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RESUMO – A necessidade de novas fontes de energia e a preocupação com o meio-ambiente
têm impulsionado a pesquisa por fontes renováveis de energia, como o etanol. O uso de
biomassa lignocelulósica como substrato aparece como uma importante alternativa devido à
abundância desta matéria-prima e por não concorrer com a produção de alimentos. Entretanto,
o processo ainda encontra dificuldades de implementação, entre elas o custo para produção
das enzimas que degradam a celulose em açúcares fermentescíveis. O objetivo deste trabalho
foi avaliar o comportamento das espécies de palma forrageira Opuntia ficus indica (gigante) e
Nopalea cochenillifera (miúda), comumente encontradas na região Nordeste do Brasil, como
matérias-primas para produção de: 1) etanol celulósico pelo processo de sacarificação e
fermentação simultâneas (SFS) usando duas cepas diferentes de Saccharomyces cerevisiae
(PE-2 e LNF CA-11) e 2) enzimas celulolíticas através da fermentação em estado semissólido
(FES) usando o fungo filamentoso Penicillium chrysogenum. Antes do processo de
fermentação alcoólica, o material foi condicionado e pré-tratado por três diferentes
estratégias: peróxido de hidrogênio alcalino, alcalino usando NaOH e ácido usando H2SO4
seguido de deslignificação alcalina com NaOH. Análises de composição, cristalinidade e
digestibilidade enzimática foram feitas com o material antes e depois do pré-tratamento.
Adicionalmente, imagens de microscopia eletrônica de varredura foram usadas para comparar
qualitativamente o material e observar os efeitos dos pré-tratamentos. Um planejamento
fatorial 2² com triplicata no ponto central foi utilizado para avaliar a influência da temperatura
(30, 40 e 45 °C) e da carga inicial de substrato (3, 4 e 5% de celulose) no processo SFS,
usando o material obtido nas melhores condições de pré-tratamento e testando duas cepas de
S. cerevisiae, sendo uma delas floculante (LNF CA-11). Para a produção de celulase, o fungo
filamentoso P. chrysogenum foi testado com a espécie de palma N. cochenillifera no estado
in-natura (sem pré-tratamento) e submetida a um pré-tratamento hidrotérmico, variando-se o
pH do meio fermentativo (3, 5 e 7). A caracterização das palmas forrageiras resultou em
31,55% de celulose, 17,12% de hemicelulose e 10,25% de lignina para a espécie N.
cochenillifera e 34,86% de celulose, 19,97% de hemicelulose e 15,72% de lignina para a
espécie O. ficus indica. Analisou-se ainda, para as palmas miúda e gigante, o teor de pectina
(5,44% e 5,55% de pectato de cálcio, respectivamente), extrativos (26,90% e 9,69%,
respectivamente) e cinzas (5,40% e 5,95%). O pré-tratamento usando peróxido de hidrogênio
alcalino apresentou os melhores resultados de recuperação de celulose (86,16% para a palma
miúda e 93,59% para a palma gigante) e de deslignificação (48,79% e 23,84% para as palmas
miúda e gigante, respectivamente). Este pré-tratamento foi também o único a não elevar o
índice de cristalinidade das amostras, no caso da palma gigante. Entretanto, quando analisada
a digestibilidade enzimática da celulose, o pré-tratamento alcalino foi o que proporcionou os
melhores rendimentos e, portanto, este foi o escolhido para os testes de SFS. Os experimentos
demonstraram maior rendimento da conversão de celulose em etanol pela cepa PE-2 usando a
palma miúda pré-tratada (93,81%) a 40 °C e usando 4% de carga inicial de celulose. A palma
miúda demonstrou melhores rendimentos que a gigante e a cepa PE-2 resultou melhor
desempenho que a CA-11. A palma miúda se mostrou um substrato possível de ser usado na
FES para produção de enzimas, alcançando valores de 1,00 U/g de CMCase e 0,85 FPU/g. O
pré-tratamento não se mostrou eficaz para aumentar os valores de atividade enzimática.
Palavras-chave: Palma Forrageira, Etanol Celulósico, Sacarificação e Fermentação
Simultâneas, Celulase, Fermentação em Estado Semissólido.
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ABSTRACT - The need for new sources of energy and the concern about the environment
have pushed the search for renewable energy sources such as ethanol. The use of
lignocellulosic biomass as substrate appears as an important alternative because of the
abundance of this raw material and for it does not compete with food production. However,
the process still meets difficulties of implementation, including the cost for production of
enzymes that degrade cellulose to fermentable sugars. The aim of this study was to evaluate
the behavior of the species of cactus pear Opuntia ficus indica and Nopalea cochenillifera,
commonly found in northeastern Brazil, as raw materials for the production of: 1) cellulosic
ethanol by simultaneous saccharification and fermentation (SSF) process, using two different
strains of Saccharomyces cerevisiae (PE-2 and LNF CA-11), and 2) cellulolytic enzymes by
semi-solid state fermentation (SSSF) using the filamentous fungus Penicillium chrysogenum.
Before alcoholic fermentation process, the material was conditioned and pretreated by three
different strategies: alkaline hydrogen peroxide, alkaline using NaOH and acid using H2SO4
followed by alkaline delignification with NaOH. Analysis of composition, crystallinity and
enzymatic digestibility were carried out with the material before and after pretreatment. In
addition, scanning electron microscopy images were used to compare qualitatively the
material and observe the effects of pretreatments. An experimental design 2² with triplicate at
the central point was used to evaluate the influence of temperature (30, 40 and 45 °C) and the
initial charge of substrate (3, 4 and 5% cellulose) in the SSF process using the material
obtained through the best condition and testing both strains of S. cerevisiae, one of them
flocculent (LNF CA-11). For cellulase production, the filamentous fungus P. chrysogenum
was tested with N. cochenillifera in the raw condition (without pretreatment) and pretrated
hydrothermically, varying the pH of the fermentative medium (3, 5 and 7). The
characterization of cactus pear resulted in 31.55% cellulose, 17.12% hemicellulose and
10.25% lignin for N. cochenillifera and 34.86% cellulose, 19.97% hemicellulose and 15.72%
lignin for O. ficus indica. It has also been determined, to N. cochenillifera and O. ficus indica,
the content of pectin (5.44% and 5.55% of calcium pectate, respectively), extractives (26.90%
and 9.69%, respectively) and ashes (5.40% and 5.95%). Pretreatment using alkaline hydrogen
peroxide resulted in the best cellulose recovery results (86.16% for N. cochenillifera and
93.59% for O. ficus indica) and delignification (48.79% and 23.84% for N. cochenillifera and
O. ficus indica, respectively). This pretreatment was also the only one which did not increase
the crystallinity index of the samples, in the case of O. ficus indica. However, when analyzing
the enzymatic digestibility of cellulose, alkali pretreatment was the one which showed the
best yields and therefore it was chosen for the tests in SSF. The experiments showed higher
yield of conversion of cellulose to ethanol by PE-2 strain using the pretreated N.
cochenillifera (93.81%) at 40 °C using 4% initial charge of cellulose. N. cochenillifera gave
better yields than O. ficus indica and PE-2 strain showed better performance than CA-11. N.
cochenillifera proved to be a substrate that can be used in the SSSF for enzymes production,
reaching values of 1.00 U/g of CMCase and 0.85 FPU/g. The pretreatment was not effective
to increase the enzymatic activity values.
Keywords: Cactus Pear, Cellulosic Ethanol, Simultaneous Saccharification and Fermentation,
Cellulase, Semi-Solid State Fermentation.
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CAPÍTULO I
INTRODUÇÃO

Capítulo 1 - Introdução

1. Introdução
Neste capítulo, será apresentado o assunto estudado, abordando os aspectos gerais e
buscando introduzir o leitor na temática delineada. Também será feita uma descrição sucinta
dos objetivos do trabalho. Será ainda ressaltada a importância do trabalho dentro de um
contexto científico e tecnológico, relatando as contribuições dos resultados alcançados.
O uso de combustíveis líquidos alternativos aos de origem fóssil despertou interesse a
partir da década de 1970, período no qual ocorreu a crise do petróleo, que aumentou as
preocupações dos governos sobre a segurança de suas reservas e exigiu dos países uma
reconsideração sobre suas dependências das reservas de petróleo estrangeiras (Bacovsky et
al., 2010; Kuloyo, 2012). Desde então, pesquisas vêm sendo realizadas visando encontrar
novas fontes de energia (Bjerre et al., 1996). Neste contexto, encontra-se o etanol, cuja
produção mundial em 2012 atingiu a marca de 83 bilhões de litros (Renewable Fuels
Association, 2013). O etanol produzido através da fermentação de açúcares é atualmente o
biocombustível líquido mais utilizado e já se encontra estabelecido nos setores de transporte e
industrial de países como Brasil, Estados Unidos e membros da União Europeia (Kuloyo,
2012).
Um importante fator que contribui com a expansão da utilização do etanol é que seu
processo de produção usa apenas energia de fontes renováveis, não contribuindo com as
emissões dos gases causadores do efeito estufa, fazendo deste uma fonte energética benéfica
ao meio ambiente (Olsson & Hahn-Hägerdal, 1996).
A biomassa lignocelulósica (matéria-prima composta principalmente por celulose,
hemicelulose e lignina) apresenta-se como um substrato de grande potencial para produção de
biocombustíveis por sua abundância, por ser renovável, pelo seu baixo custo e por não
competir com a produção de alimentos. Os combustíveis produzidos a partir desta biomassa,
que inclui resíduos agrícolas e florestais, porções de resíduos urbanos e culturas herbáceas e
lenhosas, são chamados de biocombustíveis de segunda geração. O etanol celulósico está
sendo amplamente reconhecido como um combustível com importantes características nas
áreas econômica, ambiental e estratégica, representando uma das principais rotas para
produção de biocombustíveis da nova geração (Bacovsky et al., 2010; Cheng et al., 2008;
Chiaramonti et al., 2012; Lee et al., 2013; Wyman, 2007).
A produção de etanol a partir de materiais lignocelulósicos deve se estabelecer dentro
de uma década e substituir parcialmente o etanol de primeira geração (Gnansounou &
Dauriat, 2010).
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Entretanto, alguns fatores ainda tornam a exploração do etanol de segunda geração
complexa. Devido à recalcitrância da biomassa lignocelulósica, uma etapa de pré-tratamento
se faz necessária a fim de promover a hidrólise dos carboidratos (Lim & Lee, 2013). O prétratamento, reconhecido, do ponto de vista econômico, como um passo essencial no processo
de bioconversão, deve melhorar a formação de açúcares (tanto a partir das frações de
hemicelulose quanto de celulose), evitar a degradação ou perda de carboidratos, evitar a
formação de produtos inibidores da hidrólise subsequente e dos processos de fermentação e,
finalmente, possuir uma boa relação custo-benefício (Cara et al., 2006).
As técnicas de pré-tratamento são agrupadas em processos físicos, químicos,
biológicos ou ainda combinações destes. Diferentes pré-tratamentos provocam diferentes
modificações na biomassa, levando a diferentes mudanças em sua composição e estrutura e na
liberação de açúcares fermentescíveis e inibidores, afetando assim sua digestibilidade
enzimática e fermentabilidade (Lim & Lee, 2013). Furfural e Hidroximetilfurfural (HMF) são
considerados os compostos inibidores mais tóxicos liberados durante o pré-tratamento e são
capazes de reduzir a atividade enzimática e microbiana e de clivar o DNA (Tian et al., 2009).
O processo de Sacarificação e Fermentação Simultâneas (SFS), descrito inicialmente
por Takagi et al. (1977), combina em uma única etapa hidrólise enzimática da celulose e
fermentação dos açúcares obtidos em etanol, reduzindo o acúmulo dos açúcares no reator, fato
que ocorre no processo de Hidrólise Separada da Fermentação (HSF) e que causa inibição da
ação do complexo enzimático celulolítico, impedindo assim a conversão completa da celulose
e permitindo apenas o uso de baixas concentrações iniciais de substrato. Dentre os benefícios
do processo SFS, pode-se citar ainda o aumento na produtividade de etanol, eliminação da
necessidade de reatores separados para sacarificação e fermentação, resultando em redução de
custos, e a presença do etanol no meio, diminuindo a vulnerabilidade de contaminação
(Ballesteros et al., 2004; Krishna & Chowdary, 2000).
Entretanto, diferenças entre a temperatura ótima de atividade da celulase e de
crescimento do fermento é um problema que precisa ser solucionado para uma SFS eficiente.
A temperatura ótima da celulase (cerca de 50 °C) é maior que a faixa de tolerância da maioria
dos fermentos utilizados na indústria alcooleira, situada entre 30 e 37 °C (Ruiz et al., 2012). O
principal microrganismo utilizado na produção de etanol é a Saccharomyces cerevisiae, que
converte eficientemente glicose e manose em etanol, porém é incapaz de fermentar a xilose
(originada da hidrólise da hemicelulose), que corresponde a cerca de 30% dos açúcares
fermentescíveis totais produzidos (Santos et al., 2012; Tian et al., 2009).
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Dentre as muitas culturas alternativas à produção de álcool etílico, a palma forrageira
vem despertando interesse de muitos pesquisadores devido a sua vasta disponibilidade,
ausência de entressafra, baixa necessidade de tecnologia para cultivo, além de ser uma cultura
bastante difundida, altamente resistente à seca e de fácil plantio (Torres Neto, 2010). Há um
crescente interesse no uso da palma forrageira em aplicações não alimentares, principalmente
médicas, sendo citados efeitos benéficos sobre o crescimento e o colesterol total (Malainine et
al., 2003).
A fermentação semissólida (FES) é um processo fermentativo que ocorre na ausência
ou próximo da ausência de água livre, usando um sólido natural insolúvel como substrato ou
suporte inerte que detém um enorme potencial na produção de enzimas, incluindo as
lignocelulósicas, por fungos filamentosos (Araújo et al., 2005a; Pandey et al., 2000; Santos,
2007). A FES consiste num processo vantajoso para o crescimento de funªgos filamentosos
uma vez que simula o habitat natural destes microrganismos (Santos et al., 2011). Dessa
forma, pode-se explorar uma vantagem da FES, que é a obtenção de produtos mais
concentrados, para se obter extratos enzimáticos que possibilitem a hidrólise de materiais prétratados visando à produção de etanol.
Diante do exposto, com o propósito de avaliar uma matéria-prima barata, abundante e
adaptada à região Nordeste do Brasil, este trabalho teve como principal objetivo realizar um
estudo sobre a viabilidade técnica do uso dos cladódios de duas espécies de palma forrageira
como substrato para produção de etanol celulósico e enzimas celulolíticas. Foi realizado o
condicionamento do material e, em seguida, testes com diferentes rotas de pré-tratamento a
fim de se determinar seus efeitos na liberação de açúcares fermentescíveis. Em seguida,
investigou-se a capacidade de produção de etanol utilizando um processo de sacarificação e
fermentação simultâneas, analisando-se o efeito que a concentração inicial de celulose e a
temperatura exercem sobre a produção de etanol por duas diferentes cepas de S. cerevisiae.
Para a produção das enzimas em FES, estudou-se o efeito do pH sobre a produção de
celulases por uma cepa de Penicillium chrysogenum.
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2. Revisão Bibliográfica
Neste capítulo serão abordados os aspectos teóricos relacionados com o trabalho
desenvolvido, detalhando os assuntos principais do estudo em questão baseando-se nas
diferentes abordagens encontradas na literatura.

2.1. Etanol Celulósico
A necessidade crescente de combustíveis fósseis e o impacto ambiental gerado por seu
uso têm motivado a comunidade científica global a intensificar a investigação de fontes
alternativas e renováveis de energia. Entretanto, a busca de uma solução de longo prazo tem
se mostrado um enorme desafio (Gabhane et al., 2011; Silverstein et al., 2007; Vaithanomsat
et al., 2011).
O aumento da dependência energética e os riscos associados às flutuações de preços
nos mercados energéticos internacionais são outros fatores que têm chamado a atenção dos
governos para essas novas fontes. Dentre os muitos recursos energéticos renováveis
(biomassa, solar, eólica, geotérmica, das marés), a biomassa tem recebido maior destaque por
ser o único que pode ser diretamente utilizado para a produção de diversos combustíveis
líquidos alternativos (Dwivedi et al., 2009).
A pesquisa sobre o uso de resíduos agroindustriais como matérias-primas para a
produção de etanol tem atraído grande atenção, principalmente porque esses insumos podem
constituir uma opção viável de baixa emissão de carbono e apresentar efeitos benéficos dos
pontos de vista econômico e ambiental (Correia et al., 2013; Fox et al., 2012). Nenhuma outra
opção sustentável para a produção de combustíveis de transporte pode igualar o etanol feito a
partir de biomassa lignocelulósica com relação às suas vantagens ambientais, econômicas,
estratégicas e de infraestrutura (Wyman, 1999).
A produção de biocombustíveis a partir de material lignocelulósico pode ocorrer
através de diferentes rotas de processo, tais como a conversão físico-química ou a bioquímica,
que se baseia na fermentação microbiana dos açúcares contidos nos polissacarídeos da parede
celular vegetal (Banerjee et al., 2011; Morales-Rodriguez et al., 2011).
O bioetanol apresenta-se com uma alternativa cada vez mais importante para a
substituição da gasolina. Assim, espera-se que sua produção continue aumentando nos
próximos dez anos. No entanto, existem obstáculos relevantes, tais como os custos de
Pedro Ferreira de Souza Filho, Maio/2014

6

Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica

produção, tecnologia e os problemas ambientais, que precisam ser superados (Ruiz et al.,
2012).
O estabelecimento de um processo economicamente viável para a produção industrial
de etanol celulósico requer que sejam obtidas concentrações relativamente altas de etanol ao
fim da fermentação devido às altas demandas energéticas na destilação subsequente. Além
disso, a produção de etanol a partir de materiais lignocelulósicos é complicada porque um
processo de múltiplas etapas é necessário (Matano et al., 2013). O fluxograma do processo
envolve diferentes operações unitárias, tais como o pré-tratamento, a hidrólise enzimática, a
fermentação e vários processos de downstream (Morales-Rodriguez et al., 2011).

Figura 2.1 - Fluxograma simplificado do processo de produção do etanol celulósico.

2.2. Biomassa lignocelulósica
Wyman (1999) definiu biomassa lignocelulósica como sendo um material complexo
formado por três frações orgânicas principais: a celulose, a hemicelulose e a lignina. Suas
concentrações, entretanto, variam entre os diversos materiais lignocelulósicos.

Figura 2.2 - Ilustração esquemática da biomassa lignocelulósica (Vasconcelos, 2012).
A lignina é um polímero aromático que contém resíduos fenólicos. Ela não contribui
com fontes de carbono fermentescíveis, entretanto, possui papel relevante na fermentação por
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ser fonte de inibidores microbianos (van Maris et al., 2006). Ela pode ainda ser queimada ao
final do processo para fornecer o calor e a eletricidade necessários à planta de produção
(Wyman, 2007). Dwivedi et al. (2009) destacaram que a lignina atua como um material
cimentante, servindo de ponte entre todos os outros constituintes, além de ser responsável pela
rigidez estrutural da biomassa. Moreira Neto (2011) reforçou ainda sua ação como barreira
contra a degradação enzimática e/ou microbiana da parede celular.

Figura 2.3 - Estrutura da lignina (Kuloyo, 2012).
A celulose, por sua vez, é considerada o constituinte principal da biomassa, sendo um
homopolissacarídeo constituído por unidades de anidroglicopiranose (β-D-glicopiranose)
ligadas entre si por ligações do tipo β-(1,4) glicosídicas formando uma cadeia linear (Moreira
Neto, 2011). A unidade que se repete na cadeia é a celobiose (Kumar et al., 2009). A celulose
se apresenta normalmente como polímeros paralelos com várias ligações de hidrogênio. Esta
conformação estrutural, bem como a estreita associação com a lignina, hemicelulose, amido,
proteínas e minerais, a torna altamente resistente à hidrólise (van Maris et al., 2006). A
celulose consiste de partes com uma estrutura cristalina (organizada), e partes não tão bem
organizadas, denominadas de estrutura amorfa (Hendriks & Zeeman, 2009).

Celobiose

Figura 2.4 - Estrutura da celulose (Adaptado de Taherzadeh & Karimi, 2008).
A hemicelulose, um polissacarídeo menos complexo e mais facilmente hidrolisável
que a celulose, possui estrutura com ramificações e cadeias laterais que facilitam sua
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interação com a celulose (Dwivedi et al., 2009; Moreira Neto, 2011). O principal açúcar
presente na celulose é a glicose, enquanto que a hemicelulose é uma mistura de ácidos
urônicos e açúcares, cujas moléculas contém cinco (xilose, arabinose e ramnose) ou seis
(glicose, manose e galactose) átomos de carbono (Dwivedi et al., 2009). Ao contrário da
celulose, a hemicelulose é facilmente hidrolisável (van Maris et al., 2006).

Figura 2.5 - Estrutura da hemicelulose (Kuloyo, 2012).
A Tabela 2.1 ilustra alguns dos principais resultados encontrados na literatura a
respeito da composição de biomassas lignocelulósicas comumente utilizadas para produção de
etanol de segunda geração.
Tabela 2.1 – Análise aproximada da composição de matérias-primas comumente utilizadas
para produção de etanol de segunda geração (Tamanini & Hauly, 2004).
Resíduos Lignocelulósicos Celulose (%) Hemicelulose (%) Lignina (%)
Farelo de cevada

23

32,7

24,4

Sabugo de milho

31,7

34,7

20,3

Folhas de milho

37,6

34,5

12,6

Eucalyptus globulus

46,3

17,1

22,9

Bagaço de cana

40,19

26,42

25,15

Palha de arroz

43,5

22

17,2

Palha de trigo

33,81

31,83

20,12

Casca de aveia

30,51

28,63

23,09

Eucalyptus grandis

40,2

15,67

26,9

Palha de sorgo

34

44

20

Outro polímero comumente encontrado na biomassa lignocelulósica é a pectina,
embora esta ocorra de forma menos proeminente que aqueles anteriormente citados (van
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Maris et al., 2006). A pectina consiste de uma estrutura formada por subunidades de ácidos αD-galacturônicos, parcialmente esterificados, ligados por ligações (1-4) glicosídicas. Outros
açúcares constituintes, mais comumente D-galactose, L-arabinose e D-xilose, são ligados em
radicais à cadeia central de pectina, enquanto a D-glicose, D-manose, L-fucose e ácido Dglicurônico, ocorrem com menor frequência (Kuloyo et al., 2012). Ela atua como agente
hidratante e cimentante da matriz celulolítica (van Maris et al., 2006). A presença de altos
teores de pectina faz com que a biomassa seja mais facilmente hidrolisável que outros
materiais (Silva et al., 2010).
A matéria-prima lignocelulósica é composta ainda por pequenas quantidades de
extrativos e minerais (cinzas), (Carvalho et al., 2005; Dwivedi et al., 2009; Torres Neto,
2010; Wyman, 1999).
De acordo com Cheng et al. (2008), a principal característica que torna a biomassa
lignocelulósica uma matéria-prima atrativa para a produção de etanol é sua disponibilidade
em larga escala e a baixo custo. Ela é formada por resíduos florestais, agroindustriais,
urbanos, provenientes da indústria transformadora da madeira e de origem animal (Torres
Neto, 2010). Seu uso para a produção de etanol também se apresenta vantajoso por ser uma
solução para o problema da disposição dos resíduos sólidos (Cara et al., 2006).
Outras vantagens citadas por Dwivedi et al. (2009) para o uso da biomassa
lignocelulósica são a contribuição para o desenvolvimento rural, redução das emissões dos
gases de efeito estufa e a independência energética dos países importadores de petróleo e
derivados.
Entretanto, a conversão de materiais lignocelulósicos encontra dificuldades devido às
características químicas e físico-químicas dos mesmos. A celulose é recalcitrante à
biodegradação e necessita ser hidrolisada por ataque enzimático numa etapa inicial para que
suas unidades constituintes, celobiose e D-glicose, sejam passíveis de conversão bioquímica.
Além disso, uma matriz amorfa de lignina e polioses envolve as fibras celulósicas, atuando
como barreira à hidrólise. A taxa e a extensão às quais a celulose pode ser enzimaticamente
sacarificada são limitadas pela intensidade da associação físico-química entre a lignina e os
polissacarídeos da parede celular e pelo grau de cristalinidade da própria celulose (Ayeni et
al., 2013; Silva, 2009).
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A conversão efetiva dos materiais lignocelulósicos em etanol demanda, portanto, um
processo de múltiplas etapas (Matano et al., 2013). Cinco foram enumeradas por Hendriks &
Zeeman (2009), pré-tratamento, hidrólise (enzimática), fermentação, separação do produto e
pós-tratamento da fração líquida.
O transporte da biomassa do campo até a usina é apontado como um dos principais
custos na maioria dos sistemas de produção de etanol celulósico. Outra dificuldade na
utilização de biomassa na produção de etanol é manter durante todo o ano fornecimento de
matéria-prima (Kim et al., 2008).

2.3. Palma forrageira
A palma forrageira é uma cactácea originária do México (Sanglard & Melo, 2012),
cultivada com relativo sucesso em sistemas sustentados com altos rendimentos e baixa
demanda de energia nas regiões áridas e semiáridas do Brasil, Estados Unidos, México,
África do Sul e Austrália desde o início do século XX, tendo sido introduzida no Brasil em
1880, no Estado de Pernambuco, por meio de raquetes provenientes do Texas, EUA (Araújo
et al., 2005b; Nunes, 2011). A região Nordeste do Brasil abriga a maior área plantada com
palma forrageira no mundo, correspondendo a cerca de 550 hectares (Araújo et al., 2005a).
Nesta região, são encontrados três tipos principais de palma: a gigante (da espécie Opuntia
ficus indica), a redonda (Opuntia sp) e a miúda (Nopalea cochenilifera); (Silva & Santos,
2006).
A palma gigante, graúda, azeda ou santa apresenta porte bem desenvolvido e caule
menos ramificado, o que lhes transmite um aspecto mais ereto e crescimento vertical pouco
frondoso. Sua raquete pesa cerca de 1 kg, apresentando até 50 cm de comprimento. Essa
palma é considerada a mais produtiva e mais resistente às regiões secas, no entanto é menos
palatável e de menor valor nutricional (Silva & Santos, 2006). A Figura 2.6 ilustra uma palma
gigante.
O tipo redonda é formado por plantas de porte médio e caule muito ramificado
lateralmente. Sua raquete pesa cerca de 1,8 kg, possuindo quase 40 cm de comprimento, de
forma arredondada e ovoide. Apresenta grande rendimento de um material mais tenro e
palatável que a palma gigante (Silva & Santos, 2006).
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Figura 2.6 - O. ficus indica (Opuntia Web, a).
A palma doce, chamada também de miúda, possui porte pequeno e caule bastante
ramificado. Sua raquete pesa cerca de 350 g e mede aproximadamente 25 cm de
comprimento. Comparando-se com as duas anteriores, esta é a mais nutritiva e apreciada pelo
gado, porém apresenta uma menor resistência à seca (Silva & Santos, 2006). A Figura 2.7
ilustra uma palma da variedade miúda.

Figura 2.7 - N. cochenilifera (Opuntia Web, b).
A produtividade da palma varia muito, dependendo do manejo (adubação, capina e
espaçamento). Valores entre 5 e 30 t/ha/colheita bienal podem ser alcançados (Sanglard &
Melo, 2012).
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A composição química da palma forrageira varia segundo espécie, idade e época do
ano. Os níveis de carboidratos solúveis são considerados altos, bem como os teores de cinza
na matéria seca (MS), dentre eles o cálcio (2,25 - 2,88%), o potássio (1,5 - 2,45%) e o fósforo
(0,10 - 0,14%) apresentam destaque. Apresentam ainda baixos teores de MS (10 a 14%), fibra
em detergente neutro (FDN) (26,8%) e proteína bruta (4,0 a 5,3%) (Wanderley et al., 2002).
O valor de FDN é composto pela celulose, pela hemicelulose e pela lignina (Meyer & Brown,
1985).
Sua elevada umidade pode ser explicada pela presença de uma cutícula cobertora que
controla a evaporação, permitindo o armazenamento de água (Silva & Santos, 2006). Esta
água se apresenta na forma de um hidrocoloide, ao qual se dá o nome de mucilagem (Kuloyo,
2012). A composição química da mucilagem foi descrita por vários grupos de pesquisa, com
contradições importantes em seus resultados, tendo sido encontradas características ácidas e
neutras e como sendo formada por D-galactose, L-arabinose, L-ramnose, D-xilose e/ou ácido
D-galacturônico (Malainine et al., 2003).
Há indícios de que a palma forrageira é utilizada pelo homem mexicano desde o
período pré-hispânico. A planta pode ser usada na alimentação humana e animal, como fonte
de energia, na medicina, na indústria de cosméticos, na proteção e conservação do solo entre
outros usos (Sanglard & Melo, 2012).
A palma é uma alternativa eficaz para combater a fome e a desnutrição no semiárido
nordestino por ser rica em vitaminas A, do complexo B e C, minerais, como cálcio, magnésio,
sódio e potássio, e 17 tipos de aminoácidos. Seu uso na alimentação humana no Brasil,
porém, esbarra no preconceito, visto que, tradicionalmente, a palma é usada como ração
animal. A palma tem valor nutritivo maior que alimentos como a couve, a beterraba e a
banana, com a vantagem de ser um produto mais econômico (Nunes, 2011).
No México e Sul dos Estados Unidos, o cultivo visa à produção de frutos. Brotos
jovens também são usados na alimentação. No Norte da África, o cultivo de palma é usado no
combate à erosão do solo e como forragem nos períodos de seca. Existe um interesse
crescente no uso da palma forrageira em aplicações além da alimentar, principalmente
médicas. A ingestão de extratos de Opuntia ficus indica demonstraram ter efeitos benéficos
no crescimento e taxa de colesterol total, sem apresentar efeitos secundários nas taxas de
glicose e lipídeos no sangue (Malainine et al., 2003).
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Ainda na área médica, estudos mostraram que o tratamento fitoterápico com palma
ajuda a eliminar as toxinas do álcool e do fumo que são absorvidas pelo organismo e a
metabolizar a gordura. Seu alto teor de fibras solúveis e insolúveis colabora para o bom
funcionamento do sistema digestivo além de impedir a concentração de elementos
cancerígenos. A palma forrageira é também utilizada na indústria de cosméticos,
principalmente no México, para fabricação de xampus, sabonetes, hidratantes, protetores
labiais, loções adstringentes e cremes para o corpo (Nunes, 2011).
O uso de biomassa regional é fundamental para a redução nos custos de produção de
biocompostos (Santos et al., 2011). São desejáveis na biomassa para produção de etanol,
características que facilitem a conversão de açúcares, assim como tolerância à seca, redução
de exigências de fertilizantes e maior teor de carboidratos (Wyman, 2007). A palma forrageira
apresenta como seus principais atributos sua vasta disponibilidade, ausência de entressafra,
baixa necessidade de tecnologia para cultivo, além de ser uma cultura bastante difundida,
altamente resistente à seca e de fácil plantio (Torres Neto, 2010), tornando-a, portanto, uma
matéria-prima potencial para produção de bioetanol.
Nerd et al. (1997) concluíram que, após sua colheita, os cladódios de palma devem ser
estocados a temperaturas superiores a 12 °C, pelo fato deles serem sensíveis ao resfriamento,
por até 3 semanas e embalados em filme de PVC. Desta maneira não foi detectada perda de
qualidade.

2.4. Pré-tratamento
A etapa de pré-tratamento é uma importante ferramenta para alterar a estrutura da
biomassa lignocelulósica. O objetivo do pré-tratamento é quebrar o escudo de lignina e
romper a estrutura cristalina da celulose, tornando-a mais acessível ao ataque enzimático
(Mosier et al., 2005). A Figura 2.8 representa esse efeito.
Sun & Cheng (2002) afirmaram que o pré-tratamento deve aumentar a formação de
açúcares ou a habilidade para formar açúcares na hidrólise enzimática, evitar a degradação ou
perda de carboidratos, evitar a formação de subprodutos inibidores para a hidrólise e
fermentação, além de ser economicamente viável.
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Figura 2.6 - Esquema do efeito do pré-tratamento na estrutura da matéria lignocelulósica
(adaptado de Mosier et al., 2005).
Processos físicos, físico-químicos, químicos e biológicos tem sido usados para o prétratamento dos materiais lignocelulósicos (Sun & Cheng, 2002). Embora vários tipos tenham
sido testados em diferentes condições ao longo dos anos, ainda se fazem necessários avanços
nessa área. As características da biomassa afetam fortemente a escolha do método e das
condições a serem utilizadas para melhorar os resultados (Taherzadeh & Karimi, 2008).
Atualmente, a etapa é uma das mais caras e menos tecnologicamente avançadas
(Rabelo et al., 2011). Em seguida, estão os custos para a hidrólise enzimática do material prétratado e a produção de enzimas para esta tarefa. O que significa que as três operações mais
onerosas da produção do bioetanol são aquelas cuja função é superar a resistência natural do
material lignocelulósico para a decomposição biológica dos polissacarídeos que o formam
(Wyman, 2007). Cara et al. (2006) classificaram a operação como um passo fundamental do
ponto de vista econômico.
Diversos fatores limitam a hidrólise enzimática e devem ser modificados durante o
pré-tratamento. Dentre os principais estão a cristalinidade da celulose, o seu grau de
polimerização, o teor de água, a área superficial disponível, o teor de lignina e hemicelulose e
o tamanho da partícula. Estudos demonstraram que uma diminuição do tamanho da partícula
acompanhada por um aumento na superfície disponível afeta mais a velocidade e a extensão
da hidrólise do que a cristalinidade. O tamanho do poro do substrato em relação ao tamanho
da enzima, por sua vez, foi determinado como sendo o principal fator limitante da hidrólise
por outros pesquisadores. A remoção da hemicelulose aumenta o tamanho médio do poro,
aumentando assim a probabilidade da celulose ser hidrolisada. A secagem diminui a
capacidade de hidrólise devido ao colapso na estrutura do poro que ela causa (Alvira et al.,
2010; Hendriks & Zeeman, 2009).
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Teoricamente, seria possível desenvolver pré-tratamentos mais eficazes se o conjunto
de características estruturais que determinam a digestibilidade de um material pudesse ser
modelado (Chang & Holtzapple, 2000).
Os pré-tratamentos físicos utilizam agentes mecânicos, térmicos ou aplicação de
radiação. Sua principal vantagem é que, pelo fato de não utilizarem agentes químicos, não são
gerados compostos recalcitrantes ou nocivos ao ambiente (Taherzadeh & Karimi, 2008).
Entretanto, estes pré-tratamentos possuem alta demanda energética e não removem a lignina.
(Chandra et al., 2007)
O pré-tratamento mecânico consiste na moagem da biomassa, reduzindo o tamanho
das partículas e a cristalinidade da celulose, além de aumentar a área superficial específica,
aumentar o tamanho dos poros e reduzir o grau de polimerização (Hendriks & Zeeman, 2009;
Taherzadeh & Karimi, 2008).
Durante o pré-tratamento térmico, a biomassa lignocelulósica é aquecida. Quando a
temperatura atinge 150-180 °C, a hemicelulose e, pouco depois, a lignina começam a
solubilizar. Durante os processos térmicos, parte da hemicelulose é hidrolisada, gerando
ácidos. Os compostos produzidos pela hidrólise da lignina são quase sempre compostos
fenólicos e tem, em muitos casos, um efeito inibitório ou tóxico sobre os microrganismos,
como a vanilina, o álcool vanilil, o furfural e o hidroximetilfurfural (HMF), especialmente em
ambientes ácidos. Temperaturas superiores a 250 °C devem ser evitadas para evitar as reações
de pirólise. O pré-tratamento térmico pode ainda causar um aumento do índice de
cristalinidade da celulose (Hendriks & Zeeman, 2009).
Raios gama, feixe de elétrons e micro-ondas podem melhorar a hidrólise enzimática da
biomassa. A combinação dos métodos de radiação e outros, tais como tratamento com ácido,
pode acelerar a hidrólise enzimática. O uso de radiação aumenta a degradação enzimática da
celulose em glicose. No entanto, radiação é mais eficaz no ar do que em uma solução de
ácido. Estudos mostram que o bagaço pré-tratado por radiação antes da hidrólise resulta em
rendimento de glicose 100% superior em comparação com o não tratado. No entanto, os
métodos de irradiação são caros e têm dificuldades de aplicação industrial (Taherzadeh &
Karimi, 2008).
Dentre os pré-tratamentos químicos, aqueles que utilizam bases receberam muita
atenção por removerem os grupos acetis da hemicelulose, reduzindo o impedimento estérico
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das enzimas hidrolíticas (Chang, 1999). Acredita-se que o mecanismo de hidrólise alcalina
ocorre devido à saponificação das ligações intermoleculares entre a hemicelulose e a lignina,
aumentando a porosidade do material lignocelulósico (Sun & Cheng, 2002). O pré-tratamento
pode ainda provocar a solubilização, redistribuição e condensação da lignina e modificar a
cristalinidade da celulose. A lignina solúvel, porém, tem frequentemente efeito inibidor
(Hendriks & Zeeman, 2009).
O uso de amônia neste método apresenta como desvantagens o risco de manipulação e
o custo. Hidróxido de sódio também apresenta estas desvantagens, além da dificuldade em ser
recuperado. O uso de hidróxido de cálcio é apontado como mais seguro e barato, além de
poder ser facilmente recuperado como carbonato de cálcio pela reação com o CO2 (Chang,
1999; Mosier et al., 2005).
Lin et al. (2013) trataram bagaço de cana-de-açúcar com uma solução de NaOH 10% e
concluíram, através de imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV), que os cristais
internos de celulose foram efetivamente expostos devido à remoção da lignina. O prétratamento com hidróxido de sódio pode ainda dissolver parcialmente a hemicelulose,
reduzindo a concentração de xilana no material lignocelulósico. A concentração de glicanos
no bagaço aumentou de 37,6% para 55,2% enquanto a de xilana diminuiu de 19,6% para
13,4%.
Rabelo et al. (2011) demonstraram que a produção de glicose é máxima para uma
carga de Ca(OH)2 de 0,15 g/g de bagaço de cana-de-açúcar, em detrimento de cargas maiores
(até 0,65 g/g). Também foi apontado que a produção de glicose aumenta com o aumento do
tempo e da temperatura do pré-tratamento.
Vaithanomsat et al. (2011), utilizando casca de coco, testaram três diferentes
concentrações de NaOH (20, 25 e 30% em relação à biomassa seca) e concluíram que o
material resultante do tratamento a 20% de NaOH possuía uma fibra de pior qualidade,
enquanto que o material tratado a 25 e 30% não apresentavam diferença significativa entre si.
O tratamento removeu parcialmente a lignina e grande quantidade de extrativos, levando a
altas concentrações de hemicelulose e celulose. Um tempo de 3 horas a 100°C foi escolhido
quando comparado aos resultados obtidos para 2 horas de operação.
Ácidos concentrados, como H2SO4 e HCl, têm sido usados para tratar materiais
lignocelulósicos. Porém, devido a seus efeitos tóxicos e corrosivos exigem reatores
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resistentes, o que aumenta os custos do processo. Além disso, para ser economicamente
viável, é necessária a recuperação do ácido usado (Sun & Cheng, 2002; Taherzadeh &
Karimi, 2008; Zheng et al., 2009).
O objetivo principal dos pré-tratamentos ácidos é a solubilização da fração
hemicelulósica da biomassa para tornar a celulose mais acessível ao ataque enzimático
(Alvira et al., 2010). Estes podem ser usados tanto como pré-tratamento do material
lignocelulósico, condicionando-o para a hidrólise enzimática subsequente, quanto como a
própria hidrólise. Diferentes tipos de reatores tais como batelada, percolação, de fluxo
pistonado, contracorrente, e encolhimento de leito têm sido usados. A uma temperatura
elevada (por exemplo, 140-190 °C) e baixa concentração de ácido (por exemplo, ácido
sulfúrico 0,1-1%), o tratamento de ácido diluído pode atingir velocidades de reação elevadas e
melhorar significativamente a hidrólise da celulose. Quase 100% de remoção de hemicelulose
é possível usando ácido diluído. O pré-tratamento não é eficaz na dissolução de lignina, mas
pode danificá-la e aumentar a suscetibilidade da celulose para a hidrólise enzimática
(Taherzadeh & Karimi, 2008).
O processo hidrotérmico utiliza água a temperatura e pressão altas, promovendo a
clivagem das ligações dos complexos ligno-hemicelulósicos e a ruptura das ligações
glicosídicas dos polissacarídeos, principalmente da hemicelulose, gerando ácido acético e
outros ácidos orgânicos. A diminuição de pH catalisa a reação da hidrólise da biomassa,
promovendo a despolimerização da hemicelulose, processo denominado autocatalítico
(Mosier et al., 2005).
É necessário neutralizar o pH da biomassa antes desta seguir para as etapas de
downstream (Sun & Cheng, 2002). Cheng et al. (2008) demonstraram a eficiência da adição
de Ca(OH)2 como agente de desintoxicação devido à remoção parcial de furfural e HMF,
entretanto, a remoção de ácido acético não foi significativa e houve ainda a perda de açúcares
devido a reações de degradação catalisadas pelo hidróxido.
O uso de agentes oxidantes, tais como ácido peracético ou peróxido de hidrogênio,
tem como objetivo remover a hemicelulose e a lignina a fim de aumentar a acessibilidade à
celulose. Diversas reações podem ocorrer e, muitas vezes, o agente oxidante não é seletivo, o
que conduz a perda de celulose. Ocorre também a formação de inibidores, gerados pela
oxidação da lignina em compostos aromáticos (Hendriks & Zeeman, 2009).
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Hendriks & Zeeman (2009) destacaram ainda a importância do pH neste tipo de prétratamento, afirmando que não há deslignificação substancial a pH inferior a 10,0 ou superior
a 12,5, sendo o máximo a pH 11,5.
Rabelo et al. (2011) obtiveram a maior produtividade de glicose utilizando peróxido
de hidrogênio a 5% (v/v), a 20 °C por 24 horas, sendo estes valores correspondentes à maior
concentração de H2O2, menor temperatura e maior tempo testados.
Banerjee et al. (2011) mantiveram constantes em seus experimentos o pH e a relação
entre quantidade de biomassa e quantidade de H2O2, enquanto variavam a carga de biomassa
(em relação ao volume total). Eles concluíram que o aumento da carga de biomassa, com
consequente aumento das concentrações de H2O2 e NaOH, de 2 para 10% forneceu melhores
resultados, além de significar economia no consumo de água.
Saha & Cotta (2007) testaram o pré-tratamento com peróxido alcalino na casca de
arroz e concluíram que o aumento do tempo de pré-tratamento de 6 para 24 horas e o aumento
da temperatura de 25 para 35 °C resultou no aumento da produtividade total de açúcar para
uma carga de 15% (p/v) de biomassa em um incubador a 250 rpm e pH 11,5. Posteriormente,
a concentração de H2O2 de 7,5% demonstrou melhores resultados que 3,75 e 10%.
Diversas outras estratégias podem ser usadas para o pré-tratamento da biomassa
lignocelulósica, incluindo a combinação de diferentes métodos citados anteriormente ou o uso
de fungos ou actinomicetos (Taherzadeh & Karimi, 2008).

2.5. Hidrólise enzimática
Vários métodos para hidrólise de material celulósico foram propostos. Duas rotas
frequentemente empregadas são a hidrólise ácida e a hidrólise enzimática do material prétratado (Ogeda & Petri, 2010). Embora a hidrólise ácida seja eficiente e relativamente barata,
esta produz resíduos e subprodutos inibidores da fermentação. Além do mais, suas condições
precisam ser muito bem controladas para evitar a degradação final dos açúcares (Rabelo et al.,
2011).
A hidrólise enzimática, por sua vez, é operada sob condições mais brandas de
temperatura e pressão, resulta em maiores rendimentos de glicose, possui baixa possibilidade
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de formação de compostos recalcitrantes, necessita de equipamentos com menores
especificidades e resulta em menor impacto ambiental (Dwivedi et al., 2009).
As principais barreiras aos processos enzimáticos ainda encontradas são o custo muito
elevado da enzima celulase, o tempo mais longo para se obter altos rendimentos; um elevado
consumo energético para manter os grandes volumes agitados e aquecidos por 48 a 96 horas e
o risco de contaminação (Moreira Neto, 2011). Celulases são relativamente caras e uma
redução urgente em seus custos será de grande importância para seu uso comercial em
biorrefinarias (Fang et al., 2010).
Devido à heterogeneidade da estrutura da celulose, que se apresenta de forma
altamente ordenada em certas regiões, estabilizada por numerosas ligações de hidrogênio intra
e intermoleculares, e de forma menos ordenada ou amorfa em outras regiões, a hidrólise
enzimática depende de uma variedade de atividades específicas complementares cujo
sinergismo é essencial para que todo carboidrato nela disponível seja hidrolisado (Pitarelo,
2007; Silva, 2009).
O conjunto de enzimas envolvidas na degradação da celulose é denominado complexo
celulolítico. Os três principais grupos são as endoglucanases, as exoglucanases e as βglicosidases.
As endoglucanases, também chamadas de 1,4-β-D-glucana-4-glucanohidrolases (EC
3.2.1.4), são responsáveis por iniciar a hidrólise e pela rápida solubilização do polímero
celulósico, as quais hidrolisam aleatoriamente as regiões internas da estrutura amorfa da fibra
celulósica, liberando oligossacarídeos de vários comprimentos e, consequentemente, novas
terminações de cadeia, sendo uma redutora e uma não redutora. As exoglucanases, que podem
ser divididas em celobiohidrolases (EC 3.2.1.91) e glucanohidrolases (EC 3.2.1.91) se ligam
nas extremidades das cadeias e geram principalmente glicose e celobiose. As exoglucanases
são responsáveis pelo fenômeno da amorfogênese, a ruptura física do substrato que acarreta
na desestratificação das fibras pelo aumento das regiões intersticiais. Por tornar as regiões
cristalinas mais expostas às celulases, a amorfogênese leva a um aumento na taxa de hidrólise.
As β-glicosidases (EC 3.2.1.21) hidrolisam a celobiose e oligossacarídeos solúveis (com
menos de sete unidades monoméricas) em glicose, reduzindo o efeito inibidor da celobiose
sobre as endo e exoglucanases. (Dwivedi et al., 2009; Kuloyo, 2012; Moreira Neto, 2011;
Pitarelo, 2007; Santos et al., 2011; Silva, 2009; Sun & Cheng, 2002; Vasconcelos, 2012;
Verardi et al., 2012).
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A hidrólise enzimática consiste de três etapas. São elas: a adsorção das enzimas na
superfície da celulose, a biodegradação da celulose em açúcares fermentescíveis e a dessorção
da celulase (Sun & Cheng, 2002). Dessa forma, trata-se de uma reação tipicamente
heterogênea.
A estrutura tridimensional da partícula celulósica, combinada com sua forma e
tamanho determina se as ligações β-glicosídicas serão ou não acessíveis ao ataque enzimático.
Isto leva a uma hidrólise mais lenta comparada com a degradação enzimática de outros
biopolímeros (Sánches & Cardona, 2008).
Além dos fatores anteriormente citados em relação à estrutura da biomassa, fatores
associados à enzima podem influenciar a hidrólise. Estes são principalmente a inibição
retroativa devido ao acúmulo dos produtos (celobiose e glicose) no meio reacional, a
desnaturação térmica das enzimas em reações usualmente muito longas, o efeito de
cisalhamento devido à agitação mecânica sobre a atividade enzimática e a adsorção
irreversível sobre a lignina e/ou complexos lignina-carboidrato (Pitarelo, 2007). Ao longo da
hidrólise, observa-se uma diminuição da atividade enzimática devido à adsorção irreversível
da celulase na celulose (Kuloyo, 2012; Sun & Cheng, 2002).
As enzimas

do complexo celulolítico

são produzidas principalmente por

microrganismos como fungos filamentosos e bactérias (Moreira Neto, 2011). O fungo
Trichoderma reesei é o microrganismo mais utilizado industrialmente para a produção de
celulases. Entretanto, apresenta como desvantagem, a baixa produção de β- glicosidase, e isto
restringe a conversão de celobiose em glicose proporcionando inibição da atividade das
celulases pelo acúmulo de celobiose (Silva, 2009). Por esta razão, o objetivo das companhias
produtoras de enzimas tem sido fabricar coquetéis celulolíticos pela mistura de enzimas ou
construir microrganismos engenheirados para expressar a mistura desejada (Verardi et al.,
2012).

2.6. Sacarificação e Fermentação Simultâneas
O processo de sacarificação e fermentação simultâneas (SFS) foi proposto como forma
de tornar economicamente atrativo o etanol celulósico, visto que nesta estrutura, as celulases
catalisam a hidrólise da celulose em glicose, que é simultaneamente fermentada em álcool em
um único reator. Esta estratégia reduz o potencial de contaminação microbiológica, diminui
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os custos de equipamento e previne a ação enzimática de ser inibida pelos açúcares e celooligossacarídeos produzidos, aumentando assim o rendimento desta etapa (Fox et al., 2012).
O processo SFS demonstrou ser superior à hidrólise separada da fermentação (HSF),
em termos de rendimento global de etanol. Além disso, a SFS reduz o tempo de
processamento, o que por sua vez leva a um aumento da produtividade de etanol, que é
consequência da rápida conversão de glicose em etanol por fermentação dos microrganismos
(Ruiz et al., 2012).
Entretanto, as diferenças entre a temperatura ideal para a atividade da celulase e da
levedura é um problema que precisa ser resolvido para um SFS eficiente. Em geral, cepas de
Saccharomyces requerem temperatura inferior a 35 °C enquanto, por outro lado, as celulases
têm 50 °C como a temperatura ideal. A temperaturas mais baixas, as taxas de hidrólise
substancialmente inferiores seriam desfavoráveis (Santos et al., 2012).
Cepas isoladas de ambientes extremos, entretanto, exibem a capacidade de
crescimento e produção de etanol a altas temperaturas, como aquelas utilizadas em
fermentadores industriais no Brasil que operam a temperatura ambiente devido ao custo dos
sistemas de refrigeração (Ruiz et al., 2012).
Existe ainda a dificuldade de homogeneização do meio pelo fato de que o substrato
para a SFS encontra-se sob a forma de um meio semissólido (Lin et al., 2013).
Vaithanomsat et al. (2011) compararam a produtividade de etanol por SFS e HSF
utilizando a casca do coco pré-tratada com hidróxido de sódio e utilizando as enzimas
comerciais Celluclast 1.5L e Novozyme 188 e Saccharomyces cerevisiae. Os resultados da
produtividade de etanol se mostraram similares (21,21% para o HSF e 20,67 para o SFS em
relação à quantidade de biomassa, o que corresponde a cerca de 85% da produtividade teórica
de etanol).
Sreenath et al. (2001), usando alfafa como substrato e a levedura Candida shehatae,
encontraram que para o substrato sem pré-tratamento, a produtividade do HSF (0,25 g de
etanol/g de açúcar) foi maior que a do SFS (0,16 g de etanol/g de açúcar). Porém, usando o
refinado do pré-tratamento por água quente, a produtividade em HSF (0,47 g de etanol/g de
açúcar) foi apenas ligeiramente superior àquela usando SFS (0,45 g de etanol/g de açúcar).
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A levedura Saccharomyces cerevisiae é o agente fermentativo mais bem conhecido.
Atualmente, ela é responsável pela maior parte da produção de etanol de primeira geração
devido à sua tolerância ao etanol e aos rendimentos obtidos. S. cerevisiae permanece ainda
como o microrganismo mais explorado para produção de etanol de segunda geração.
Entretanto, ela é capaz de fermentar apenas hexoses, não aproveitando as pentoses originadas
da hidrólise da hemicelulose como a xilose, segundo açúcar mais abundante no hidrolisado
lignocelulósico (Cheng et al., 2008; Kuloyo, 2012; Santos et al., 2012; Vasconcelos, 2012).
Algumas linhagens de Saccharomyces apresentam a propriedade de floculação, ou
seja, elas têm a habilidade de se agregarem espontaneamente formar flocos (Pacheco, 2010).
O seu uso representa uma maneira interessante de aumentar a eficiência da produção de
bioetanol reduzindo-se os custos pela eliminação da centrifugação, visto que os flocos
formados possuem alta densidade e precipitam no reator. Outras vantagens são a possibilidade
do reuso da biomassa por períodos mais longos, maior produtividade, proteção contra os
efeitos do etanol e resistência à contaminação por outros microrganismos (Ruiz et al., 2012).

2.7. Produção de enzimas a partir de fermentação em estado semissólido
Na produção do bioetanol é necessário reduzir os custos das enzimas usadas para
hidrolisar o material e aumentar a eficiência do processo com o objetivo de tornar o processo
economicamente viável (Camassola & Dillon, 2007).
A fermentação em estado sólido, ou fermentação semissólida (FES) é um processo
fermentativo que ocorre na ausência ou próximo da ausência de água livre, usando um sólido
natural insolúvel como substrato ou suporte inerte (Araújo, 2005a; Santos, 2007). A umidade,
entretanto, deve ser suficiente para permitir o crescimento e metabolismo do microrganismo
(Singhania et al., 2009)
A fermentação em estado sólido demonstra-se um processo vantajoso para o
crescimento de fungos filamentosos uma vez que simula o habitat destes microrganismos.
Essa vantagem é estendida à produção de enzimas, proporcionando maior produtividade
quando comparada ao processo de fermentação submersa (Santos et al., 2011). A FES é
considerada como sendo uma estratégia que detém um enorme potencial na produção de
enzimas, incluindo as lignocelulósicas, por fungos filamentosos pois este processo reproduz
as condições naturais de vida deste tipo de organismo (Pandey et al., 2000; Couto &
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Sanromán, 2005). Além disso, as enzimas produzidas pela FES são menos susceptíveis a
problemas de inibição por substrato e também possuem estabilidade maior a variações de
temperatura e pH (Santos et al., 2011).
Deve-se atentar, porém, ao fato de que há vários fatores que precisam ser considerados
para o sucesso da FES, incluindo a seleção do microrganismo e substrato, uso dos parâmetros
otimizados e purificação do produto final. Devido à baixa atividade de água obtida no meio,
apenas fungos e leveduras eram considerados microrganismos adequados para a FES.
Entretanto, pesquisas recentes têm demonstrado a viabilidade de produção de enzimas por
bactérias utilizando esta técnica (Singhania et al., 2009).
A natureza do substrato sólido empregado é um dos mais importantes fatores que
afetam a FES. Esta seleção depende seriamente dos fatores intimamente relacionados com o
custo e a viabilidade e, ainda, pode envolver o armazenamento de resíduos agroindustriais
(Alcântara, 2008). Couto & Sanromán (2005) destacaram como principais fatores a serem
considerados na escolha do substrato o tamanho da partícula, porosidade e composição
química.
A FES inclui, dentre suas limitações, a dificuldade de remoção do calor gerado pelo
metabolismo microbiano, dificuldades na homogeneização da mistura, o que dificulta o
controle do crescimento celular e de parâmetros como pH, temperatura, agitação, aeração,
concentração de nutrientes e produtos e o controle e automação do processo (Santos, 2007).
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3. Material e Métodos
Este capítulo apresenta os materiais e equipamentos utilizados durante a pesquisa
experimental, detalhando os métodos e procedimentos empregados durante as atividades. São
descritas a obtenção, preparo e armazenamento dos materiais utilizados para o
desenvolvimento desta dissertação bem como todas as metodologias experimentais realizadas
para a obtenção dos resultados.

3.1. Palma forrageira
Os cladódios de palma forrageira das duas espécies testadas neste trabalho (N.
cochenillifera e O. ficus indica) foram gentilmente cedidos pelo agrônomo Vigoberto Alves
de Aquino da fazenda Aquafrutas II, localizada no município de Touros, Rio Grande do
Norte, sendo estas de uma variedade sem espinhos encontrada comumente no interior do Rio
Grande do Norte. Após a seleção e lavagem dos cladódios para remoção da areia e outras
impurezas provenientes da colheita e transporte, estes foram cortados em pedaços de
aproximadamente 3 cm x 3 cm x 1 cm e levados para estufa com circulação forçada de ar,
onde ficaram mantidos a 50 ± 1 °C por 48 horas ou até que o material estivesse com umidade
suficientemente baixa para moagem. O material seco foi então triturado em moinho de facas
tipo willey e a fração de finos passantes pela peneira de 20 mesh (0,841 mm) foi coletada. O
material passou então por um processo de sucessivas lavagens com água quente
(aproximadamente 70 °C) para remoção de materiais solúveis, que poderiam diminuir a
eficiência do pré-tratamento, sendo posteriormente seco em condições semelhantes às já
citadas. O material foi armazenado em recipiente fechado e guardado em local seco a
temperatura ambiente para evitar a sua degradação.

3.2. Análises químicas e físico-químicas para caracterização da biomassa
A biomassa, depois de condicionada, foi caracterizada com relação ao seu teor de
umidade, extrativos, polissacarídeos (celulose e hemicelulose), cinzas, lignina e pectina
conforme os procedimentos descritos a seguir.

3.2.1. Determinação de sólidos totais e umidade
A determinação de sólidos totais e umidade seguiu a metodologia proposta por Sluiter
et al. (2008) na qual, em um béquer de 100 mL, previamente tarado, pesou-se cerca de 3
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gramas de amostra. O béquer foi então colocado em estufa a 105 ± 3 °C por 4 horas. Após
esse período, o material foi colocado em dessecador até atingir temperatura ambiente e uma
nova pesagem foi realizada. Neste estudo, para cada amostra, o experimento foi conduzido em
triplicata.
O teor de sólidos totais é calculado conforme a Equação (3.1).
(3.1)
Sendo:
%Sólidos = teor de sólidos totais da amostra, em %.
Mseca = massa da amostra seca, obtida pela diferença entre o peso do conjunto béquer-amostra
depois da estufa e o peso do béquer tarado previamente.
Múmida = massa úmida obtida pela diferença entre o peso do conjunto antes de ser levado para
estufa e o peso do béquer.
A umidade pode então ser calculada pela Equação (3.2).
-

(3.2)

Sendo:
%U = teor de umidade da amostra, em %.

3.2.2. Determinação de extrativos
A fim de se determinar a concentração de extrativos na amostra, seguiu-se a
metodologia utilizada por Pitarelo (2007), onde uma alíquota de 3 g da biomassa seca foi
inserida em um extrator Soxhlet, e foram efetuadas quatro extrações consecutivas de 24 horas
cada. Os extratantes foram inseridos em ordem crescente de polaridade: diclorometano (50
°C); solução de etanol e tolueno (1:2, v/v; 120 °C); etanol 95% (80 °C) e água destilada (120
°C).
Neste procedimento, o material lignocelulósico ficava retido em um papel de filtro
enquanto o solvente era evaporado e, quando condensado, gotejava sobre a amostra, retirando
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assim os extrativos. A cada 24 horas, o extrator era aberto para permitir a evaporação do
solvente e a adição do solvente seguinte. Ao final das quatro extrações, o tubo contendo os
reagentes era levado para a estufa a 100 °C. A massa do tubo foi comparada com sua massa
inicial e, pela diferença, se determinou a quantidade de extrativos presentes na amostra,
conforme a Equação (3.3).
(3.3)
Sendo:
%Ext: percentual de extrativos;
Mf :massa do tubo Soxhlet após a extração;
Mi: massa do tubo Soxhlet antes da extração e;
Mamostra: massa do material lignocelulósico seco utilizado inicialmente.

3.2.3. Determinação de polissacarídeos
A análise de celulose, hemicelulose e lignina seguiu o procedimento analítico padrão
para análise de biomassa fornecido pelo National Renewable Energy Laboratory (NREL)
(Sluiter et al., 2011). Uma amostra de aproximadamente 2 g do material livre de extrativos e
umidade foi colocada em um béquer de 100 mL e tratada com 13 mL de H2SO4 72%, sob
vigorosa agitação, por 7 minutos em um banho termostático a 45,0 ± 0,5°C.
A reação foi interrompida com a adição de 50 mL de água destilada, sendo a mistura
reacional transferida para frascos Erlenmeyers de 500 mL, onde se adicionou mais uma vez
água destilada (225 mL). A água foi adicionada com uma pisseta de maneira a lavar o béquer
e transferir todo o conteúdo deste para o Erlenmeyer. O Erlenmeyer seguiu fechado para a
autoclave onde permaneceu por 15 minutos a 1,05 atm (121 °C). Ao final, o frasco foi
retirado e deixado resfriar até temperatura ambiente. O material hidrolisado foi separado dos
sólidos por filtração, utilizando-se papel de filtro seco e tarado. O hidrolisado foi recolhido
em um balão volumétrico de 500 mL e o sólido contido no papel de filtro foi lavado repetidas
vezes com porções de 50 mL de água destilada até atingir o volume do balão.
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Como procedimento seguinte, as amostras retiradas da solução hidrolisada foram
analisadas em cromatógrafo líquido de alta eficiência Shimadzu modelo LC-10ADvp,
equipado com um desgaseificador de fase móvel modelo DGU-14A e forno de aquecimento
de coluna modelo CTO-10ASvp, utilizando detector de índice de refração (modelo RID-10A).
A fase móvel utilizada foi uma solução de ácido sulfúrico 5 mM, com vazão de 0,6 mL/min.
A cromatografia foi conduzida em coluna Shim-pack SCR-101H, a 65 °C, precedida por uma
pré-coluna modelo Shim-pack SCR-H, ambas da Shimadzu. Os dados foram obtidos por meio
do programa Shimadzu CLASS-VP (versão 6.14 SP1). Antes de ser injetado no CLAE, o
hidrolisado foi filtrado em membrana de 0,2 µm.
A determinação dos teores de celulose e de hemicelulose é função das concentrações
de carboidratos e de ácidos orgânicos presentes no hidrolisado. Suas concentrações são
obtidas a partir de curvas de calibração construídas anteriormente para cada componente
monomérico, sendo eles celobiose, glicose, xilose, arabinose, ácido acético, furfural e
hidroximetilfurfural (HMF). A fim de se obter o teor de celulose e hemicelulose no material
lignocelulósico, as concentrações dos componentes são somadas ponderalmente, conforme
Equação (3.4), respeitando seus respectivos fatores estequiométricos de conversão dos
componentes em suas moléculas percursoras através da hidrólise ácida, apresentados na
Tabela 3.1.
C   f i  Ci

(3.4)

i

Para todos os i componentes precursores, onde:
C = concentração do polímero;
fi = fator estequiométrico de conversão do componente i e;
Ci = concentração do componente i no hidrolisado.
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Tabela 3.1 – Componentes precursores da celulose e da hemicelulose e seus fatores de
conversão (Pitarelo, 2007).
Componente

Fator de Conversão

Polímero de origem

Celobiose

0,95

Celulose

Glicose

0,90

Celulose

Xilose

0,88

Hemicelulose

Arabinose

0,88

Hemicelulose

Ácido Fórmico

3,09

Celulose

Ácido Acético

0,72

Hemicelulose

HMF

1,29

Celulose

Furfural

1,37

Hemicelulose

A partir da concentração do polímero no hidrolisado, o cálculo do teor do polímero no
material é obtido pela multiplicação desta concentração pelo volume de hidrolisado dividido
pela massa de material seco inicialmente hidrolisado, de acordo com a Equação (3.5). É
importante destacar que o material hidrolisado estava livre de extrativos e estes devem ser
considerados no cálculo do teor de celulose e hemicelulose.
(3.5)
-

Sendo:
C = concentração do polímero em estudo no hidrolisado;
M = massa da amostra hidrolisada livre de extrativos e;
Ext = teor de extrativos na amostra.

3.2.4. Cinzas
Para a determinação das cinzas totais, seguiu-se a metodologia apresentada por
Vasconcelos (2012) na qual, aproximadamente, 2 g do material lignocelulósico foram pesados
em cadinho de porcelana previamente tarado. O material foi incinerado em mufla a 300 °C e
calcinado a 800 °C por duas horas. Por diferença de massa, o teor de cinzas totais é
determinado a partir da Equação (3.6).
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(3.6)
Sendo:
%cinzas = porcentual em massa de cinzas;
Mc = massa de cinzas (diferença entre massa do cadinho com cinzas e a massa do cadinho
vazio) e;
Ma = massa da amostra seca.

3.2.5. Determinação de lignina

3.2.5.1.

Lignina insolúvel

Para determinar a lignina insolúvel, o material retido no papel de filtro após a hidrólise
ácida, que corresponde à lignina insolúvel e inorgânicos (cinzas), foi submetido a uma
lavagem com água destilada até isenção de sulfatos (aproximadamente 1500 mL) e seco em
estufa a 105 °C. Por diferença de massa, determinou-se o teor de lignina insolúvel e
inorgânicos. Para se obter o teor de lignina insolúvel real, foi necessário determinar também
as cinzas do material retido no papel de filtro.
O resíduo no papel de filtro foi transferido para um cadinho de porcelana previamente
tarado. A amostra foi calcinada lentamente em mufla, aquecendo-se até 300 °C e, em seguida,
até 800 °C, mantendo-se a amostra nesta temperatura por 2 horas. A diferença entre a massa
do cadinho antes e depois da calcinação representa as cinzas presentes na lignina insolúvel.
Este valor, subtraído do anteriormente obtido (pela diferença de massa do papel de filtro)
fornece a massa de lignina na amostra.

3.2.5.2.

Teor de lignina solúvel

Para determinar a lignina solúvel, uma alíquota de 5 mL do hidrolisado foi transferida
para um balão volumétrico de 100 mL. Em seguida, adicionam-se 1,5 mL de uma solução de
NaOH 6 M, corrigindo-se o pH para 12,5, completando o volume do balão com água
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destilada. A esta solução é feita leitura de absorbância no espectrofotômetro em comprimento
de onda de 280 nm. As Equações (3.7) e (3.8) permitem obter a correspondência entre a
concentração de lignina solúvel no hidrolisado e a absorbância lida no equipamento:
(3.7)
Sendo:
C1 = Concentração de furfural (obtido na análise por CLAE);
C2 = Concentração de hidroximetilfurfural (obtido na análise por CLAE);
1

= Coeficiente de extinção para o furfural (146,85 L.g-1.cm-1);

2

= Coeficiente de extinção para o hidroximetilfurfural (114,00 L.g-1.cm-1) e;
-

(

-

)-

-

(3.8)

Clig sol = concentração de lignina solúvel, em g/L e;
Alig 280 =absorbância em 280 nm.

3.2.6. Pectinas
A análise das pectinas foi feita baseando-se na metodologia descrita por Santos
(2007). Em um béquer de 1 L, 20 g de biomassa e 400 mL de HCl 0,05 N foram adicionados
e levados para aquecimento por duas horas, mantendo-se a temperatura entre 80-90 °C. O
volume total era controlado adicionando água destilada à medida que se perdia volume por
evaporação. Ao final do período, a solução foi resfriada a temperatura ambiente e transferida
para proveta de 500 mL, completando-se o volume com água destilada. Após
homogeneização, a solução foi filtrada com auxílio de algodão e transferiu-se 200 mL para
um béquer de 1 L, adicionando-se 250 mL de água destilada. Com auxílio de um pHmetro,
neutralizou-se a solução com NaOH 1 N sendo adicionado, em seguida 10 mL da mesma
solução alcalina em excesso. A mistura foi mantida em repouso overnight. No dia seguinte, 50
mL de ácido acético 1 N foram adicionados e, após 5 minutos, 25 mL de solução de cloreto de
cálcio 1 N, agitando-se sempre. A solução foi aquecida e mantida em ebulição por 2 minutos
e deixada em repouso por 3 horas. A solução foi filtrada em papel de filtro previamente tarado
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e o material retido no papel de filtro foi lavado com água destilada fervente até que o filtrado
saísse livre de cloretos (para conferir, utilizava-se solução de nitrato de prata 1%). O papel de
filtro foi seco em estufa a 105 °C até peso constante e, por diferença de massa, obtinha-se o
teor de pectina, expressa em pectato de cálcio, de acordo com a Equação (3.9).
(
(

)
) (

)

(3.9)

3.3. Pré-tratamento
Três estratégias para pré-tratamento foram testadas utilizando a biomassa de palma
forrageira. Os detalhes de cada método são dados a seguir.

3.3.1. Peróxido de hidrogênio em meio alcalino
A rota de pré-tratamento usando peróxido de hidrogênio em meio alcalino ocorreu
usando uma solução de H2O2 a 7,5% (v/v) com pH corrigido para 11,5, adaptado de Saha &
Cotta (2007). Neste procedimento, a solução foi preparada pela diluição da solução comercial
de peróxido de hidrogênio (30%) com água destilada até valor próximo ao desejado, quando
se adicionou uma solução de NaOH 5 M para correção do pH. O volume foi aferido com a
adição de água destilada. Devido ao aquecimento da solução e liberação de gases durante a
correção do pH, a solução foi preparada em capela e banho de gelo. A solução era, a seguir,
misturada com o material lignocelulósico em béquer de 5 L perfazendo uma concentração de
4% (p/v) de biomassa lignocelulósica. A mistura era agitada com impelidor a 100 rpm a
temperatura ambiente por 1 h. Devido ao desprendimento de calor promovido pela reação de
oxidação da lignina, a temperatura da mistura tende a aumentar durante o pré-tratamento.
Todavia, nenhuma forma de controle de temperatura foi utilizada.

3.3.2. Pré-tratamento alcalino
A estratégia do pré-tratamento em meio alcalino foi realizada com solução de NaOH
0,5% (p/v). O procedimento consistiu em levar uma mistura contendo 10% (p/v) de material
lignocelulósico à autoclave, onde era mantida por 30 min a 1,05 atm (121 °C).
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3.3.3. Pré-tratamento ácido seguido de deslignificação
A última estratégia testada foi o pré-tratamento ácido seguido de deslignificação (prétratamento alcalino). O pré-tratamento ácido foi feito utilizando-se uma solução de ácido
sulfúrico 0,5% (p/v) contendo 10% (p/v) de biomassa de palma e submetendo a mistura à
temperatura de 121 °C por 30 min em autoclave. O material obtido seguia para a
deslignificação, de acordo com a metodologia do pré-tratamento alcalino descrita
anteriormente.

3.3.4. Procedimentos com o material pré-tratado
Ao fim de cada pré-tratamento, o material lignocelulósico era submetido a sucessivas
lavagens com água da torneira (perfazendo cerca de 10% p/v de biomassa em cada lavagem) a
fim de remover os compostos recalcitrantes. Como forma de determinar o número de lavagens
necessárias, o controle foi feito com base na observação da cor e da medição do pH do
filtrado. A lavagem prosseguia até que o pH se aproximasse do valor da água da torneira e a
cor do filtrado desaparecesse.
Para determinar a melhor rota, o material pré-tratado teve sua composição analisada
em CLAE da mesma maneira que o material in-natura (subitem 3.2) e observou-se o
rendimento do pré-tratamento (quanto da biomassa foi recuperada), a recuperação de celulose
e a deslignificação (percentual de lignina removida durante o pré-tratamento). As Equações
(3.10), (3.11) e (3.12) descrevem como os valores para tais índices foram obtidos.
(

)
(

(3.10)

)

-

(

-

)

(

-

)

(

)

(

-

)

(

-

)

(

(3.11)

)

(3.12)

Para avaliar os efeitos do pré-tratamento na estrutura do material, foram feitas análises
por Difratometria de Raios-X (DRX) e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV).
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3.3.5. Difratometria de raios-X - DRX
A análise de DRX ocorreu no difratômetro modelo XRD 7000 da Shimadzu localizado
no Laboratório de Difração e Fluorescência de Raios-X do Departamento de Engenharia de
Materiais, localizado no Núcleo de Tecnologia Industrial da UFRN. As amostras secas foram
°/

θ

°

°.

cristalinidade, determinada como o percentual de material cristalino na biomassa, foi expressa
como índice de cristalinidade (ICr), de acordo com Gabhane et al. (2011), pela Equação
(3.13):
(3.13)
Onde:
ICr: Índice de cristalinidade (%);
θ

Ic: intensidade do pico
Iam:

θ

6° e;

°.

3.3.6. Microscopia eletrônica de varredura - MEV
As amostras pré-tratadas e in-natura foram analisadas em microscópio eletrônico de
varredura no Laboratório de Microscopia Eletrônica de Varredura (LABMEV) do
Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
O microscópio Hitachi, modelo TM3000, foi utilizado buscando-se captar regiões de
degradação da fibra celulósica, de maneira a se poder comparar o material pré-tratado com o
in-natura.

3.3.7. Hidrólise enzimática
A hidrólise enzimática de cada amostra pré-tratada e in-natura foi avaliada com base
na análise da produção de glicose. A hidrólise ocorreu adicionando-se ao material
lignocelulósico um volume de tampão citrato 100 mM (pH 4,8) para ajustar a concentração de
sólidos para 10%, levando-se em conta a umidade presente no material. A reação foi
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conduzida em mesa rotatória a 150 rpm, 50 °C, em Erlenmeyers de 250 mL contendo 2 g de
material lignocelulósico seco e 20 mL de líquido. A fim de inibir o crescimento microbiano,
foi adicionado azida de sódio (0,2%, p/v). A carga de enzima adicionada foi de 20 FPU/g de
biomassa seca. Ao final de 48 h, uma alíquota foi retirada e aquecida a 100 °C para desnaturar
a enzima e cessar a reação. O material foi centrifugado a 13 000 rpm por 15 min e o
sobrenadante foi coletado. Procedeu-se, então a análise dos açúcares totais (usando água
destilada como branco) e da glicose liberada na hidrólise.

3.3.7.1.

Determinação dos açúcares redutores totais (ART)

Os açúcares redutores totais foram determinados pelo método do ácido 3,5dinitrosalicíclico (DNS) no qual uma alíquota de 0,25 mL da amostra foi adicionada a um
tubo de ensaio contendo 0,25 mL de reagente DNS. A amostra foi incubada em banho a 100
°C por 5 minutos e depois, retirada e resfriada em banho de gelo até atingir a temperatura
ambiente, em seguida, foi feita uma diluição com a adição de 1,5 mL de água. A absorbância
da amostra foi lida em espectrofotômetro no comprimento de onda de 540 nm contra um
branco feito da mesma maneira, mas que, ao invés da amostra, foi preparado com uma
alíquota de 0,25 mL de solução padrão, que pode ser água destilada, tampão etc. A partir de
uma curva de calibração previamente preparada, podia-se obter a concentração de açúcares
redutores totais na amostra em g equivalentes de glicose/L. Soluções com concentração entre
0,1 e 3,25 g equivalentes de glicose/L foram usadas para montar a curva de calibração.
Quando necessário, diluições eram feitas no hidrolisado a ser analisado para se adequar à
faixa de calibração.

3.3.7.2.

Determinação do teor de glicose

A quantidade de glicose liberada durante a hidrólise enzimática foi obtida utilizandose o reagente Glicose Oxidase/Peroxidase da BioSystems S.A. que se baseia nas reações
enzimáticas que convertem a glicose em quinonaimina, que pode ser quantificada através da
leitura da absorbância a 500 nm comparada com a leitura de um padrão de concentração
conhecida no mesmo comprimento de onda.
O cálculo do rendimento da hidrólise, adaptado de Vasconcelos (2012), segue a
Equação (3.14):
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[

]
[

]

(3.14)

Onde:
[Glicose] = Concentração de glicose no hidrolisado (g/L);
f = Fração de celulose na biomassa e;
[Biomassa] = Concentração de biomassa seca no início da hidrólise.

3.4. Sacarificação e Fermentação Simultâneas Para Produção de Etanol
Os ensaios de sacarificação e fermentação simultâneas foram realizadas em frascos
Erlenmeyers de 250 mL, em mesa agitadora com agitação e temperatura controladas. Como
parâmetros iniciais, utilizou-se uma carga enzimática de 20 FPU/g de biomassa, concentração
inicial de microrganismos de 0,4 g/mL, agitação de 150 rpm e tempo total de 48 horas. Para
complementar as necessidades nutricionais das leveduras, foi adicionado ao meio
fermentativo contendo a palma uma solução contendo 4 g/L de extrato de levedura, 2 g/L de
sulfato de amônio, 2 g/L de fosfato de potássio monobásico e 0,75 g de sulfato de magnésio
heptahidratado. O volume desta solução a ser adicionada era determinado pela quantidade de
inóculo previamente adicionado.
A seguir, são descritos os microrganismos, o coquetel enzimático e os procedimentos
experimentais utilizados nos ensaios de SFS.

3.4.1. Microrganismos
Uma amostra de levedura S. cerevisiae da cepa LNF CA-11, selecionada e isolada pela
Universidade Federal de Minas Gerais, foi gentilmente cedida pela LNF Latino Americana. A
cepa PE-2 (citada por Basso et al., 2008) utilizada neste trabalho foi obtida do estoque de
culturas do Laboratório de Engenharia Bioquímica do Departamento de Engenharia Química
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Estes microrganismos foram mantido em
placa de Petri em meio de ágar YEPD (Ágar-ágar 20 g.L-1; Extrato de Levedura 10 g.L-1;
Peptona 20 g.L-1; Glicose 20 g.L-1) com pH corrigido para 5,0. Após inoculação, as placas
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foram deixadas por 48 h a 28–30 °C para crescimento das colônias e, posteriormente,
guardadas sob refrigeração (4 °C) seguindo a metodologia de Ruiz et al. (2012).

3.4.1.1.

Preparo do inóculo

Para o preparo do inóculo, 100 mL de uma solução contendo glicose (30,00 g/L),
extrato de levedura (5,00 g/L), sulfato de amônio (10,00 g/L), fosfato de potássio monobásico
(4,50 g/L), sulfato de magnésio heptahidratado (1,00 g/L), sulfato de zinco (0,65 g/L) e pH
corrigido para 5,0 foram inoculadas com uma colônia extraída do meio de placa de Petri onde
a levedura era conservada. O Erlenmeyer de 250 mL contendo o pré-inóculo era levado para
mesa agitadora a 35 °C e 150 rpm onde permanecia pelo tempo necessário para que a
levedura crescesse e atingisse seu valor máximo de concentração (22 horas, determinado em
testes prévios). Neste momento, uma alíquota de 10 mL era transferida para outro Erlenmeyer
contendo 90 mL de solução com mesma composição inicial do pré-inóculo, sendo disposto
novamente na mesa agitadora nas mesmas condições iniciais. Após 9 horas de crescimento, a
solução atingia novamente valor máximo de concentração celular e uma alíquota era
transferida para o Erlenmeyer onde ocorreria a sacarificação e fermentação simultâneas de
modo que a concentração inicial de microrganismos fosse obtida.
A determinação de concentração celular foi realizada pela leitura da absorbância da
suspensão de células a 590 nm sendo o valor comparado com a curva de calibração
previamente obtida.

3.4.2. Enzimas
Uma amostra de ACCELLERASE® 1500 foi gentilmente cedida pela GENENCOR®.
O coquetel enzimático contém endoglucanase, exoglucanase, hemicelulase e β-glicosidase.
De acordo com o fabricante, a atividade de endoglucanases se situa entre 2200–2800 U/g de
CMCase (cada unidade de CMCase equivale à liberação de 1 µmol de açúcares redutores,
expressos em equivalentes de glicose, em um minuto a 50 °C e pH 4,8) e a β-glicosidase tem
valor de atividade entre 525–775 U/g de pNPG (uma unidade de pNPG representa 1 μ
Nitrofenol liberado de p-nitrofenil--glicopiranosídio por minuto a 50 °C e pH 4,8). Este
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coquetel foi usado em todos os testes de hidrólise enzimática e sacarificação e fermentação
simultâneas tendo sido testado anteriormente sua atividade em papel de filtro (FPase).

3.4.2.1.

Determinação da Atividade Enzimática de FPase

A determinação da atividade de FPase se deu de acordo com a metodologia adaptada
de Ghose (1987) colocando-se em banho termostático a 50 °C tubos de ensaio contendo uma
tira de papel de filtro Whatman n° 1 de dimensões 1 cm x 6 cm (aproximadamente 50 mg)
enroladas em forma espiral juntamente com 1,0 mL de tampão citrato de sódio 50 mM (pH
4,8) por 1 minuto a fim de que a temperatura entrasse em equilíbrio. Posteriormente, foi
adicionado 0,5 mL da solução enzimática a ser caracterizada, diluindo-se a valores adequados
quando necessário, e agitando-se a mistura, que permaneceu no banho por 60 min. Os tubos
de ensaio foram mergulhados em banho de gelo para garantir o fim da reação e a quantidade
de açúcar liberado foi medida pelo método do DNS. O tampão citrato 50 mM foi usado como
branco
O teor de açúcares contidos na solução antes do teste da FPase foi determinado. Este
valor, chamado de tempo zero, era subtraído da quantidade de açúcar após a reação com papel
de filtro a fim de se determinar a quantidade de açúcar gerada da hidrólise do papel. A
atividade enzimática, expressa em UI/mL, era calculada de acordo com a Equação (3.15).
([

]

-[

]

)

(3.15)

Onde:
FPase = atividade enzimática em papel de filtro (UI/mL).
UI = unidade de atividade enzimática. Cada UI é equivalente à quantidade de enzima
necessária para catalisar uma reação que produz 1 µmol de glicose em 1 minuto.
[açúcar]final = concentração de açúcar ao final da reação (µmol/mL).
[açúcar]inicial = concentração de açúcar no extrato enzimático diluído da mesma maneira que
aquele levado à reação com papel de filtro (µmol/mL).
V = volume do meio reacional (1,5 mL).
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t = tempo de reação (60 minutos).
v = volume de solução enzimática adicionada (0,5 mL).

3.4.3. Planejamento Experimental
Para a sacarificação e fermentação simultâneas, foram avaliadas as variáveis
temperatura e carga de biomassa. Foram realizados quatro planejamentos experimentais,
sendo estes utilizando as duas palmas forrageiras pré-tratadas, seguindo a melhor estratégia
previamente avaliada para cada espécie, e usando as leveduras S. cerevisiae PE-2 e CA-11.
Avaliou-se o rendimento de etanol dos sistemas experimentais nas temperaturas de 35,
40 e 45 °C (níveis -1, 0 e 1, respectivamente) e nas concentrações iniciais de substrato de 3, 4
e 5% de celulose (níveis -1, 0 e 1, respectivamente), tendo sido efetuado um estudo fatorial 2²
com triplicata no ponto central. Os níveis e valores reais das variáveis são apresentados na
Tabela 3.2:
Tabela 3.2 - Níveis dos fatores codificados e valores reais para o planejamento fatorial 2².
Variável
Temperatura (°C)
Concentração inicial
de celulose (%)

Nível
(-1)
35

Ponto central
(0)
40

Nível
(+1)
45

3

4

5

As amostras obtidas foram levadas para análise em CLAE a fim de determinar a
concentração de etanol ao fim da fermentação. Foram utilizados na cromatografia os mesmos
parâmetros descritos anteriormente no item 3.2.1.3.
O programa computacional STATISTICA© (versão 7.0, StatSoft, Inc, 2004) foi
utilizado para obtenção dos efeitos principais das variáveis e de suas interações, dos dados de
análise de variância e para a obtenção de superfícies de resposta.
O rendimento em etanol da SFS ou a conversão de celulose foi calculado de acordo
com a Equação (3.16) (Dowe & McMillan, 2008):
[

]
(

[
[

]
])

(3.16)

Onde:
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[EtOH]f = Concentração de etanol ao final da fermentação (g/L);
[EtOH]0 = Concentração de etanol no início da fermentação (g/L);
0,51 = Fator de conversão da glicose em etanol baseado na estequiometria da reação;
1,111 = Fator de conversão da celulose em glicose;
f = teor de celulose no material lignocelulósico e;
[Biomassa] = concentração de biomassa no início da fermentação.

3.5. Produção de Enzimas por Fermentação em Estado Semissólido
Para se avaliar a produção de enzimas celulolíticas usando a palma forrageira como
substrato, uma fermentação em estado semissólido foi realizada.
Foi testada apenas a espécie de palma com maior teor de celulose em seu estado innatura e também após pré-tratamento hidrotérmico, que consistiu em pesar 40 g do material
lignocelulósico adicionado 400 mL de água destilada e levar para autoclave, onde permaneceu
por 30 minutos a 121 °C. O material obtido passou por sucessivas lavagens, havendo o
controle do pH e da cor aparente da água filtrada que, tornando-se constantes, determinavam
o fim desta etapa. O material pré-tratado foi seco em estufa com circulação forçada de ar a 70
°C por dois dias e, em seguida, estocado em recipiente fechado a temperatura ambiente e com
baixa umidade.

3.5.1. Microrganismo
A fim de testar o uso da palma forrageira como substrato para produção de celulase,
foi testado o fungo filamentoso Penicillium chrysogenum (807) da coleção ARS Culture
Collection – BFPM Research Unit, National Center for Agriculture Utilization Research. O
fungo, inicialmente liofilizado, foi hidratado com 2 mL de água deionizada, inoculado em
placas de Petri contendo meio BDA (extrato de batata-dextrose-ágar) e incubado por 7 dias a
28 °C, sendo feito um repique ao final do período para outra placa de mesma composição.
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3.5.1.1.

Obtenção dos esporos

Os esporos obtidos após o segundo repique em meio BDA foram inoculados em meio
de sabugo de milho de acordo com Guilherme et al. (2008). O meio era composto por 4,6 g de
sabugo de milho seco e moído (aproximadamente 3 mm) adicionado em Erlenmeyer de 125
mL e esterilizado em autoclave (1 hora a 121 °C). Antes de inocular os esporos, 6 mL de uma
solução umidificante (solução de nutrientes) foram adicionadas ao sabugo. A fim de preparar
a solução umidificante, foi preparada 100 mL de solução de fosfato de potássio monobásico
200 g/L (solução A), 100 mL de solução B contendo 3,96 g de sulfato de zinco heptahidratado
e 4,6 g de sulfato de ferro II heptahidratado e 50 mL de solução 56 g/L de peptona. As
soluções foram autoclavadas (20 min a 121 °C) e, posteriormente, 0,19 mL da solução A e
0,025 mL da solução B foram adicionadas às 50 mL da solução peptonada.
Para inoculação do microrganismo, transferiu-se 1 mL de solução Tween 80 a 0,2%
(p/v) para as placas contendo o fungo. Com o auxílio de uma ponteira, raspou-se a superfície
do meio com o objetivo de descolar os esporos aderidos ao meio BDA. Coletou-se 1 mL da
solução de Tween contendo esporos e transferiu-se para o meio com sabugo, tomando-se o
cuidado de distribuí-lo bem por todo o substrato. Os esporos foram mantidos em câmara
incubadora para DBO a 30 °C por cinco dias.

3.5.1.2.

Contagem de esporos com câmara de Neubauer

Seguindo a metodologia descrita por Couri &Farias (1995), uma suspensão de esporos
do fungo foi preparada pela adição de 20 mL de água destilada estéril contendo Tween 80 a
0,5% (p/v) no Erlenmeyer onde ocorreu o crescimento dos esporos em sabugo de milho,
sendo a mistura submetida à agitação manual para uma eficiente extração dos esporos.
Uma alíquota de 1 mL era retirada e diluída em solução de Tween 80 0,2% (p/v). Um
volume de 100 µL da suspensão de esporos diluída era transferido para cada lado da câmara
de Neubauer previamente limpa com etanol 70% onde se procedia a contagem.
A câmara de Neubauer é composta por uma lâmina de vidro fina com duas áreas de
contagem com 0,1 mm de profundidade. Cada câmara é dividida em 9 quadrados grandes. O
quadrado grande central é subdividido em 25 quadrados médios sendo cada um destes últimos
subdivididos em 16 quadrados menores de 9 mm² cada.
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Os esporos que estavam dentro da área do quadrado grande central, incluindo aqueles
que estavam sobre as linhas superiores e direitas do perímetro externo do quadrado médio
foram contados sob um microscópio (objetiva de 40x). A quantidade de esporos total contada
dos dois lados foi dividida por 2 e multiplicada pelo fator 10000 para transformar o volume e
se determinar o número de esporos presentes por mL de suspensão e pelo fator de diluição, de
acordo com a Equação (3.17).
[

]

(

)

(3.17)

3.5.2. Condições da FES
A solução salina para umidificação da biomassa era composta por sulfato de amônio
(0,1%), nitrato de amônio (0,1%) e sulfato de magnésio heptahidratado 0,1% (p/v), com pH
corrigido para 3, 5 e 7 com ácido clorídrico (3 M) ou hidróxido de sódio (0,1 M).
Usando-se frascos Erlenmeyers de 250 mL, foram adicionados 5 g da matéria-prima
em base seca 5 mL de inóculo, contendo os esporos de P. chrysogenum e 5 mL de solução
salina para se obter umidade final de 66%. O inóculo formado pela suspensão obtida do meio
de sabugo de milho foi diluído em Tween 80 0,2% (p/v) para atingir concentração de 1,0 x 106
esporos/mL, seguindo metodologia proposta por Coelho et al. (2001).
Os frascos foram incubados em incubadora para DBO a 30 °C por cinco dias e, ao
final deste período, procedia-se a extração enzimática.

3.5.3. Extração das Enzimas
Um volume de 20 mL de tampão acetato 0,2 M pH 4,5 foi adicionado aos frascos que,
em seguida, foram mantidos em banho termostático a 30 °C por 1 h, com agitação manual
usando bastão de vidro a cada dez minutos. Para separar o sólido do sobrenadante, o material
foi centrifugado em tubos Falcon a 3000 rpm por 10 min a 4 °C. O sobrenadante foi
armazenado em tubos Eppendorf e mantido a -4 °C. Procedeu-se, então a análise das
atividades enzimáticas de FPase (subitem 3.4.2.1) e CMCase.
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3.5.4. Determinação da Atividade Enzimática de CMCase
A metodologia de determinação de CMCase ocorreu de acordo com a metodologia
adaptada de Ghose (1987). Uma solução de carboximetilcelulose (CMC) 4% (p/v) foi
preparada em tampão citrato de sódio 50 mM (pH 4,8). Uma alíquota de 1 mL desta solução
foi adicionada em tubo de ensaio e levada a banho termostático a 50 °C por 1 minuto para
equilibrar a temperatura. O mesmo volume (1 mL) de solução enzimática foi adicionado e a
mistura foi incubada no banho a 50 °C por 15 minutos. A solução final foi analisada pelo
método do DNS, usando a solução de CMC como branco. Assim como na FPase, o teor de
açúcar na solução enzimática antes da reação foi determinado realizando-se, para tanto, a
mesma diluição com tampão citrato de sódio 50 mM pH 4,8 que foi realizado na mistura
reacional com a solução de CMC. A equação para determinação da atividade de CMCase, em
UI/mL, é semelhante àquela usada para o cálculo da FPase, sendo o valor de volume reacional
de 2 mL, o tempo de reação de 15 min e o volume de solução enzimática de 1 mL.

3.5.5. Cálculo da atividade enzimática por massa de material utilizado
As atividades calculadas foram comparadas de acordo com a quantidade de biomassa
lignocelulósica utilizada. Para tanto, o valor de atividade encontrado foi multiplicado pelo
volume total e dividido pela massa de palma adicionada aos Erlenmeyers, conforme a
Equação (3.18).

(

)
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4. Resultados e Discussão
Este capítulo apresenta os resultados obtidos nos experimentos e a análise e discussão
dos mesmos. Sequencialmente, são apresentados os resultados da caracterização físicoquímica dos materiais lignocelulósicos obtidos a partir dos cladódios de palma forrageira, a
caracterização físico-química dos materiais após o pré-tratamento, acompanhada dos
resultados obtidos pela análise em DRX e MEV e os valores obtidos para a digestibilidade
destes materiais via hidrólise enzimática. São apresentados ainda os resultados dos
planejamentos experimentais de sacarificação e fermentação simultâneas e de produção de
enzimas celulolíticas.

4.1. Caracterização da biomassa
As duas espécies de palma forrageira foram caracterizadas quanto aos teores de
celulose, hemicelulose, lignina, extrativos, cinzas totais, pectina e umidade. Todas as análises
foram realizadas em triplicata para reprodutibilidade dos dados, exceto a pectina que, por usar
grande quantidade de material, foi feito em duplicata.
Tabela 4.1 - Caracterização das palmas miúda e gigante.
Componente
Miúda (N. cochenilifera) Gigante (O. ficus indica)
Umidade (%)*
5,15 ± 0,14
5,93 ± 0,17
Pectina (%)**
5,44 ± 0,03
5,55 ± 1,86
Celulose (%)
31,55 ± 2,25
34,86 ± 0,33
Hemicelulose (%)
17,12 ± 1,2
19,97 ± 1,25
Lignina (%)
10,25 ± 0,50
15,72 ± 0,21
Extrativos (%)
26,90 ± 2,25
9,69 ± 0,59
Cinzas (%)
5,40 ± 0,02
5,95 ± 1,16
Total (%)***
91,22
86,19
* Umidade expressa em base úmida.
**Valores de pectina expressos em % de pectato de cálcio. Os demais componentes estão em
base seca.
***Não inclui umidade e pectina.
A palma O. ficus indica apresentou maior teor de polissacarídeos, tanto celulose
quanto hemicelulose, que a N. cochenillifera. Entretanto, seu teor de lignina também foi
superior, o que pode sugerir a existência de uma barreira maior que impeça a hidrólise destes
polissacarídeos em açúcares fermentescíveis.
Contudo, o baixo teor de lignina das amostras em relação às biomassas mais
estudadas, como o bagaço de cana-de-açúcar, que é da ordem de 26,4% (Rabelo et al., 2011),
e outros materiais apresentados na Tabela 2.1, chama a atenção, pois este é um dos principais
fatores que limita a extensão da hidrólise enzimática e ainda contribui para a liberação de
materiais recalcitrantes, diminuindo o rendimento da fermentação alcoólica.
Pedro Ferreira de Souza Filho, Maio/2014

46

Capítulo 4 – Resultados e Discussão

Malainine et al. (2003) trabalharam com amostras de O. ficus indica com teor de
lignina de apenas 3,6% e, para a mesma espécie, Kuloyo (2012) encontrou o valor de 7,9%.
Torres Neto (2010) identificou um teor de lignina de 4,77% também para a palma gigante.
Deve ser destacado que um determinado material celulósico apresenta variação em sua
composição dependendo das condições de cultivo, clima, idade e parte da planta, o que pode
explicar a diferença entre os valores obtidos neste trabalho e aqueles encontrados na literatura.
O teor de celulose obtido para a palma miúda situa-se próximo do valor obtido por
Prado et al. (2010), que foi de 30,72% enquanto que o de hemicelulose ficou abaixo do valor
encontrados pelos mesmos autores (26,19%).
O teor de extrativos na amostra de N. cochenillifera foi bastante elevado, com um
valor quase três vezes superior àquele da amostra de O. ficus indica, apesar das lavagens com
água quente durante o preparo da biomassa. Estes materiais são compostos principalmente por
ceras e ácidos graxos, mas podem conter ainda álcoois, lipídeos, esteroides, hidrocarbonetos e
flavonoides, que podem apresentar algum grau de toxicidade para o microrganismo.
O teor de umidade com o qual o material foi armazenado foi semelhante para ambas as
espécies e mostrou-se suficientemente baixo para que não ocorresse crescimento microbiano
no material.
O teor de pectina encontrado nas duas palmas foi similar, situando-se na faixa entre 5
e 6% de pectato de cálcio. Comparando-se com o teor encontrado no pedúnculo de caju,
material conhecido por seu alto teor de pectina, Alcântara (2008) encontrou o valor de 8,39%
de pectato de cálcio e Santos (2007), 7,31% em base úmida, conseguindo aumentar para
13,41% após lavagens do material.
Os demais componentes que completam a composição das biomassas são formados,
além da pectina, provavelmente por proteínas e pela mucilagem do material. Para Araújo et
al. (2005a), o teor de proteína se situa em torno dos 5% e, para Kuloyo (2012), 7,5%.

4.2. Pré-tratamento
Os materiais preparados a partir dos cladódios de palma forrageira foram submetidos a
uma etapa de pré-tratamento com o objetivo de se obter um material que liberasse maior
quantidade de açúcares fermentescíveis. A caracterização do material pré-tratado pelas
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diferentes rotas propostas é dada na Tabela 4.2, para a palma miúda, e 4.3, para a palma
gigante.
Os dados apresentados demonstram que todos os pré-tratamentos foram bem
sucedidos na tarefa de aumentar o teor de celulose da palma miúda, entretanto ocorreu de
forma associada o aumento do teor de lignina. Deve-se atentar, porém, ao fato de que a
quantidade de extrativos foi bruscamente reduzida sendo, portanto, esperado este aumento de
lignina.
Tabela 4.2 - Caracterização da biomassa de palma miúda (N. cochenillifera) após prétratamento e em seu estado in-natura. Umidade expressa em base úmida. Demais valores em
base seca.
Componente
In-natura
Peróxido Alcalino
Alcalino
Ácido-Alcalino
Celulose (%)
31,55 ± 2,25
53,95 ± 0,28
43,19 ± 4,05
35,39 ± 7,69
Hemicelulose (%)
17,12 ± 1,2
29,17 ± 1,94
22,38 ± 0,58
21,42 ± 3,94
Lignina (%)
10,25 ± 0,50
10,42 ± 0,18
15,96 ± 0,37
26,98 ± 6,63
Extrativos (%)
26,90 ± 2,25
4,26 ± 1,24
3,36 ± 2,10
1,46 ± 0,22
Cinzas (%)
5,40 ± 0,02
6,70 ± 0,37
6,28 ± 0,25
7,50 ± 0,01
Total (%)
91,22
104,5
91,17
92,76
Umidade (%)
5,15 ± 0,14
93,27 ± 0,06
89,72 ± 0,04
89,99 ± 1,76
Com relação aos pré-tratamentos da palma gigante, houve uma ligeira redução do teor
de celulose no material submetido ao pré-tratamento alcalino e um aumento do teor de lignina
com as estratégias alcalino e ácido-alcalino.
Tabela 4.3 - Caracterização da biomassa de palma gigante (O. ficus indica) após prétratamento e em seu estado in-natura. Umidade expressa em base úmida. Demais valores em
base seca.
In-natura
Componente
Peróxido Alcalino
Alcalino
Ácido-Alcalino
34,86 ± 0,33
Celulose (%)
43,40 ± 1,83
31,99 ± 0,10
45,38 ± 1,92
Hemicelulose (%) 19,97 ± 1,25
24,09 ± 1,56
19,59 ± 0,45
17,17 ± 0,05
15,72 ± 0,21
Lignina (%)
15,93 ± 2,34
20,49 ± 0,04
24,30 ± 0,88
9,69 ± 0,59
Extrativos (%)
3,07 ± 1,65
13,09 ± 1,95
1,64 ± 0,24
5,95 ± 1,16
Cinzas (%)
5,75 ± 0,27
5,71 ± 0,07
5,14 ± 0,23
86,19
Total (%)
92,24
90,87
93,63
5,93 ± 0,17
Umidade (%)
90,60 ± 0,09
88,26 ± 0,14
78,48 ± 0,03
Todos os pré-tratamentos elevaram o teor de hemicelulose na palma miúda. Para a
biomassa de O. ficus indica, o pré-tratamento alcalino manteve o teor praticamente estável e o
ácido-alcalino promoveu uma redução mais significativa. Como este último pré-tratamento foi
o único que utilizou meio ácido, é esperado que o material obtido tivesse menor teor de
hemicelulose. Observando-se mais atentamente os resultados para a espécie miúda, pode-se
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perceber que o pré-tratamento ácido-alcalino foi o que resultou no menor teor de
hemicelulose, seguido pelo alcalino. Para ambas as espécies, a biomassa submetida ao prétratamento com peróxido de hidrogênio alcalino foi aquela que teve maior teor de
hemicelulose.
O teor de cinzas sofreu uma ligeira redução após o pré-tratamento da biomassa de
palma gigante e um aumento no caso da palma miúda.
Para que se avaliasse corretamente a recuperação de celulose e a extensão da
deslignificação do material lignocelulósico, foi feita a análise do rendimento da etapa de prétratamento, comparando-se com o material in-natura. Os dados são apresentados na Tabela
4.4.
Tabela 4.4 - Rendimentos obtidos no pré-tratamento da palma forrageira.
Palma
Pré-tratamento
Recuperação
Recuperação
Deslignificação
de sólidos (%) de celulose (%)
(%)
Peróxido Alcalino
50,37
86,15
48,79
Alcalino
55,16
75,50
14,10
Miúda
Ácido-Alcalino
28,80
32,31
24,19
Peróxido Alcalino
75,17
93,59
23,84
Alcalino
71,97
66,05
6,21
Gigante
Ácido-Alcalino
28,08
36,56
1,55
Observa-se, com relação às recuperações de sólidos obtidas, que o pré-tratamento
ácido-alcalino promoveu uma grande degradação do material em relação às outras duas
estratégias. Este fato ocorre pelo fato de o rendimento ser, na verdade, o resultado de dois prétratamentos seguidos de várias lavagens, o que aumenta as perdas de material. Em geral, os
rendimentos da palma miúda foram inferiores aos da palma gigante. Pode-se associar a este
efeito a grande redução da quantidade de extrativos no material.
Silverstein et al. (2007), trabalhando com talos de algodão (30,1% de lignina), obteve
uma recuperação de sólidos de 75,45% ao submeter o material lignocelulósico a um prétratamento ácido (ácido sulfúrico 0,5% p/v, 30 minutos, 121 °C, 10% p/v de sólidos). Ao se
aumentar o tempo do pré-tratamento para uma hora, a recuperação caiu para 73,07% e, com
90 min de pré-tratamento, a recuperação foi de 68,23%.
Quando o mesmo material foi submetido ao pré-tratamento alcalino (0,5% p/v de
hidróxido de sódio, 30 minutos, 121 °C, 10% p/v de sólidos), o rendimento foi de 71,56%,
muito próximo do obtido neste trabalho para a palma gigante, tendo diminuído para 69,16
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quando o tempo aumentou para 60 min e aumentado para 72,95 para um tempo de 90 min. A
redução de lignina dos talos de algodão não ultrapassaram os 40% em nenhum dos tempos
trabalhados para uma concentração de NaOH de 0,5% (p/v), porém atingiu valores superiores
a 60% quando estudadas concentrações de 2% (p/v) de hidróxido de sódio. Nestes casos,
porém, a recuperação de sólidos foi inferior a 56%.
Quando se analisa os dados de recuperação da celulose, pode-se observar que o prétratamento com peróxido alcalino preservou a celulose, enquanto que o pré-tratamento ácidoalcalino degradou fortemente este polissacarídeo. Os maiores valores de deslignificação foram
obtidos com o pré-tratamento por peróxido alcalino, indicando alta especificidade deste
agente na hidrólise da lignina.
Correia et al. (2013) pré-trataram pedúnculo de caju usando peróxido de hidrogênio
alcalino (pH 11,5, 35 °C, 250 rpm, 4,3% v/v H2O2 e 5% p/v de bagaço) e obtiveram um
material com perda de lignina superior a 92% e perda de celulose inferior a 20% quando o
tempo do pré-tratamento foi de 12 ou 24 h.

4.2.1. MEV
Foram realizadas análises em microscópio eletrônico de varredura das amostras em
estado in-natura e submetidas aos pré-tratamentos de modo a se observar os efeitos do prétratamento sobre a exposição da fibra celulolítica. As fotografias obtidas estão dispostas nas
Figuras 4.1 e 4.2 com ampliação de 200, 500, 800 e 2500 vezes (quando possível).
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Figura 4.1 - Fotografias em microscópio eletrônico de varredura da palma miúda (a) in-natura
e pré-tratada nas rotas (b) peróxido alcalino, (c) alcalino e (d) ácido-alcalino. Fotografias
obtidas com ampliação de 200x (primeira linha), 500x (segunda linha), 800x (terceira linha) e
ampliação máxima (quarta linha).
Não foi possível para a palma miúda in-natura e pré-tratada em peróxido alcalino
obter a fotografia com ampliação de 2500 vezes. Para a palma miúda in-natura é exibida a
fotografia com ampliação de 1200 vezes.
Pode-se observar pelas fotografias a exposição das fibras celulósicas e a remoção da
camada cobertora da fibra pelos pré-tratamentos para ambas as espécies de palma, exceto para
a palma miúda pré-tratada com peróxido de hidrogênio alcalino. As estruturas observadas nas
fotografias das palmas in-natura são identificadas como células de parênquima (células de
formato achatado e floculoso que formam uma camada sobre as fibras celulósicas), conforme
destacado por Silva (2009). Sua remoção, durante o pré-tratamento permite a melhor
visualização das fibras nas fotografias e sugerem uma melhor disponibilidade das fibras para
o ataque enzimático.
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Figura 4.2 - Fotografias em microscópio eletrônico de varredura da palma gigante (a) innatura e pré-tratada nas rotas (b) peróxido alcalino, (c) alcalino e (d) ácido-alcalino.
Fotografias obtidas com ampliação de 200x (primeira linha), 500x (segunda linha), 800x
(terceira linha) e 2500x (quarta linha).

4.2.2. DRX e Índice de Cristalinidade
Os materiais in-natura e pré-tratados foram analisados por difratometria de raios-X e
os perfis obtidos são apresentados nas Figuras 4.3 e 4.4. O estudo destes perfis permite avaliar
se houve mudanças na cristalinidade da celulose através do cálculo do índice de cristalinidade
(ICr). Os valores do índice são dados na Tabela 4.5.
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Figura 4.3 – Difratogramas de raios-X para palma miúda in-natura e pré-tratada.
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Figura 4.4 – Difratogramas de raios-X para palma gigante in-natura e pré-tratada.

Tabela 4.5 – Valores do índice de cristalinidade da celulose das palmas miúda e gigante innatura e pré-tratadas.
Índice de
ICr (corrigido pelo
Amostra
cristalinidade
rendimento do pré(%)
tratamento) (%)
In-natura
20,35
Peróxido alcalino
58,82
28,10
Miúda
Alcalino
50,72
26,54
Ácido-alcalino
57,14
15,61
In-natura
47,26
Peróxido alcalino
46,90
33,16
Gigante
Alcalino
50,00
33,85
Ácido-alcalino
56,82
15,01
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Observa-se a partir dos valores de ICr que a palma miúda in-natura possui a mais
baixa cristalinidade de celulose e que os pré-tratamentos elevaram a cristalinidade, exceto no
caso do pré-tratamento com peróxido alcalino na palma gigante, onde ocorreu uma ligeira
redução de cristalinidade. Os dados apresentam conformidade com os de Gabhane et al.
(2011), que trabalhou com resíduos de jardinagem e os pré-tratou com ácido diluído. Em
todos os casos houve aumento no índice de cristalinidade que no material in-natura era de
0,7290 e chegou a alcançar 0,8243 após um dos pré-tratamentos estudados. Comparando os
dados da palma com estes citados, observa-se a baixa cristalinidade do material, mesmo após
os pré-tratamentos. Chang & Holtzapple (2000) estudaram a madeira do álamo e
determinaram seu índice de cristalinidade como sendo próximo de 0,55.
O aumento do ICr pode ser entendido como uma indicação da efetividade do prétratamento na remoção da hemicelulose e da lignina, que possuem estruturas amorfas, e a
consequente exposição da celulose cristalina presente no material (Gabhane et al., 2011).
Destaca-se ainda que, apesar da palma miúda in-natura apresentar um índice de
cristalinidade inferior ao da palma gigante in-natura, o efeito dos pré-tratamentos na primeira
espécie de palma elevaram o ICr para valores superiores àqueles da palma gigante submetida
ao mesmo pré-tratamento.
Silva (2009) recomenda que o ICr deve ser corrigido pelo rendimento da etapa de prétratamento, resultando em um índice de cristalinidade menor justificado pela redução da
recalcitrância do material lignocelulósico. Essa redução, entretanto, não ocorreu para o
material resultante do pré-tratamento da palma miúda pelas rotas peróxido alcalino e alcalino.

4.2.3. Hidrólise Enzimática
As biomassas lignocelulósicas das palmas miúda e gigante, tanto no estado in-natura
quanto pré-tratada, foram submetidas a uma hidrólise enzimática a fim de comparar a
liberação de açúcares redutores.
A Figura 4.5 ilustra a concentração de açúcares redutores após 48 horas de hidrólise.
Pode-se observar que o material pré-tratado pela rota ácido-alcalina apresentou a maior
digestibilidade, tanto para a palma gigante quanto para a miúda, gerando uma concentração de
açúcares redutores totais de 54,42 ± 3,08 e 62,14 ± 8,60 g equivalentes de glicose/L,
respectivamente. Quando observado apenas a liberação de glicose, os perfis são similares para
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ambas as palmas, sendo o pré-tratamento ácido-alcalino responsável pela liberação da maior
quantidade deste açúcar (29,35 ± 4,05 para a palma gigante e 32,56 ± 1,34 g/L para a palma
miúda).

Figura 4.5- Concentração de açúcares após 48 h de hidrólise. ■ Glicose (g/L). ■ Demais
açúcares redutores (g equivalentes de glicose/L).
Entretanto, quando se observa a liberação de açúcar com relação à quantidade de
matéria-prima in-natura utilizada (considerando o rendimento do pré-tratamento), de acordo
com os dados da Figura 4.6, os resultados demonstram que o pré-tratamento alcalino
apresentou um rendimento superior de glicose para as duas palmas estudadas (0,12 ± 0,003 g
de glicose/g de material in-natura para a espécie gigante e 0,15 ± 0,02 para a miúda). Isto
ocorre devido ao baixo rendimento obtido via pré-tratamento ácido-alcalino. Outro dado que
merece destaque é que o rendimento das palmas pré-tratadas pela rota do peróxido alcalino
apresentaram rendimento inferior à in-natura, mesmo tendo ela sido a que apresentou as
melhores taxas de deslignificação e de recuperação de celulose.
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Figura 4.6- Liberação de glicose em relação à quantidade de palma in-natura utilizada.
Correia et al. (2013), trabalhando com bagaço de pedúnculo de caju pré-tratado com
peróxido de hidrogênio alcalino, atingiram valores de aproximadamente 0,08 g de glicose/g
de material in-natura quando o material era submetido às seguintes condições de prétratamento: 0,645% (v/v) de peróxido de hidrogênio, pH 11,5, 35 °C, 24 h e 250 rpm e
hidrólise enzimática: 72 h, 45 °C, 150 rpm, pH 4,8 e 60 FPU/g de celulose. Apesar do valor
próximo ao obtido neste trabalho, o efeito do pré-tratamento foi melhor no caju, pois este
conseguiu elevar a produção de glicose do material in-natura, que se situava abaixo de
0,01g/g de material.
Quando comparados, os perfis obtidos para a O. ficus indica e para a N. cochenillifera
são semelhantes, tendo os diferentes pré-tratamentos efeitos semelhantes em ambas as
espécies. Nota-se, entretanto, que a liberação de glicose pela palma miúda in-natura (0,125 ±
0,015 g/g de material in-natura) é superior à liberação pela palma gigante com pré-tratamento
alcalino (0,116 ± 0,004 g/g de material in-natura), que foi a que obteve o melhor resultado
dentre as amostras testadas para essa espécie.
A Tabela 4.6 apresenta os valores de conversão de celulose (CC) em glicose em
relação à quantidade de celulose adicionada na hidrólise e em relação à quantidade inicial de
celulose na palma in-natura. Os dados corroboram aqueles apresentados nas Figuras 4.5 e 4.6,
apresentando altos valores de conversão para as palmas pré-tratadas pela estratégia ácidoalcalino, quando não considerado o rendimento do pré-tratamento, ocorrendo, todavia, uma
conversão superior com o pré-tratamento alcalino, quando observadas as perdas do prétratamento.
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Tabela 4.6 - Efeito dos pré-tratamentos na sacarificação enzimática da palma forrageira.

Miúda

Gigante

Amostra
In-natura
Peróxido Alcalino
Alcalino
Ácido-Alcalino
In-natura
Peróxido Alcalino
Alcalino
Ácido-Alcalino

CC (%)
35,09 ± 3,08
23,41 ± 0,53
59,09 ± 7,52
82,81 ± 3,43
25,83 ± 0,58
22,43 ± 3,39
48,20 ± 1,64
58,17 ± 8,05

CC (%) in-natura
35,09 ± 3,08
19,13 ± 0,44
42,31 ± 5,39
25,38 ± 1,05
25,83 ± 0,58
19,75 ± 2,98
29,95 ± 1,02
20,01 ± 2,77

Silva (2009) conseguiu com o pré-tratamento alcalino (NaOH 1% p/v, 100 °C, 60 min)
elevar a conversão de celulose de 7,7 para 85,0% da palha de cana-de açúcar enquanto
Silverstein et al. (2007) elevou de 23,85 para 60,79 % também usando o pré-tratamento
alcalino (2% NaOH, 60 min, 121 °C) nos talos de algodão.
Chang & Holtzapple (2000) concluíram que o índice de cristalinidade e o teor de
lignina afetam fortemente na digestibilidade enzimática da celulose presente na biomassa. As
Figuras 4.7 e 4.8 ilustram o efeito destes fatores sobre a hidrólise enzimática da biomassa de
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palma forrageira.
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Figura 4.7 – Conversão de celulose em glicose na hidrólise enzimática em função do índice de
cristalinidade (ICr) das amostras. Os números representam o pré-tratamento ao qual o material
foi submetido: 1) in-natura, 2) peróxido alcalino, 3) alcalino e, 4) ácido-alcalino.
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Figura 4.8 – Conversão de celulose em glicose na hidrólise enzimática em função do teor de
lignina das amostras. Os números representam o pré-tratamento ao qual o material foi
submetido: 1) in-natura, 2) peróxido alcalino, 3) alcalino e, 4) ácido-alcalino.
Diante dos valores expostos, pode-se observar uma tendência de aumento da
conversão da celulose presente na biomassa de palma forrageira quando ocorre um aumento
do valor do índice de cristalinidade e do teor de lignina, o que poderia ser entendido como um
resultado contraditório diante dos dados apresentados na literatura (Alvira et al., 2010; Chang
& Holtzapple, 2000).
Deve-se observar, no entanto, que estas características não são as únicas a interferirem
na digestibilidade enzimática do material. Tomando-se, por exemplo, o caso do material prétratado pela estratégia do peróxido alcalino, a biomassa obtida possuía maior capacidade de
retenção de água (fator que pode ser observado pelo seu maior valor de umidade em relação
aos demais materiais pré-tratados) e, ao ser submetido à agitação durante a hidrólise, sua
mistura pode não ter sido tão efetiva quanto a dos demais materiais testados. Esta dificuldade
na agitação e, consequentemente, na homogeneização da mistura reacional, pode ser apontada
como a causa do baixo valor de conversão de celulose deste substrato.
Com base nos comportamentos e valores encontrados nas análises efetuadas e,
comparando-se os resultados entre si, foi definido que, para os ensaios de sacarificação e
fermentação simultâneas seriam testadas as palmas miúda e gigante pré-tratadas pela rota
alcalina.
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4.3. Ensaios de Sacarificação e Fermentação Simultâneas
4.3.1. SFS usando a cepa CA-11
Foi realizado o planejamento experimental 2² com triplicata no ponto central com as
espécies de palma miúda e gigante submetidas ao pré-tratamento alcalino como substrato e
tendo como agente de fermentação a levedura CA-11. O estudo investigou a influência da
temperatura e da carga de biomassa inicial (em função do teor de celulose) no rendimento em
etanol. A Tabela 4.7 apresenta os resultados.
Tabela 4.7 – Planejamento fatorial (22) e resultados do rendimento de conversão de celulose
em etanol pela cepa LNF CA-11 usando palma forrageira pré-tratada via rota alcalina como
substrato.
Rendimento em etanol (%)
Carga inicial de
Ensaio Temperatura
celulose
Palma miúda Palma gigante
1
-1
-1
75,93
31,01
2
+1
-1
11,61
11,42
3
-1
+1
68,02
35,58
4
+1
+1
9,64
8,01
5*
0
0
29,67
29,06
6*
0
0
33,05
26,11
7*
0
0
27,95
27,59
*Ponto central
Os valores obtidos foram adicionados ao programa STATISTICA© e as superfícies de
resposta (Figuras 4.9 e 4.10) foram obtidas juntamente com os modelos empíricos
representados pelas Equações (4.1) e (4.2) para as palmas miúda e gigante, respectivamente.
As equações são dadas em função dos valores codificados das variáveis temperatura (T) e
carga inicial de celulose (%Celulose). Os coeficientes destacados são aqueles que possuem
significância para um nível de 95% de confiança, como podem ser observados nos Diagramas
de Pareto (Figura 4.11 e 4.12).
Para a palma miúda:

-

6

(4.1)

Para a palma gigante :
–
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Figura 4.9 – Superfície de resposta descrita pela Equação (4.1) que relaciona o rendimento da
conversão de celulose em etanol no processo SFS usando a palma miúda submetida ao prétratamento alcalino e o microrganismo S. cerevisiae, cepa LNF CA-11, com a temperatura e a
carga inicial de celulose.

Figura 4.10 – Superfície de resposta descrita pela Equação (4.2) que relaciona o rendimento
da conversão de celulose em etanol no processo SFS usando a palma gigante submetida ao
pré-tratamento alcalino e o microrganismo S. cerevisiae, cepa LNF CA-11, com a temperatura
e a carga inicial de celulose.
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Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: Rendimento
2**(2-0) design; MS Residual=6,731323
DV: Rendimento

(1)Temperatura

-23,6454

Curvatr.

-5,58989

(2)%Celulose

-1,9038

1by2

1,143167

p=,05
Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

Figura 4.11 – Diagrama de Pareto do rendimento de conversão de celulose em etanol no
processo SFS usando a palma miúda submetida ao pré-tratamento alcalino e o microrganismo
S. cerevisiae, cepa LNF CA-11, como agente fermentativo.

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: Rendimento
2**(2-0) design; MS Residual=2,167828
DV: Rendimento

(1)Temperatura

-16,0136

Curvatr.

5,407223

1by2

(2)%Celulose

-2,70781

,3958583

p=,05
Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

Figura 4.12 – Diagrama de Pareto do rendimento de conversão de celulose em etanol no
processo SFS usando a palma gigante submetida ao pré-tratamento alcalino e o
microrganismo S. cerevisiae, cepa LNF CA-11, como agente fermentativo.
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Foi inserido nas equações obtidas pela regressão um termo de curvatura (C). Quando o
coeficiente estimado para a curvatura possui significância estatística, os dados são mais bem
ajustados por um modelo não linear. Como observado no Diagrama de Pareto, a curvatura
apresentou significância estatística para os dados obtidos em ambos os casos. O modelo
linear, portanto, não representa os dados de forma satisfatória. Para que os efeitos quadráticos
fossem estimados, seria necessário ampliar o planejamento experimental para um
planejamento composto central. Como o objetivo do trabalho foi apenas investigar quais
efeitos são significativos, ou seja, que fatores isolados ou combinados influenciam o
rendimento, não foi realizada a expansão.
Pode-se observar que o rendimento comportou-se de forma inversamente proporcional
em relação à temperatura, tendo sido observado valor máximo de rendimento no nível inferior
de temperatura (35 °C). Este resultado sugere que, apesar da atividade enzimática ser
favorecida com o aumento da temperatura, o microrganismo não se comportou bem num
ambiente mais quente. O efeito da temperatura foi significativo dentro do nível de confiança
de 95%.
O resultado obtido apresenta comportamento oposto ao apresentado por Ruiz et al.
(2012), no qual a mesma cepa apresentou efeito positivo com o aumento da temperatura na
faixa de 30 a 45 °C.
De acordo com Ruiz et al. (2012), a cepa CA-11 possui potencial para ser usada para
produção de etanol em processos SFS a até 45 °C, contribuindo assim para evitar uma das
principais desvantagens do SFS que é a diferença entre as temperaturas ótimas de atividade
enzimática e atividade microbiana.
O efeito da carga inicial de celulose demonstrou-se não significativa (nível de
confiança de 95%) dentro dos valores estudados, sugerindo que uma carga mais elevada de
celulose inicial pode ser utilizada sem o comprometimento do rendimento da conversão da
celulose, gerando assim uma economia no volume de meio nutritivo adicionado à biomassa.
A interação entre a temperatura e a carga inicial de biomassa também se demonstrou não
significativa dentro do mesmo nível de confiança.
Os valores máximos de rendimento para a palma gigante ficaram bem abaixo dos
obtidos para a palma miúda. Enquanto que a N. cochenilifera apresentou rendimentos
superiores a 70%, a O. ficus indica atingiu valor máximo de apenas 35,58%.
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O resultado reitera o que foi obtido no teste de sacarificação enzimática, onde a palma
miúda obteve taxas de conversão de celulose superiores às da palma gigante, e na
caracterização do material pré-tratado, que demonstrou que o teor de lignina da palma gigante
é superior ao da palma miúda. Este maior teor de lignina encontrado para a palma do gênero
Opuntia gera um impedimento espacial, bloqueando a ação da enzima sobre a fibra de
celulose presente na biomassa.

4.3.2. SFS usando a cepa PE-2
Foi realizado o planejamento experimental 2² com triplicata no ponto central
utilizando a biomassa obtida pelo pré-tratamento alcalino da palma miúda e gigante como
fonte de carbono do processo de sacarificação e fermentação simultâneas tendo como agente
de fermentação a levedura S. cerevisiae da cepa PE-2. O estudo investigou novamente a
influência da temperatura e da carga de biomassa inicial (em função do teor de celulose) no
rendimento em etanol. A Tabela 4.8 apresenta os resultados.
Tabela 4.8 – Planejamento fatorial (22) e resultados do rendimento de conversão de celulose
em etanol pela cepa PE-2 usando palma forrageira pré-tratada via rota alcalina como
substrato.
Rendimento em etanol (%)
Carga inicial de
Ensaio Temperatura
celulose
Palma miúda Palma gigante
1
-1
-1
63,50
44,37
2
+1
-1
13,04
22,86
3
-1
+1
8,99
32,89
4
+1
+1
17,08
16,12
5*
0
0
95,56
65,50
6*
0
0
95,56
59,46
7*
0
0
90,32
62,48
*Ponto central
Os valores apresentados na Tabela 4.8 foram adicionados ao programa STATISTICA©
e as superfícies de resposta mostradas nas Figuras 4.13 e 4.14 foram obtidas juntamente com
os modelos empíricos representados nas Equações (4.3) e (4.4). Os efeitos que possuem
significância estatística para um nível de 95% de confiança são representados em destaque e
podem ser observados pelos Diagramas de Pareto (Figuras 4.15 e 4.16).
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Para a palma miúda:

-

(4.3)

Para a palma gigante :

-

6

(4.4)

Figura 4.13 – Superfície de resposta descrita pela Equação (4.3) que relaciona o rendimento
da conversão de celulose em etanol no processo SFS usando a palma miúda submetida ao prétratamento alcalino e o microrganismo S. cerevisiae, cepa PE-2, com a temperatura e a carga
inicial de celulose.
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Figura 4.14 – Superfície de resposta descrita pela Equação (4.4) que relaciona o rendimento
da conversão de celulose em etanol no processo SFS usando a palma gigante submetida ao
pré-tratamento alcalino e o microrganismo S. cerevisiae, cepa PE-2, com a temperatura e a
carga inicial de celulose.

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: Rendimento
2**(2-0) design; MS Residual=9,149719
DV: Rendimento

Curvatr.

29,50328

1by2

9,677639

(2)%Celulose

-8,34451

(1)Temperatura

-7,00405

p=,05
Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

Figura 4.15 – Diagrama de Pareto do rendimento de conversão de celulose em etanol no
processo SFS usando a palma miúda submetida ao pré-tratamento alcalino e o microrganismo
S. cerevisiae, cepa PE-2, como agente fermentativo.
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Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: Rendimento
2**(2-0) design; MS Residual=9,108886
DV: Rendimento

Curvatr.

14,49837

(1)Temperatura

-6,34219

(2)%Celulose

1by2

-3,01992

,7859623

p=,05
Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

Figura 4.16 – Diagrama de Pareto do rendimento de conversão de celulose em etanol no
processo SFS usando a palma gigante submetida ao pré-tratamento alcalino e o
microrganismo S. cerevisiae, cepa PE-2, como agente fermentativo.

Merece destaque o elevado rendimento obtido com a biomassa de N. cochenillifera no
ponto central (média de 93,81%). Para esta espécie, todos os efeitos mostraram-se
significativos para um nível de 95% de confiança. Entretanto, o elevado valor do efeito da
curvatura mostra mais uma vez a o ajuste insuficiente do modelo linear. A interação entre
temperatura e teor inicial de celulose foi o principal efeito, seguido do teor de celulose e, por
último a temperatura. A carga inicial de celulose influenciou fortemente o resultado,
principalmente no nível mais baixo de temperatura (35 °C), tendo diminuído de 63,50% para
8,99% com o aumento de 3 para 5% da carga de celulose.
Quando utilizada a palma gigante, o diagrama de Pareto apresentou resultados
semelhantes àqueles obtidos com a cepa CA-11, não tendo a carga inicial de celulose e a
interação entre os dois efeitos estudados significância estatística para um nível de confiança
de 95%. Os maiores rendimentos obtidos, assim como nos testes com a palma miúda, se
localizaram no ponto central, o que gerou novamente o elevado efeito da curvatura. Pode-se,
portanto, afirmar que a cepa PE-2 demonstrou-se em todos os casos superior à cepa CA-11,
em termos de rendimento de conversão da glicose gerada pela hidrólise da celulose em etanol.
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A cepa PE-2, citada por Basso et al. (2008), apresentou alta produtividade de etanol
(92,0%) associada a uma baixa produção de glicerol (3,38%) quando utilizada para fermentar
caldo e melaço de cana-de açúcar a 33 °C.
Krishna & Chowdary (2000) trabalharam com folhas de A. leptopus pré-tratadas com
peróxido de hidrogênio alcalino na faixa de temperatura de 35 a 45 °C e obtiveram os
melhores valores de rendimento a 40 °C e os valores mais baixos a 45 °C. Foi observado,
também que a concentração de substrato (entre 5 e 15%) não influencia no rendimento a
baixas cargas de enzimas. Entretanto, com a concentração enzimática aumentando de 20
(nível mais baixo) para 100 FPU/g de substrato (nível mais alto), a carga inicial de substrato
passou a influenciar positivamente o rendimento. Os autores sugeriram que, com baixas
cargas de substrato, o aumento da concentração enzimática não influencia, pois há uma
saturação do rendimento.
Santos et al. (2012) obtiveram seus valores máximos de etanol na temperatura de 37
°C, em detrimento das temperaturas de 30 e 45 °C usando o bagaço da cana-de-açúcar prétratado a explosão de vapor e deslignificado com NaOH 1% (p/v) e usando a cepa de S.
cerevisiae UFPEDA 1238, demonstrando acordo com os dados obtidos neste trabalho.
É interessante destacar que, mesmo a uma temperatura mais alta, a cepa PE-2
conseguiu rendimento superior à cepa CA-11, demonstrando que a primeira cepa possui, no
caso da fermentação submersa, melhor desempenho que a cepa floculante. Entretanto, os
rendimentos obtidos pela levedura CA-11 a 35 °C evidenciam que seu uso na produção de
etanol celulósico é viável.
Pacheco (2010) afirma que o uso de cepas floculantes apresenta-se vantajoso para as
usinas de álcool pois estas obtém uma economia significativa, posto que não precisam investir
na aquisição e manutenção de equipamentos de centrifugação nem no tratamento químico
para reciclo do inóculo.
A palma gigante resultou em todos os casos em rendimentos inferiores aos da palma
miúda. Diversos trabalhos têm mostrado bons resultados com o uso da palma gigante para
produção de etanol celulósico (Baracho et al., 2009; Kuloyo, 2011; Torres Neto, 2010). O uso
da palma miúda para esta mesma finalidade demonstrou-se bastante promissor, tendo em vista
os resultados dos rendimentos obtidos.

Pedro Ferreira de Souza Filho, Maio/2014

67

Capítulo 4 – Resultados e Discussão

4.4. Produção de enzimas celulolíticas por FES
O processo de obtenção de bioetanol a partir de matérias-primas lignocelulósicas
depende da eficiente conversão da celulose em açúcares que possam ser usados pelo
microrganismo para fermentação. Esta conversão passa por uma etapa de hidrólise enzimática
onde enzimas celulolíticas quebram a cadeia polimérica da celulose em suas unidades
constituintes.
Após a investigação da viabilidade do uso da palma forrageira para obtenção do etanol
celulósico, investigou-se o uso deste mesmo material como substrato para produção de
celulase através de um processo de fermentação semissólida utilizando o fungo filamentoso
Penicillium chrysogenum.
Utilizou-se a palma miúda (N. cochenillifera), devido ao seu teor mais elevado de
celulose que a palma gigante, em seu estado in-natura e também submetida a um prétratamento hidrotérmico. A palma utilizada nestes testes foi obtida de uma colheita diferente
da utilizada durante os ensaios fermentativos. Portanto, esta foi novamente caracterizada
seguindo o mesmo procedimento anteriormente descrito.
Tabela 4.9 - Caracterização da palma miúda in-natura e após pré-tratamento hidrotérmico.
Componente
In-natura
Hidrotérmico
Umidade (%)*
7,21 ± 0,08
11,97 ± 0,26
Celulose (%)
49,25 ± 1,48
44,11 ± 7,69
Hemicelulose (%)
29,17 ± 0,67
26,71 ± 3,95
Lignina (%)
9,64 ± 0,24
17,51 ± 0,06
Extrativos (%)
2,75 ± 0,87
1,56 ± 0,92
Cinzas (%)
5,70 ± 0,85
nd**
Total (%)***
96,51
86,19
* Umidade expressa em base úmida. Os demais componentes estão em base seca.
** Não determinado.
***Não inclui umidade.
A biomassa testada foi obtida da mesma fazenda que a palma utilizada nos ensaios de
fermentação para produção de etanol de segunda geração. Pode-se notar que o material
lignocelulósico sofreu variação em sua composição quando comparadas amostras de colheitas
diferentes, tendo sido a principal diferença encontrada a eficiência na remoção de extrativos
durante o processo de lavagem a quente da biomassa (anteriormente de 26,90%).
Observa-se o maior teor de celulose frente à amostra de N. cochenillifera da colheita
anterior (49,25% ante 31,55%) bem como maior teor de hemicelulose (29,17% contra
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17,12%) e menor teor de lignina (9,64% contra 10,25%). Não houve variação significativa no
teor de cinzas.
Quando analisado o efeito do pré-tratamento hidrotérmico, pode-se observar um
aumento no teor de lignina acompanhado de um decréscimo sutil nos teores de celulose e
hemicelulose. O resultado apresenta comportamento esperado visto que durante o prétratamento hidrotérmico ocorre a hidrólise principalmente da hemicelulose, que produz ácidos
orgânicos (principalmente o ácido acético) que, por sua vez, catalisam a hidrólise da
hemicelulose (processo autocatalítico).
Foram avaliados para produção de enzimas três valores do pH da solução salina
utilizada para umedecimento do substrato, 3, 5 e 7. Os ensaios foram realizados em duplicata
e a atividade enzimática obtida por massa de biomassa utilizada em função do pH da solução
salina está representada na Figura 4.18.
Observa-se que a palma in-natura obteve sempre resultados melhores que a palma prétratada e que o pH 5 foi o que apresentou os melhores resultados, exceto para a FPase do
material pré-tratado. Pode-se, portanto afirmar que o pré-tratamento não se demonstrou eficaz
no objetivo de induzir a produção de enzimas celulolíticas pelo fungo P. chrysogenum.
FPase in-natura
CMCase in-natura
FPase pré-tratada
CMCase pré-tratada

1,2

Atividade (UI/g)

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
3

4

5

6

7

pH da soluçao salina

Figura 4.17 – Atividade enzimática obtida pelo fungo Penicillium chrysogenum usando a
palma miúda como substrato em função do pH da solução salina.
Santos et al. (2011) trabalharam com a palma miúda para produção de enzimas
celulolíticas pelo fungo Rhizopus sp. Os valores de atividade alcançaram 5,070 U/g de
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CMCase (96 h de fermentação, atividade de água de 0,988 e pH 4,8) e 8,211 U/g de FPase (72
h de fermentação, atividade de água de 0,993, pH 4,8).
Camassola & Dillon (2007) obtiveram atividade enzimática de 32,89 FPU/g de
biomassa seca usando bagaço de cana-de-açúcar pré-tratado misturado com farelo de trigo
(proporção de 2:8) e o fungo Penicillium echinulatum depois de três dias. Para a CMCase, os
valores atingiram a marca dos 250 U/g no quarto dia usando 6 partes de bagaço de cana para 4
de farelo.
Aguiar & Menezes (2000) sugeriram que na produção de enzimas celulolíticas usando
o bagaço de cana-de-açúcar como substrato, o pré-tratamento alcalino do bagaço de cana para
a remoção, pelo menos parcial, da lignina presente na fibra vegetal possibilita maior indução à
síntese enzimática. O pré-tratamento hidrotérmico, usado para remover a hemicelulose, não se
mostrou eficaz no objetivo de aumentar a indução da produção de enzimas celulolíticas
provavelmente por ter aumentado o teor de lignina da amostra, criando uma barreira para a
ação da enzima sobre a fibra celulósica.
Pode-se observar que os valores encontrados na literatura são bastante superiores aos
encontrados neste trabalho. Entretanto, deve-se destacar que os trabalhos encontrados na
literatura utilizaram microrganismos diferentes do testado neste trabalho.
Sharma et al. (1995) conseguiram valores de 3,5 FPU/g de biomassa com o P.
chrysogenum e folhas de jaqueira (Atrocarpus integrifolia) como substrato a 45 °C por cinco
dias.
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5. Conclusões
Neste capítulo, será feita uma relação das conclusões obtidas de acordo com os resultados
obtidos no trabalho, incluindo sugestões para trabalhos futuros.
O trabalho apresenta os resultados obtidos a partir da investigação do uso de duas
espécies de palma forrageira na produção de etanol celulósico e de enzimas celulolíticas.
Pode-se concluir:


A palma forrageira (Opuntia ficus indica e Nopalea cochenillifera), largamente
encontrada no Nordeste brasileiro, demonstrou-se uma matéria-prima potencial para a
produção do etanol de segunda geração, apresentando baixo teor de lignina e
concentrações atraentes de polissacarídeos (celulose e hemicelulose);



Os pré-tratamentos testados na biomassa foram, em geral, eficazes em romper a
barreira existente nas fibras celulósicas e aumentar o teor de celulose do material,
aumentando a liberação de glicose proveniente da hidrólise enzimática da celulose. A
exceção coube ao pré-tratamento alcalino da O. ficus indica que diminuiu o teor de
celulose;



A cristalinidade da matéria lignocelulósica aumentou, associada aos pré-tratamentos,
exceto para o pré-tratamento por peróxido de hidrogênio alcalino, que apresentou leve
redução do ICr;



Apesar dos resultados favoráveis ao pré-tratamento por peróxido de hidrogênio
alcalino, o material obtido ao final deste pré-tratamento não demonstrou ser eficaz na
liberação de glicose durante a hidrólise enzimática. Pode-se citar a dificuldade na
agitação da mistura reacional como uma causa para este resultado.



Os testes de hidrólise enzimática resultaram em alta conversão de celulose para o
material pré-tratado pela rota ácido-alcalino, entretanto as perdas de material
ocasionadas por este pré-tratamento o tornaram menos atrativo que o pré-tratamento
alcalino, o que levou à escolha desta última rota para ser usada nos testes de SFS;



A palma miúda apresentou altos valores de rendimento de conversão de celulose em
etanol pelo processo de sacarificação e fermentação simultâneas. Os testes com palma
gigante apresentaram valores mais modestos;



A cepa PE-2 da levedura Saccharomyces cerevisiae apresentou seus melhores valores
de conversão de glicose em etanol na temperatura de 40 °C, enquanto a cepa
floculante CA-11 demonstrou melhor desempenho a 35 °C;
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Não houve efeito significativo do teor de celulose inicial na fermentação nos
resultados de conversão, exceto no caso em que se usou a palma miúda e a cepa PE-2.



A palma miúda mostrou potencial para uso como substrato para produção de enzimas
celulolíticas por fermentação semissólida.



O pré-tratamento hidrotérmico não se mostrou eficaz em aumentar a indução para
produção de celulase pelo fungo Penicillium chrysogenum.
Como sugestão para trabalhos futuros, pode-se propor:



A investigação de novas rotas de pré-tratamento para a palma forrageira;



O estudo da influência de outros fatores no processo SFS usando a palma forrageira;



O estudo cinético da sacarificação e fermentação simultâneas da palma;



O uso de outros microrganismos produtores de enzimas para produção de enzimas
celulolíticas com a palma forrageira;



O estudo de outros fatores na fermentação em estado semissólido para produção de
enzimas usando a palma forrageira;



O uso da palma forrageira para produção de pectinases, tendo em vista seu alto teor de
pectina.
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