
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Pmax Maximum ethanol concentration (g l-1)

PX Biomass productivity (g l-1 h-1)

Greek letters

lmax Maximum specific growth rate (h-1)

lX Specific rates of biomass production (h-1)

lS1
Specific rates of glucose uptake (g g-1 h-1)

lS2
Specific rates of xylose uptake (g g-1 h-1)

lP Specific rates of ethanol production (g g-1 h-1)

Introduction

Biofuels such as ethanol are gaining worldwide acceptance

essentially to overcome problems associated with exploi-

tation and depletion of fossil fuels and environmental

pollution. Therefore, the development of bioprocesses

based on easily available substrates, such as lignocelluloses

and/or hemicelluloses, and suitable microorganisms, which

could convert those substrates to ethanol, could be very

useful. In the state of Ceará and Rio Grande do Norte

(northeast Brazil), the cashew agroindustry has an out-

standing role in the local economy and the cashew apple

bagasse (CAB), a lignocellulosic raw material, appears as

an alternative for ethanol production [22, 23]. CAB, a by-

product of the cashew apple juice industry, represents

approximately 20% of the total peduncle weight [22, 23, 29].

The official estimate for the Brazilian cashew nut crop for

2008/2009 was around 300,000 tons which accounts for

11% of the world production and corresponds to more than

6 million tons of cashew apple. The industrial peduncle

processes for juice production result in 40% (w/w) of

bagasse, which essentially has no commercial value and is

usually discarded by the local industry. In a previous work

[23], CAB contents in terms of cellulose, hemicellulose,

and lignin were determined to be 19.21 ± 0.35%, 12.05 ±

0.37%, and 38.11 ± 0.08%, respectively.

The primary sugars found in cellulosic biomass are

D-glucose and D-xylose, although other sugars such as

L-arabinose, mannose, galactose, and rhamnose are also

present [31, 32]. Those sugars represent potential sources

of carbon and energy for several microorganisms which

could convert them into biofuels.

In cellulosic ethanol processes, pretreatment of ligno-

celluloses to disrupt their recalcitrant structures is needed in

order to increase the digestibility of materials. Although

many pretreatment methods (uncatalyzed steam explosion,

liquid hot water, diluted acid, and ammonium fiber/freeze

explosion—AFEX) have been investigated, few can be used

on an industrial scale based on economical and environ-

mental considerations. In addition, most of these methods

require high temperatures, which are usually achieved

through convection or conduction based on heating [22, 23].

There are many paper [5, 9, 21, 24, 25] and patents

[16] discussing the optimization of the fermentation

aimed at the industrial scale for ethanol production from

lignocellulosic biomass. These efforts comprise search-

ing for new native or genetically engineered microor-

ganisms and new or improved processes. Wild-type

strains of Saccharomyces cerevisiae, the main microor-

ganism used for commercial ethanol production, are

unable to utilize xylose, an abundant sugar in nature,

limiting its use in biofuel production [25]. To overcome

this problem several researchers have genetically modi-

fied S. cerevisiae strains to produce ethanol from xylose

[5, 9]. However, there are native species of yeasts that

ferment xylose to ethanol, including several Pichia and

Candida species as well as some strains of Kluyver-

omyces marxianus [33, 34].

Strains belonging to the yeast species Kluyveromyces

marxianus have been isolated from a great variety of

habitats and this suggests a high metabolic diversity and a

substantial degree of intraspecific polymorphism. As

a consequence, several different biotechnological applica-

tions have been investigated by using this yeast including

production of enzymes (b-galactosidase, b-glucosidase,

inulinase, and polygalacturonases, among others), single-

cell protein, aroma compounds, and ethanol [3, 32];

reduction of lactose content in food products [4, 15];

besides applications in bioremediation and medicine

[7]; and as a host for heterologous protein production [7].

K. marxianus is one of the most promising yeasts for

biotechnological applications, since it supports high tem-

perature and shows moderate tolerance to ethanol, thus

being suitable for simultaneous saccharification and fer-

mentation (SSF) of lignocellulosic materials [2, 17].

Operation of the alcoholic fermentation in a continuous

mode is desirable since higher productivity, improved

yields, and better control are attained [1]. However,

industrial implementation of a continuous process requires

a previous study of the process behavior to develop an

efficient control strategy. The influence of temperature on

the kinetic parameters must be considered since it is very

difficult to support a constant temperature during large-

scale alcoholic fermentation. The process is exothermic

and small deviations in the temperature (2–4�C) can

dislocate it from optimal operational conditions. Also, the

effect of temperature on ethanol fermentation kinetics

is useful information when process optimization is

desired [1].

Therefore, the aim of this work was to evaluate the

potential of Kluyveromyces marxianus CE025 to produce

ethanol from cashew apple bagasse hydrolysate (CABH).

Furthermore, the influence of temperature (30, 34, 37, and

40�C) was investigated and the kinetic parameters (specific

rates and yields) were determined.
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Materials and methods

Microorganism and inoculum preparation

Kluyveromyces marxianus CE025 was previously isolated

from the effluent of a LubNor—Petrobrás petroleum refin-

ery, Ceará, Brazil, and deposited in the culture collection of

the Microbial Ecology and Biotechnology Laboratory

(LEMBiotech), Biology Department, Federal University of

Ceará, Brazil. For the experiments, three colonies were

transferred from the stock culture, which was grown in

Sabouraud agar (D-glucose 20 g l-1, peptone 10 g l-1, and

agar 17 g l-1), to a 250-ml Erlenmeyer flask containing

50 ml of inoculum medium prepared according the follow-

ing composition (in g l-1): glucose, 20.0; urea 0.4; KH2PO4,

1.2; Na2HPO4, 0.18; yeast extract, 10; and pH 5.0. The flasks

were incubated at 37�C and 150 rpm for 24 h. Afterwards,

the optical density (600 nm) of the culture was adjusted to

1.0 and an aliquot of 1 ml of inoculum (2%) was transferred

to a 250-ml Erlenmeyer flask, containing 49 ml of the

desired culture medium.

Raw material

Cashew apple (Anacardium occidentale L.) bagasse (CAB),

without any pretreatment, was kindly provided by Jandaia

Industry of Juice (Ceará, Brazil). The CAB was washed

five times with water, and then it was dried at 60�C for

24 h and milled to pass through 20–80 meshes. The milled

CAB was stored at room temperature.

Preparation of cashew apple bagasse hydrolysate

Cashew apple bagasse hydrolysate (CABH) was obtained

from the treatment of dried cashew apple bagasse (CAB),

7.40 ± 0.19% of humidity, with diluted acid sulfuric. The

treatment was conducted in autoclave at 121�C for 15 min,

using 0.2% m H2SO4/m CAB, in 250-ml Erlenmeyer flasks

with 100 ml of reaction volume and a solid percentage of

30% w/v [22]. Afterwards, the liquid fraction was collected

by vacuum filtration (GAST Manufacturing, Inc., Model

DOA-P704, Michigan, USA), the pH was adjusted to

4.5 ± 0.2 with Ca(OH)2, and it was filtrated to separate the

precipitate. The filtrate, herein named CABH, was used as

culture media for ethanol production.

Culture media

In this work, two culture media were used for K. marxianus

CE025 growth and ethanol production. Since glucose and

xylose are the main products of diluted acid hydrolysis of

CAB, a synthetic medium named MXG, which contained

D-glucose (28 g l-1) and D-xylose (30 g l-1), as carbon

source, yeast extract (20 g l-1), and (NH4)2SO4 (5 g l-1)

at pH 4.5, was used to investigate the capability of

K. marxianus CE025 in fermenting those sugars. After, the

fermentation of the cashew apple bagasse hydrolysate

(CABH), without any nutritional supplement, was studied.

Batch fermentation

All assays were conducted in 250-ml Erlenmeyer flasks

with 50 ml of culture medium on a rotary shaker TE240

(Tecnal, São Paulo, Brazil) at 200 rpm. Experiments were

initiated by transferring 2% (v/v) of inoculum to the pre-

pared medium and they were carried out for 3 days in

isothermal conditions. Samples (1 ml) were collected at

predefined intervals of time.

First, an exploratory experiment, using MXG, was

conducted at 40�C. Afterwards, batch experimental obser-

vations at four temperatures (30, 34, 37, and 40�C) were

used to evaluate the influence of the temperature on the

parameter kinetics of the alcoholic fermentation of the

CABH by K. marxianus CE025.

Analytical methods

Cell growth (biomass) was determined by measuring the

optical density of samples, using a UV–visible spectro-

photometer (20 Genesis, BR) at 600 nm, and biomass

concentration (in g l-1) was determined by a calibration

curve of dry weight (g l-1) versus optical density (600 nm).

Glucose, xylose, arabinose, ethanol, xylitol, and inhibitors

[organic acids, furfural, and hydroxymethylfurfural (HMF)]

were analyzed by high-performance liquid chromatography

(HPLC) using a Waters HPLC system (Waters, Milford,

MA, USA) equipped with a refractive index Waters 2414

detector using an Aminex HPX-87H column (Bio-Rad,

Hercules, CA, USA). The eluent was 5 mmol l-1 H2SO4 in

Water MiliQ (Simplicity 185, Millipore, Billerica, MA) at a

flow rate of 0.5 ml min-1 at 65�C. Samples were identified

by comparing the retention times with those of carbohy-

drates, xylitol, inhibitors, and ethanol standards.

Kinetics of substrate utilization, biomass production,

and product formation: alcoholic fermentation

of CABH

In this work, the kinetics of substrate utilization, biomass

production, and product formation was investigated only

during the alcoholic fermentation of cashew apple bagasse

hydrolysate. The estimated kinetic parameters were: spe-

cific rates of cell growth (lx); glucose uptake lS1

� �
; xylose

uptake lS2

� �
; and ethanol production (lP), defined on

Eqs. 1–5, respectively:
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lX ¼
1

X

dX

dt
ð1Þ

lS1
¼ � 1

X

dS1

dt
ð2Þ

lS2
¼ � 1

X

dS2

dt
ð3Þ

lP ¼
1

X

dP

dt
ð4Þ

ln
X

Xi
¼ aþ lmaxt ð5Þ

where X is cell concentration (g l-1), S1 is glucose con-

centration (g l-1), S2 is xylose concentration (g l-1), P is

ethanol concentration (g l-1), and lmax is maximum spe-

cific growth rate.

The overall yields of ethanol based on glucose con-

sumption (YG
P=S1

), based on glucose and xylose consump-

tion (YP/S), and based on biomass production (YP/X) were

estimated according to Eqs. 6, 7, and 8.

YG
P=S1
¼ dP

�dS1

ð6Þ

YP=S ¼ dP

�dS
ð7Þ

YP=X ¼ dP

dX
ð8Þ

Volumetric ethanol production rate (PE) and biomass

productivity (PX) were determinate by using Eqs. 9 and 10:

PE ¼ P

t
ð9Þ

PX ¼ X � Xi

t � ti
: ð10Þ

Maximum concentration of biomass (Xmax) and ethanol

(Pmax) was defined as the highest concentration achieved

during the course of fermentation.

Results and discussion

Cashew apple bagasse and cashew apple bagasse

hydrolysate composition

Cashew apple bagasse used in this investigation contained

20.54 ± 0.70% cellulose, 16.33 ± 3.0% hemicellulose,

33.62 ± 5.28% lignin, 5.64 ± 0.07% extractives, and 0.20 ±

0.07% ashes. Ferreira et al. [6] quantified cellulose, hemi-

cellulose, and lignin of cashew apple bagasse and obtained

24.3, 18.5, and 22.5%, respectively.

Cashew apple bagasse hydrolysate (CABH) was pre-

pared, by a diluted sulfuric acid pretreatment, and charac-

terized. CABH contained 5.24 ± 0.31 g l-1 of cellobiose,

29.08 ± 0.47 g l-1 of glucose, 24.48 ± 1.30 g l-1 of

xylose, 11.33 ± 1.78 g l-1 of arabinose, 2.90 ± 0.63 g l-1

of formic acid, and 2.73 ± 0.26 g l-1 of acetic acid.

It is also worth mentioning the production of toxic com-

pounds such as furfural, HMF, levulinic acid, and formic

acid, together with phenolic compounds derived from

degraded soluble lignin during pretreatment. These are

examples of compounds that inhibit the yeast growth

[24, 26, 30]. In this study the contents of HMF and furfural

were taken as examples of toxic compounds in CABH. The

analysis showed contents of 0.12 ± 0.06 g l-1 of furfural

and 0.10 ± 0.05 g l-1 of HMF. However, when adjusting

the pH to 4.5 with Ca(OH)2, the formation of a precipitate

was observed, probably due to the low solubility of calcium

salts. According to the literature [18, 19, 24], these salts are

able to form precipitating complex with some of the toxic

compounds, such as furfural, acetic acid, and HMF, present

in the biomass hydrolysates. Therefore, before CABH ster-

ilization, the precipitate was removed by filtration and the

resulting liquid fraction (the filtrate) contained no detectable

HMF and furfural (concentration less than 0.001 g l-1).

Other authors [12, 19, 30] observed that the fermenta-

tion of a softwood hydrolysate at low concentrations of

acetic, formic, and levulinic acids favored ethanol pro-

duction, whereas high concentrations of these compounds

inhibited its production.

Nevertheless, not only inhibitors were removed by

adjusting the pH to 4.5 with Ca(OH)2; sugar and organic

acid concentration was also affected. The filtrate contained

25.13 ± 1.87 g l-1 of glucose, 21.61 ± 2.00 g l-1 of

xylose, 11.33 ± 1.78 g l-1 of arabinose, 0.4 ± 0.04 g l-1

of formic acid, and 1.94 ± 0.34 g l-1 of acid acetic.

Ethanol production by Kluyveromyces marxianus

CE025

First, the fermentative performance of K. marxianus CE025

on MXG to produce ethanol was evaluated at pH 4.5, 40�C,

and 200 rpm. Figure 1 shows the experimental results of

glucose and xylose consumption, product formation, and

cell growth. Biomass went through a 2-h lag phase, then

increased exponentially and entered a stationary phase

between 8 and 24 h. No death phase was observed until

72 h, when biomass concentration was 5.51 ± 0.3 g l-1.

The yeast used glucose and xylose present in MXG at pH 4.5.

Glucose was completely consumed before 24 h of fer-

mentation. Xylose, on the other hand, presented a slow

uptake rate while glucose was available. After glucose in

the medium was exhausted, xylose was consumed and

reached 10.16 ± 0.5 g l-1 at 72 h. K. marxianus CE025

produced 8.00 ± 0.2 g l-1 of ethanol at 24 h of fermen-

tation, giving an ethanol yield of 0.288 ± 0.04 g ethanol/g

glucose and 0.231 ± 0.04 g ethanol/g of total sugar
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(glucose ? xylose) at 24 h (Fig. 1). Other authors [11]

achieved smaller concentrations of ethanol (4.9 ± 0.3 g l-1),

compared to this work, at the optimal temperature of growth

(50�C) of Kluyveromyces sp. IIPE453 using around 20 g l-1

of initial glucose concentration.

Xylitol was also produced, see Fig. 1, under the same

conditions yielding 1.69 ± 0.3 g l-1 at 24 h of fermen-

tation. The highest xylitol production occurred at 72 h,

reaching a concentration of 4.77 ± 0.2 g l-1. It is well

known that the first step in the metabolism of D-xylose is

the transport of the sugar across the cell membrane

which is mediated by glucose transporters in the absence

of a specific transporter for xylose [10]. Subsequently,

the internalized xylose is converted to ethanol by a series

of three enzymes: D-xylose reductase (XR), xylitol

dehydrogenase (XDH), and xylulokinase (XK). XR

reduces xylose to xylitol, XDH oxidizes xylitol to

xylulose which is then phosphorylated to xylulose-

5-phosphate by XK. Xylulose-5-phosphate is then

metabolized through the pentose phosphate pathway into

ethanol [8, 21].

Figure 2 shows the CABH fermentation by K. marxi-

anus CE025 at 40�C, 200 rpm, and initial pH 4.5. The

growth curve (data not shown) revealed that the strain went

through an appreciable lag phase (more than 8 h). After

this period, an increase in biomass was observed, indicat-

ing that the yeast was capable of growth in this medium.

Biomass concentration reached 10.13 ± 0.5 g l-1 at 72 h.

As observed in the fermentation of MXG, glucose uptake

rate was faster than xylose uptake rate. Xylitol production,

however, was not observed in the fermentation of CABH at

pH 4.5, probably due to the inhibition of specific enzymes.

However, this fact is not a drawback, since the desired

product is ethanol.

The highest ethanol concentration (6.37 ± 0.5 g l-1)

was achieved at 48 h. The volumetric ethanol production

rate was 0.13 g l-1 h-1 and the ethanol yield based on

glucose was 0.273 ± 0.017 g/g glucose. When compared

to synthetic sugars (MXG), the ethanol yield based on

glucose and xylose was lower (21 and 48%, respectively).

The same behavior was observed by other authors [35],

when studying the fermentation capability of K. marxianus

6556 in utilizing different sugars to produce ethanol.

Similar ethanol concentrations were obtained by other

authors [14, 25, 32]. Margaritis and Bajpai [14] evaluated

the direct fermentation of xylose (20 g l-1) to ethanol by

Kluyveromyces marxianus 80-SM-16-10 and obtained

5.2 g l-1 of ethanol. Rouhollah et al. [25] obtained an

ethanol concentration of 5.02 and 8.24 g l-1 when

K. marxianus used xylose (20 g l-1) or glucose (20 g l-1),

respectively, as carbon source. Wilkins et al. [32] studied

the fermentation of xylose by the thermotolerant Kluyver-

omyces marxianus IBM2 and obtained an ethanol con-

centration of 0.48 g l-1. Kumar et al. [11] studied the use a

wide range of substrates, such as glucose, xylose, mannose,

galactose, arabinose, sucrose, and cellobiose, either for

growth or fermentation to ethanol by Kluyveromyces sp.

IIPE453 (MTCC 5314). They obtained an ethanol con-

centration of 1.75 ± 0.05 g l-1 from an initial xylose

concentration of 20 g l-1.

A gradual reduction in ethanol concentration was

observed after 48 h (Fig. 2), when glucose was exhausted. If

the experimental error is considered, it can be said that eth-

anol concentration remained almost constant. The decrease

in ethanol concentration from this point on can be attributed

to its volatilization [14, 25], while the increase of biomass

might be guaranteed by the xylose present in the medium.

A similar behavior was obtained by other authors [11]
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when Kluyveromyces sp. IIPE453 was used in fermentation

of a glucose and xylose mixture (synthetic medium). The

authors observed that an ethanol concentration of

38 ± 0.5 g l-1 was achieved before 30 h of fermentation,

remaining almost constant until the end of the assay (within

the experimental error). This time (30 h) coincides with the

exhaustion of glucose in the fermentation media, while

xylose continued to be consumed without apparent ethanol

production.

These results indicated that the bioconversion of cashew

apple bagasse hydrolysate into ethanol accomplished by

K. marxianus CE025 represents a promising alternative for

fuel production and also contributes to recycle the cashew

apple waste from the juice industry. Further optimization,

however, is needed to develop an efficient route for ethanol

production from CAB for commercial applications.

Therefore, the influence of temperature, one of the oper-

ating variables capable of exerting considerable influence

on the formation of useful bioproducts [7, 27], on the

fermentation of CABH by K. marxianus CE025 was

investigated.

Influence of temperature on ethanol production

by K. marxianus CE025 in CABH

The influence of temperature (30, 34, 37, and 40�C) on the

fermentation of CABH by K. marxianus CE025 was

studied, regarding the kinetic parameters related to biomass

and ethanol production and substrates consumption

(Fig. 3). Biomass and ethanol production was not affected

by increasing the isothermal control from 30 to 37�C.

However, cell growth and ethanol concentrations declined

considerably when the fermentation was conducted at

40�C. All the glucose was consumed after 24 h of fer-

mentation at 30, 34, and 37�C, but 7.30 ± 3.21 g l-1 of

glucose remained at 40�C at this time. At the optimal

temperature for cell growth and ethanol production, 30�C,

glucose was exhausted before 24 h of fermentation and the

residual xylose was less than 2.5 g l-1, at 72 h.

The maximum concentration of ethanol (Pmax = 12.44 ±

0.1 g l-1) was obtained at 30�C after 48 h. The highest vol-

umetric production rate (PE = 0.5 g l-1 h-1) was achieved

at the same temperature but at 24 h. The production of ethanol

started to decline after 48 h, in some experiments. As dis-

cussed before, the decrease of ethanol production may be

attributed to volatilization [14, 32]. The highest ethanol
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production by K. marxianus IMB4 using xylose as carbon

source was achieved at 40�C by other authors [14]; however,

very few studies have been carried out on ethanol production

from lignocellulosic biomass using this yeast. Most of the

studies have focused on biochemical and metabolic aspects of

different strains and their potential [7, 15, 17, 35], as well as

evaluating the yeasts’ capability of utilizing different sugars

present in synthetic media [4, 14, 25, 32].

Similar results were obtained by some authors [13, 28]

using different substrates. Sansonetti et al. [28] studied

ethanol production by cheese whey fermentation at 34–45�C

and observed that the experiments performed at 34 and 37�C

resulted in high ethanol yields, 79 and 84%, respectively,

with complete lactose depletion achieved in 18 h only.

Limtong et al. [13], who cultivated Kluyveromyces marxi-

anus in sugar cane juice media at 30, 37, 40, and 45�C,

observed no significant difference between ethanol con-

centrations achieved at 30 and 37�C, but it was reduced

when the fermentation was conducted at 40 and 45�C.

Volumetric ethanol production rates were high at all

temperatures tested in this study (more than 0.20 g l-1 h-1),

except at 40�C (0.13 g l-1 h-1) after 48 h of fermentation,

i.e., the time at which maximum ethanol production occur-

red (Fig. 3). Wilkins et al. [32] also obtained low volumetric

ethanol production rates (less than 0.02 g l-1 h-1) at 40�C

(48 h) during the fermentation of xylose by K. marxianus

IMB4, with initial cell concentrations between 4.1 and

4.5 g l-1 and initial pH of 5.5.

Table 1 shows the kinetic parameters of the alcoholic

fermentation accomplished by K. marxianus CE025 using

CABH, and Fig. 4 shows the values of Xmax and Pmax as a

function temperature. The values for the specific glucose-

uptake rate were similar for all evaluated temperatures.

The increase in temperature was not significant (95% of

significance determined by Microcal origin, 8.1) based on

YP/X but exerted a negative effect on yield of ethanol

based on consumed sugar YG
P=S1

(Table 1). The lowest

values for Xmax and Pmax were obtained at 40�C, whereas

these values doubled at 30�C (Fig. 4). Furthermore, there

seems to be a relationship between biomass and ethanol

production, since the pattern of the two curves is simi-

lar. Other authors observed that ethanol production by

K. marxianus can be further improved by optimizing its

growth conditions [35].

Once the exponential growth phase for each culture was

established, lmax could be calculated by using Eq. 1, and

results are shown in Fig. 5. Temperature slightly affected

lmax, except for the temperature of 40�C. The maximum

Table 1 Alcoholic fermentation of CABH by K. marxianus CE025: effect of temperature on kinetic parameters

Parameters 30�C 34�C 37�C 40�C

YG
P=S1

(g ethanol/g glucose) 0.417 ± 0.003 0.375 ± 0.004 0.385 ± 0.017 0.273 ± 0.017

YP/S (g ethanol/g sugar) 0.341 ± 0.017 0.275 ± 0.067 0.302 ± 0.007 0.190 ± 0.020

YP/X (g g-1) 1.515 ± 0.107 1.064 ± 0.120 1.535 ± 0.119 1.234 ± 0.330

PE (g l-1 h-1) 0.257 ± 0.002 0.205 ± 0.015 0.236 ± 0.001 0.132 ± 0.010

Overall yields of ethanol based on glucose consumption YG
P=S1

and based on glucose ? xylose consumption (YP/S), overall yield of ethanol based

on biomass (YP/X), and ethanol productivity (PE)
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specific growth rate was achieved at 30�C (lmax =

0.0519 h-1), under the same conditions that the highest

values for Xmax and Pmax were observed, while the lowest

value (lmax = 0.0237 h-1) was obtained at 40�C. Biomass

productivities after 72 h of fermentation are also pictured

in Fig. 5. It can be seen that these decrease as temperature

is enhanced, following the same pattern as Xmax and Pmax.

Other authors [27] tried to explain the decrease of the

fermentation capability of P. tannophilus to produce eth-

anol with increasing temperatures by the fact that at higher

temperatures the solubility of the dissolved oxygen in the

medium is reduced and also that there tends to be more

evaporation of ethanol. As for the cause of the inhibitory

effect of temperature on cell growth, Phisalaphong et al.

[20] stated that a high temperature could result in changing

the transport activity or saturation level of soluble com-

pounds and solvents in the cells, which might increase the

accumulation of toxic compounds inside cells.

Specific rates of substrate consumption, biomass

and ethanol production by Kluyveromyces marxianus

CE025 in CABH

Figure 6 pictures the specific rates of growth (lX), glucose

consumption lS1

� �
, xylose consumption lS2

� �
, and ethanol

production (lP) for the fermentation of CABH by

K. marxianus CE025 at 30�C. Specific rates followed a

typical pattern for ethanol fermentation [7]. Similar profiles

were obtained for the other temperatures studied in this

work (data not shown). The specific rate of glucose con-

sumption lS1

� �
was higher than the specific rate of xylose

consumption lS2

� �
. Specific rates of ethanol production

(lP) and glucose consumption lS1

� �
present similar pro-

files, thus correlating them very well. The specific growth

rate (lX) is, approximately, constant for the first 10 h of

fermentation, within the experimental error. According to

the results pictured in Fig. 6, ethanol formation is associ-

ated with growth, and consumption of substrate (glucose),

which is a typical behavior of a primary metabolite.

Specific rates of xylose consumption lS2

� �
also remained,

approximately, constant for the first 10 h of fermentation,

within the experimental error. This is an indicator that

glucose was the main carbon source used by Kluyver-

omyces marxianus CE025 for growth and to produce eth-

anol in CABH. However, further experiments must be

conducted to investigate this behavior.

Conclusion

The results described in this work, compared to results in the

literature, show the potential of using cashew apple bagasse

hydrolysate for the production of ethanol by Kluyveromyces

marxianus CE025. The yeast strain K. marxianus CE025

was able to consume both glucose and xylose, which are the

major constituents of lignocellulosic biomass, either for

growth or ethanol fermentation. The maximum specific

growth rate on CABH was slightly influenced by tempera-

ture between 30 and 37�C, but decreased considerably at

40�C. Pmax and Xmax were negatively influenced by

increasing temperature of fermentation. Maximum ethanol

and biomass concentrations produced by this strain were

achieved at 30�C. But, further optimization of other envi-

ronmental and operational conditions, such as initial pH,

agitation, and aeration, must be conducted in order to

develop an alternative route for industrial production of

ethanol from CABH.
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