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RESUMO: Este trabalho, em uma primeira etapa, investiga a aplicação da 

espectroscopia no infravermelho próximo para a caracterização qualitativa rápida da 

fibra da casca de coco verde e avalia o potencial deste material lignocelulósico para a 

produção de etanol de segunda geração. Em uma segunda etapa, os dados de 

espectroscopia no infravermelho próximo foram associados a métodos de pré-

tratamento matemático de dados diferentes. Métodos de calibração multivariada foram 

investigados quanto ao seu potencial para o monitoramento em tempo real do processo 

de hidrólise enzimática da fibra da casca de coco verde. A fibra da casca de coco verde 

foi submetida a quatro tipos de pré-tratamentos físico-químicos: Pré-tratamento com 

ácido sulfúrico diluído (2% p/v), pré-tratamento com ácido fosfórico diluído (0,2% p/v), 

pré-tratamento alcalino (NaOH 0,5% p/v) e pré-tratamento hidrotérmico. Foram 

avaliadas as mudanças de morfologia, composição química e de índice de cristalinidade 

ocasionadas pelos pré-tratamentos físico-químicos utilizados. Também foram 

investigadas a influência dos pré-tratamentos nos rendimentos da hidrólise enzimática e 

no rendimento de etanol teórico deste processo. Mudanças nos teores de lignina, 

hemicelulose e celulose cristalina foram caracterizadas por métodos tradicionais, como 

MEV, DRX e utilizando um método analítico alternativo, a espectroscopia NIR, onde 

bons resultados foram obtidos. O pré-tratamento com ácido fosfórico diluído mostrou-se 

como o mais eficiente quando se visa à produção de bioetanol, resultando em 39,16% 

de rendimento de hidrólise enzimática e 83,68 L/t de fibra de rendimento de etanol 

teórico. Os modelos de calibração para o monitoramento foram construídos e 

otimizados pelo processo de validação cruzada e a capacidade preditiva destes foram 

analisadas pelo processo de validação externa. Os pré-tratamento matemáticos 

realizados nos dados espectrais foram a variação padrão normal (Standard normal 

variate-SNV), correção multiplicativa de luz (Multiplicative scatter correction-MSC) e 

suavização por media móvel (Smoothing moving average-SMA) associados a 1ª e 2ª 

derivada de Savitzky-Golay. Os intervalos de calibração para ART, glicose, conversão 

de celulose e rendimento de etanol teórico foram: 0,12 – 7,87 g.L
-1

; 0,00 – 5,87 g.L
-1

; 

0,00 – 28,85% e 0,00 – 61,68 L/t de fibra. Os melhores modelos de calibração para 

quantificação de ART, glicose, conversão de celulose e rendimento de etanol teórico 

foram obtidos para o pré-tratamento matemático SMA + 2ª derivada apresentando 

valores de R
2
 e RMSEP iguais a, 0,98 e 0,1994 g.L

-1
, para ART; 0,99 e 0,0266g.L

-1
, 

para glicose; 0,99 e 0,1839%, para conversão de celulose; 0,99 e 0,2279 L/t para 

rendimento de etanol teórico. Os modelos de calibração obtidos foram utilizados para o 

monitoramento de um processo de hidrólise enzimática da fibra da casca de coco verde 



 

 

com a obtenção de resultados satisfatórios para o monitoramento da etapa de hidrólise 

enzimática do processo de fabricação de etanol de segunda geração. 

 

Palavras-chave: monitoramento, NIRS, hidrólise enzimática, etanol de 2ª geração. 
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ABSTRACT 

Real time monitoring of enzymatic hydrolysis of coconut husk by Near-infrared 

spectroscopy (NIRS) 

This study investigates the application of near infrared spectroscopy for rapid 

qualitative characterization of coconut husk fiber and evaluates the potential of this 

lignocellulosic material for producing second-generation ethanol. The near infrared 

spectroscopy associated with methods of data mathematical pretreatment and 

multivariate calibration methods have been used to their potential for real time 

monitoring of coconut husk fiber enzymatic hydrolysis process. The coconut husk was 

subjected to four types of physico-chemical pretreatments: Pretreatment with dilute 

sulfuric acid (2% w/v), pretreatment with dilute phosphoric acid (0.2% w/v), alkaline 

pretreatment (NaOH 0.5% w/v) and hydrothermal pretreatment. Morphological 

changes, chemical composition and crystallinity index variations caused by the 

physical-chemical pretreatments were evaluated. Also, the influence of pretreatments in 

enzymatic hydrolysis yield and the theoretical ethanol yield was investigated. The 

changes in lignin, hemicellulose and crystalline cellulose were characterized by 

traditional methods such as SEM and XRD as well as using an alternative analytical 

method such as NIR spectroscopy showing good results. Pretreatment with dilute 

phosphoric acid proved to be more efficient aiming the production of bioethanol, 

resulting in aproximately 39.16% of enzymatic hydrolysis yield and 83.68 L/t of 

theoretical ethanol yield. The monitoring calibration models were built and optimized 

with the cross-validation process and the models predictive ability were analyzed by the 

external validation. The mathematical pretreatments performed on spectral data were 

Standard normal variation (SNV), Multiplicative scatter correction (MSC) and 

Smoothing moving average (SMA) coupled with 1st and 2nd derivative of Savitzky-

Golay. The calibration intervals for ART, glucose, cellulose conversion and theoretical 

ethanol yield were: 0.12 – 7.87 g.L
-1

; 0.00 – 5.87 g.L
-1

; 0.00 – 28.85% and 0,00 – 61,68 

L/t of fiber. The best calibration models for quantification of ART, glucose, cellulose 

conversion and the theoretical ethanol yield were obtained for the mathematical 

pretreatment SMA + 2nd derivative having R
2
 and RMSEP values equal to, 0.98 and 

0.1994 g.L
-1

, for ART; 0.99 and 0,0266 g.L
-1

 for glucose; 0.99 and 0.1839% for 

cellulose conversion; 0.99 and 0.2279 L/t of theoretical ethanol yield. The obtained 



 

 

calibration models were used for monitoring an enzymatic hydrolysis process of 

coconut husk with satisfactory results.  

Keywords: Monitoring, NIRS, Enzymatic hydrolysis, Second generation ethanol 
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1. INTRODUÇÃO 

O capítulo um apresenta os aspectos gerais abordados nesta tese de doutorado, 

tais como: etapas de obtenção do etanol de segunda geração, a necessidade de 

monitoramento de bioprocessos e a utilização do NIRS na construção de métodos 

multivariados de calibração. Os objetivos deste trabalho também se encontram 

descritos em detalhes neste capítulo. 

As fontes de energia renovável, ao longo dos anos, ganharam maior importância 

tanto na matriz energética brasileira como mundial, pois são menos danosas ao meio 

ambiente e apresentam uma alternativa viável ao consumo de combustíveis de origem 

fóssil (Yoshida et al., 2008; Naik et al., 2010). A biomassa lignocelulósica é uma fonte 

renovável e abundante de matéria-prima que pode ser utilizada na produção de 

combustíveis líquidos e gasosos, bem como podem ser utilizados na fabricação de 

produtos termoquímicos, entre outros (Sanderson et al., 1996). 

 O Brasil possui cerca de 250 mil hectares de áreas destinadas ao cultivo de 

coqueiros e estima-se que a produção seja em torno de 2 milhões de toneladas de frutos 

(CAVARARO, 2014). Grande parte da área cultivada destina-se a produção de água de 

coco, onde a casca de coco verde compõe cerca de 80% do lixo gerado nas praias do 

nordeste brasileiro (Gonçalves et al., 2015a). A abundância do coco verde no Brasil e 

em diversos outros países tropicais, torna este material lignocelulósico uma matéria 

prima potencial para a produção de etanol de segunda geração, bem como a utilização 

deste tipo de resíduo pode levar a redução do impacto ambiental gerado. No Brasil, a 

utilização da fibra de coco verde está focada na obtenção de substrato agrícola, que 

permite o desenvolvimento do sistema radicular, desempenhando papel de suporte para 

a planta (Mattos et al., 2012). 

A biomassa lignocelulósica possui uma estrutura complexa capaz de resistir ao 

ataque direto de agentes microbianos a seus açúcares estruturais. Estes materiais 

possuem em sua composição três tipos de biopolímeros; celulose, hemicelulose e 

lignina. A celulose é um polímero linear cujos monômeros são moléculas de glicose 

unidas umas às outras através de ligações glicosídicas β-(1,4) formando uma matriz 

fibrosa envolvida por hemicelulose e lignina. A estrutura fibrosa do material 

lignocelulósico é resistente à despolimerização ocasionada por enzimas celulolíticas, o 

que reduz a conversão de celulose em açúcares fermentescíveis. 
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A recalcitrância do material lignocelulósico pode ser diminuída com a realização 

de pré-tratamentos químicos e físicos. A etapa de pré-tratamento da matéria-prima tem 

por objetivo reduzir os teores de hemicelulose e lignina, bem como expor a celulose ao 

ataque das enzimas, quebrar a estrutura macroscópica da biomassa e reduzir a barreira 

física à transferência de massa (Himmel et al., 2007).  

A produção de etanol de segunda geração a partir de materiais lignocelulósicos 

inclui etapas de pré-tratamento químico e ou físico da matéria-prima, hidrólise 

enzimática da celulose, fermentação das hexoses liberadas e separação do etanol 

produzido. Associados às etapas principais, tem-se processos de tratamentos de 

efluentes e transporte da matéria prima (Ojeda & Kafarov, 2009). As etapas descritas 

são afetadas pela variação na composição da matéria prima, pelo alto valor agregado 

dos complexos enzimáticos utilizados na hidrólise enzimática, bem como pela falta de 

monitoramento em tempo real das variáveis do processo. 

Durante o decorrer da fermentação e do processo de hidrólise enzimática de 

materiais lignocelulósicos, amostras do caldo fermentativo e do hidrolisado são 

rotineiramente retiradas. A partir das amostras é possível quantificar, ao longo do 

processo, parâmetros importantes como, consumo de substrato, crescimento celular, 

concentração de produto desejado e concentração de açúcares fermentescíveis. As 

medidas, tradicionalmente, são realizadas off-line e precisam de um tempo hábil para 

que sejam processadas, o que acaba por dificultar a implementação de sistemas de 

monitoramento, bem como sistemas de controle do processo (Blanco et al., 2005). 

A determinação das características do material lignocelulósico, bem como o 

monitoramento das variáveis dos processos de hidrólise enzimática e fermentação são 

realizadas por métodos destrutivos, laboriosos, demorados e que necessitam de 

reagentes caros para a sua realização. Os métodos de quantificação baseados em 

espectroscopia são corriqueiramente utilizados para o monitoramento off-line de 

parâmetros de processos de fermentação e hidrólise enzimática (Blanco et al., 2000; 

Liebman et al., 2010; Pohl & Senn, 2011; Blanco et al., 2004; Beverley et al., 2006; 

Burratti et al., 2011), pois são métodos rápidos e não destrutivos. Dentre estes, a 

espectroscopia no infravermelho próximo é um método espectroscópico que aliado ao 

fato de ser rápido e não destrutivo, permite a utilização de sensores que podem ser 

diretamente conectados aos processos permitindo o monitoramento em tempo real de 

suas variáveis (Grassi et al., 2014; Liang et al., 2013). Além disso, estudos recentes 

comprovam a sua eficácia na caracterização qualitativa e quantitativa da biomassa 
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lignocelulósica (Kelley et al., 2004; Monroy et al., 2015). 

O monitoramento de bioprocessos é uma área de pesquisa em franco 

desenvolvimento devido à necessidade de métodos analíticos rápidos, seguros e de 

baixo custo que sejam capazes de quantificar a concentração de parâmetros importantes 

ao longo do processo.  A determinação da concentração de substratos e produto final 

nos bioprocessos é importante para a total compreensão dos mecanismos presentes nas 

biotransformações, bem como tornar possível a otimização e controle destes processos a 

fim de torná-los aptos a implementação em escala industrial. 

Neste estudo, buscou-se realizar a caracterização qualitativa e quantitativa da 

fibra da casca de coco verde, bem como o monitoramento de parâmetros da hidrólise 

enzimática. A caracterização da fibra de coco verde e o monitoramento da hidrólise 

enzimática foram realizadas seguindo cinco etapas distintas: (i) Coleta e 

condicionamento; (ii) Caracterização física e química; (iii) pre-tratamento físicos e 

químicos da matéria-prima; (iv) hidrólise enzimática com diversas cargas enzimáticas 

da fibra de coco verde e (v) utilização de abordagem quimiométrica, baseada na 

espectroscopia no infravermelho próximo (NIRS) e em procedimentos 

estatísticos/matemáticos de tratamento de dados, com a finalidade de tornar possível o 

monitoramento de parâmetros da hidrólise enzimática, concentração de açúcares, 

conversão de celulose e rendimento teórico de etanol. 

Para alcançar os objetivos propostos, buscou-se executar os seguintes objetivos 

específicos: 

1. Coleta da casca de coco verde em um ponto de venda de água de coco na praia 

de ponta negra, Natal/RN. 

2. Caracterização química utilizando os métodos quantitativos descritos pelo 

laboratório nacional de energias renováveis dos Estados Unidos (NREL). 

3.  Caracterização física por microscopia eletrônica de varredura (MEV), difração 

de raios X (DRX) e espectroscopia no infravermelho próximo (NIRS). 

4. Moagem e pré-tratamentos químicos em colaboração com o Departamento de 

Antibióticos (UFPE), utilizando ácido sulfúrico (2%) e ácido fosfórico (0,2%) 

para os pré-tratamentos ácidos, água para o pré-tratamento hidrotérmico (186ºC) 

e solução de hidróxido de sódio 0,5% para o pré-tratamento alcalino. 
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5. Realização de cinéticas de hidrólise enzimática da fibra da casca de coco verde e 

quantificação das variáveis do processo por métodos de referência, bem como a 

utilização da espectroscopia no infravermelho próximo. 

6. Construção de curvas de calibração com dados de referência e dados de 

espectroscopia no infravermelho próximo através de uma abordagem de 

calibração multivariada. 

O presente trabalho está estruturado em sete capítulos, tendo-se que: 

O primeiro capítulo consta de uma introdução geral sobre o tema de estudo. 

O segundo capítulo apresenta uma revisão bibliográfica referente aos assuntos 

pertinentes ao entendimento do tema abordado neste trabalho. Neste capítulo são 

introduzidos os aspectos teóricos referentes ao etanol de segunda geração, a 

espectroscopia no infravermelho próximo, calibração multivariada e monitoramento em 

tempo de processos de produção de etanol a partir de materiais lignocelulósicos. 

No terceiro capítulo, encontra-se especificada a metodologia utilizada na etapa 

experimental e na abordagem quimiométrica, incluindo os procedimentos para a 

caracterização química e física e hidrólise enzimática da fibra de casca de coco verde e 

a metodologia para a realização da calibração multivariada. 

No quarto capítulo apresenta-se os resultados e faz-se a discussão dos mesmos. 

No capítulo cinco são apresentadas as considerações finais sobre o estudo. 

O capítulo seis apresenta as conclusões sobre o estudo realizado 

O capítulo sete apresenta as referências bibliográficas citadas ao longo do texto. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

No presente capítulo são apresentados os principais aspectos teóricos 

relacionados ao desenvolvimento deste trabalho, fundamentando-se em estudos da 

literatura que abordam a produção de etanol de segunda geração a partir de diversos 

materiais lignocelulósicos e o monitoramento de bioprocessos através da 

espectrometria no infravermelho próximo. 

2.1 A FIBRA DA CASCA DE COCO VERDE 

A América latina possui a combinação de diversos fatores vantajosos para o 

desenvolvimento de tecnologias de aproveitamento da biomassa lignocelulósica, fatores 

como solo e clima adequados, terras disponíveis e mão-de-obra de baixo custo (Janssen 

& Rutz, 2011). O Brasil é um dos países com maior produção de resíduos 

lignocelulósicos, dentre estes podem ser destacados: casca de arroz, semente de açaí, 

casca de coco, casca de grãos de café, casca de soja, talos e caule da bananeira (Rambo 

et al., 2015). A produção nacional de coco (Coco nucifera L.) chega a 2 milhões de 

toneladas de frutos em 250 mil hectares de áreas cultivadas (CAVARARO, 2014). A 

maior parte da cultura encontra-se na região nordeste e boa parte da área cultivada é 

destinada a produção de água de coco verde.  

A casca do coco verde é responsável por 25% da massa do fruto (Tomczak et al., 

2007) e é responsável por cerca de 80% do lixo gerado nas praias do nordeste brasileiro 

(Gonçalves et al., 2015a). A abundância do coco verde no Brasil e em diversos outros 

países tropicais, bem como a sua estrutura química composta primordialmente por 

carboidratos, torna este material lignocelulósico uma matéria prima potencial para a 

produção de etanol de segunda geração.  

As fibras de coco verde são constituídas por celulose, hemicelulose, pectina, 

lignina e cinzas. A celulose pode ser convertida em etanol, hidrogênio e outros 

compostos químicos (Agustriyanto et al., 2012; Fatmawati et al., 2013). 

O coco é um fruto abundante em países de clima tropical, como o Brasil. As 

partes estruturais deste fruto estão esquematizadas na Figura 1. O pericarpo do coco 

verde é composto por um exocarpo verde associado a um mesocarpo branco, macio e 

úmido e um endocarpo escuro e rígido (Fatmawati & Agustriyanto, 2015). O 

endosperma líquido conhecido como água de coco preenche a cavidade central do fruto, 

encerrado pela polpa, o endosperma sólido. Em seu estado natural, a água de coco é 
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estéril, sem presença de microrganismos, sendo utilizada como isotônico natural 

(SEBRAE, 2016). 

 

Figura 1 – Ilustração esquemática do coco verde (http://slideplayer.com.br/slide/1786152/). 

  A casca de coco verde é um subproduto do consumo e da industrialização da 

água de coco e apresenta grande impacto ambiental, pois é um produto de difícil 

decomposição. Sendo assim, faz-se necessário o desenvolvimento de metodologias para 

realizar o reaproveitamento deste resíduo, tanto na produção de vasos, placas, substratos 

para produção de mudas quanto no seu aproveitamento como fonte de energia renovável 

a ser introduzida na matriz energética nacional. 

2.2. ESTRUTURA E CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS LIGNOCELULÓSICOS 

Os materiais lignocelulósicos formam uma fonte de energia renovável e de baixo 

custo, podendo ser utilizados na obtenção dos mais diversos produtos, dentre estes 

destaca-se o etanol de segunda geração que pode ser utilizado como fonte de energia 

alternativa aos combustíveis de origem fóssil (Sanderson et al., 1996). 

A biomassa lignocelulósica possui uma estrutura interna complexa formada por 

biopolímeros: celulose, hemicelulose e lignina. A celulose é um polímero constituído 

por celobiose, um dímero de moléculas de glicose, e sua fórmula química pode ser 

expressa como (𝐶6𝐻10𝑂5)𝑛. A estrutura química da celulose está representada na Figura 

2. 

A ligação glicosídica β-1,4 que conecta os monômeros de glicose permite que a 

celulose seja organizada em longas cadeias lineares que se interconectam entre si 

através de pontes de hidrogênio formadas entre os grupos hidroxilas das moléculas de 

glicose. Sendo assim, ocorre a formação de um composto constituído por longas cadeias 
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lineares (Faulon et al., 1994) conferindo a celulose uma estrutura fibrosa que pode estar 

organizada de maneira cristalina ou amorfa.  

 

Figura 2 – Estrutura de uma molécula de celulose (Harmsen et al., 2010). 

O termo hemicelulose é usado para se referir a uma família de polissacarídeos 

como arabinoxilanos, glicomanas, galactanas e xilanas que está presente na estrutura 

dos materiais lignocelulósicos. A molécula de xilana é formada por unidades de 

xilopiranosil e α-(4-O)-metil-D-glucuronopiranosil ligadas a unidades de anidroxilose 

(Harmsen et al., 2010) formando um polímero constituído em sua maioria por 

moléculas de pentose (xilose e arabinose) e, em menor quantidade, por hexoses, como a 

glicose, manose e galactose. Uma característica importante da hemicelulose é a falta de 

cristalinidade na sua estrutura, que torna a retirada deste composto uma tarefa mais fácil 

de ser realizada. A estrutura da hemicelulose está descrita na Figura 3. 

 

Figura 3 – Estrutura de uma molécula de hemicelulose (Harmsen et al., 2010). 

A lignina é um polímero tridimensional composto por unidades de álcool p-

cumaril, álcool coniferil e álcool sinapil. A variação na composição dos monômeros da 

lignina é uma das características que diferenciam as plantas em duas categorias, 

angiospermas e geminospermas. As geminospermas possuem em torno de 90% de 

álcool coniferil, enquanto as angiospermas possuem composição variada quanto aos 

álcoois citados (Abreu et al., 2009). A lignina atua conectando as células da parede 
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vegetal criando um material compósito que tem uma notável resistência a impacto, 

compressão e flexão (Harmsen et al., 2010). 

A biomassa lignocelulósica não apresenta composição fixa, pois os teores de 

celulose, hemicelulose e lignina de cada material sofre influência de diversos fatores, 

dentre os quais pode-se citar localização geográfica, condições climáticas, espécie de 

origem do material vegetal, condições do solo, dentre outros (Harmsen et al., 2010). 

Existem diversas fontes de materiais lignocelulúlosicos, tais como: restos de poda de 

árvores, resíduos da agricultura, resíduos da indústria de papel, bem como a 

possibilidade de destinar culturas para a conversão desta biomassa nos mais diversos 

produtos. O aproveitamento do material lignocelulósico apresenta algumas dificuldades 

em função das complexidades inerentes ao processo de conversão deste material em 

produtos de interesse, além disso, sabe-se que a característica da matéria-prima afeta 

custo e rendimento de um processo, bem como a qualidade do produto final. 

A avaliação da composição da biomassa lignocelulósica pode ser realizada 

através de metodologias químicas bem estabelecidas a partir das quais é possível 

determinar a porcentagem dos biopolímeros principais, que compõem a estrutura da 

parede vegetal. Também é possível determinar as quantidades de componentes em 

menor quantidade como proteínas, cinzas, ácidos orgânicos e outros compostos não 

estruturais presentes na biomassa (Sluiter et al., 2010).  

2.2.1 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E FÍSICA 

A caracterização química de um material lignocelulósico consiste em determinar 

as frações dos biopolímeros principais da estrutura vegetal, celulose, hemicelulose e 

lignina; bem como quantificar cinzas, umidades e porcentagem de material solúvel em 

solventes como água e etanol. Os protocolos para caracterização química de materiais 

lignocelulósicos são bem estabelecidos na literatura. Neste estudo foram utilizados os 

protocolos de análise química definidos pelo National Renewable Energy Laboratory 

(NREL). O método de caracterização química descrita pela NREL tem como base a 

hidrólise ácida do material lignocelulósico com ácido sulfúrico a 72% (p/v) em uma 

primeira etapa. Em uma segunda etapa, ocorre a diluição da solução inicial para uma 

concentração final de 3-4% (p/v) onde a hidrólise ácida se processa a uma temperatura 

elevada, 120°C. O procedimento retratado hidrolisa os carboidratos presentes no 

material vegetal liberando os seus monossacarídeos constituintes. O resíduo rico em 

lignina é filtrado e quantificado gravimetricamente. Os açúcares liberados encontram-se 
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no sobrenadante que são então quantificados utilizando cromatografia líquida de alta 

eficiência (CLAE). Este procedimento em conjunto com análises para quantificação de 

cinzas, umidade e material solúvel em água e etanol fornece dados para a análise da 

composição somativa do material. 

A cristalinidade do material lignocelulósico é uma importante característica da 

biomassa, pois uma alta cristalinidade da celulose afeta a etapa de hidrólise enzimática 

reduzindo o seu rendimento e, consequentemente, o rendimento do processo como um todo. 

A determinação do grau de cristalinidade da biomassa lignocelulósica é comumente 

realizada por métodos tradicionais que utilizam a difração de raios X (DRX) e 

espectroscopia no infravermelho (Krongtaew et al., 2010).  

O índice de cristalinidade (IC) é uma medida do grau de cristalinidade de um 

composto e vem sendo utilizado ao longo dos anos para interpretar mudanças na estrutura da 

celulose após pré-tratamentos físico-químicos e biológicos (Park et al., 2010). O método de 

determinação do IC por espectroscopia no infravermelho distante é o método mais simples, 

mas oferta apenas análises qualitativas, pois o espectro possui contribuições para a região 

cristalina e para a região amorfa. 

 O IC pode ser calculado também através do difratograma obtido por análise de 

difração de raios X, sendo assim, o método mais comumente utilizado é o cálculo do IC a 

partir da subtração da intensidade do pico da celulose cristalina e a intensidade do pico da 

região (I002-IAM), sobre a intensidade total do pico I002 (Park et al., 2010). 

A caracterização química e física dos materiais lignocelulósicos, no geral, envolvem 

métodos destrutivos, caros e demorados. Sendo assim, existe grande interesse no 

desenvolvimento de métodos analíticos rápidos e de baixo custo para determinar tanto a 

composição química da biomassa quanto características físicas como cristalinidade, em uma 

única medida. A espectroscopia no infravermelho próximo ou near-infrared spectroscopy 

(NIRS) é uma técnica simples, não destrutiva que pode ser utilizada para determinar 

características químicas e físicas de materiais lignocelulósicos (Xu et al., 2013) que também 

pode ser utilizada para controle de processo (Kelley et al., 2004). 

A utilização do NIRS na determinação da composição de materiais lignocelulósicos e 

na modificação das características estruturais é bem documentada na literatura. Kelley et al. 

(2004) investigaram a aplicação da espectroscopia no infravermelho próximo e 

espectrometria de massa de feixe molecular para quantificar a composição química de 

diversos tipos de biomassa. Os autores utilizaram 40 amostras para determinar os teores de 

lignina, glicose, xilose, manose, galactose, arabinose e ramnose, concluindo que boas 
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correlações foram obtidas para os três componentes majoritários, lignina, glicose e xilose 

com as técnicas propostas no trabalho. As correlações para os componentes minoritários, 

manose, galactose, arabinose e ramnose, apresentaram baixo poder preditivo, mas são 

promissores.  

Monroy et al., 2015 utilizaram a espectroscopia no infravermelho próximo juntamente 

com análise multivariada para quantitativamente prever teores de celulose, hemicelulose e 

lignina em lascas de madeira provenientes de dois tipos de plantas E. globulus e P. radiata. 

Os autores relatam que a habilidade preditiva do modelo desenvolvido foi testada através do 

procedimento de validação externa obtendo valores da raiz quadrada do erro quadrático 

médio (RMSEP) de 0,02, 1,4 g.L
−1

, 2,0%, 0,9%, 1,0% e 1,9% para IC, rendimento de etanol, 

rendimento da sacarificação e teor de lignina, hemicelulose e glucanas, respectivamente.  

Rambo et al., 2015 determinaram as características físicas e químicas de dez diferentes 

fontes brasileiras de material lignocelulósico (semente de açaí, caule de banana, bambu, 

fibra de coco, café, casca de arroz, casca de soja, grama elefante, serragem) utilizando 

diferentes técnicas incluindo espectroscopia no infravermelho próximo. Dentre as 

biomassas, a semente de açaí e café, mostraram os maiores valores de açúcares totais; 

enquanto que os maiores valores de glicose foram observados para o bambu e a serragem. 

Os autores concluíram que a análise das propriedades dos materiais lignocelulósicos em 

estudo indicam que estas biomassas apresentam grande potencial para sua utilização em 

biorefinarias. 

Krongtaew et al., 2010 usaram a espectroscopia no infravermelho próximo para 

caracterizar de forma qualitativa mudanças em teores de lignina, hemicelulose e celulose, 

bem como mudanças na estrutura química da palha de trigo e aveia. Os autores reportaram 

que a espectroscopia no infravermelho próximo associada à análise multivariada pode ser 

utilizada para avaliar uma grande quantidade de amostras e muitas variáveis 

simultaneamente. 

2.3 PRÉ-TRATAMENTO DA BIOMASSA LIGNOCELULÓSICA 

A estrutura complexa e organizada dos materiais lignocelulósicos in natura 

dificulta a conversão desta biomassa em etanol de segunda geração. Para a conversão da 

biomassa lignocelulósica em combustíveis deve-se desconstruir os biopolímeros 

celulose e hemicelulose, liberando os monossacarídeos correspondentes para que os 

microrganismos possam fermentar os açúcares produzindo etanol. 
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 A etapa de pré-tratamento do material lignocelulósico é importante para alterar a 

estrutura química e física da biomassa o que facilita a quebra da celulose em açúcares 

fermentescíveis e, consequentemente, aumenta o rendimento do processo como um 

todo. Existem diversas técnicas que podem ser utilizadas para alterar a estrutura da 

biomassa lignocelulósica, dentre estas, destacam-se tratamentos químicos, tratamentos 

físicos e explosão a vapor e expansão da fibra em amônia (AFEX) (Kumar et al., 2009). 

A modificação da estrutura das fibras pelas diversas técnicas de pré-tratamento 

englobam dois objetivos gerais: A remoção total ou parcial da lignina e o rompimento 

da estrutura cristalina da celulose. Harmsen et al. (2010) listaram seis objetivos 

específicos que devem ser atingidos pelo pré-tratamento do material lignocelulósico. 

 Aumento da área superficial e porosidade 

 Modificação da estrutura da lignina 

 Remoção da lignina 

 Despolimerização da hemicelulose 

 Remoção da hemicelulose 

 Redução da cristalinidade da celulose 

Além dos objetivos citados os pré-tratamentos devem atender a alguns requisitos 

para tornarem-se efetivos. Os pré-tratamentos, no geral, devem aumentar a formação de 

açúcares na etapa subsequente de hidrólise da biomassa lignocelulósica, evitar a perda 

de celulose, evitar a formação de produtos inibitórios para as etapas de hidrólise e 

fermentação e possuir uma boa relação custo-benefício (Kumar et al., 2009) o que 

impacta diretamente na sua utilização em um processo industrial. 

2.3.1 PRÉ-TRATAMENTOS FÍSICOS 

 A fragmentação do material lignocelulósico pode ser realizada através da 

fragmentação por lascas ou pela moagem em moinhos de facas, de bolas dentre outros. 

O processo de moagem é comumente realizado em uma etapa anterior à etapa de pré-

tratamento químico com o intuito de diminuir o tamanho das partículas da biomassa 

lignocelulósica e aumentar a efetividade do pré-tratamento químico. 

2.3.2 PRÉ-TRATAMENTOS QUÍMICOS 

Os pré-tratamentos químicos abrangem todos os métodos que utilizam reações 

químicas para quebrar a estrutura do material vegetal. As alterações químicas e 

estruturais da biomassa lignocelulósica ocasionadas pelos pré-tratamentos são 

importantes para o aumento do rendimento das etapas subsequentes de hidrólise 
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enzimática e fermentação para produção de etanol de segunda geração (Krongtaew et 

al., 2010). 

Pré-tratamento ácido 

A hidrólise com ácidos diluídos tem se mostrado eficiente no pré-tratamento dos 

materiais lignocelulósicos. Soluções de ácido sulfúrico com concentração abaixo de 4% 

(p/v ou p/p) são bem documentadas na literatura devido a sua relativa eficiência na 

remoção da hemicelulose e baixo custo (Kumar et al., 2009). 

O pré-tratamento com ácidos diluídos no geral podem ser conduzidos de duas 

formas distintas. A primeira é a realização de um processo contínuo a altas 

temperaturas, acima de 160°C, para pequenas quantidades de material lignocelulósico. 

A segunda envolve processos em batelada com cargas entre 10% a 40% (p/v) de fibra e 

temperatura inferior a 160ºC (Kumar et al., 2009). 

 As soluções de ácido diluído agem hidrolisando a hemicelulose presente na fibra 

liberando açúcares monoméricos e oligômeros solúveis para o sobrenadante. A hidrólise 

da hemicelulose aumenta a digestibilidade enzimática do material lignocelulósico e 

pode proporcionar a completa ou quase completa remoção deste carboidrato, além de 

aumentar a porosidade da fibra (Chen et al., 2007). 

 Soluções de ácido sulfúrico diluído com porcentagem menor que 4% são 

comumente utilizadas como pré-tratamento químico da biomassa lignocelulósica. 

Mathew et al. (2011a) estudaram o efeito de soluções diluídas de ácido sulfúrico, 

concentrações variando entre 1,0 e 3,0% (p/p), sobre a estrutura química da palha de 

canola e avaliaram o potencial deste material para produção de bioetanol concluindo 

que os melhores resultados de rendimento da hidrólise enzimática foram obtidos quando 

a palha de canola foi pré-tratada com solução de ácido sulfúrico diluído por 90 min 

obtendo 81% de conversão de celulose.  

Maeda et al. (2011) avaliaram a hidrólise enzimática da fibra de cana-de-açúcar 

e utilizaram uma solução de ácido sulfúrico 1% (p/v) para promover a remoção parcial 

da hemicelulose e da lignina presente no material que foi submetido a um pré-

tratamento alcalino com solução de NaOH e concentração variando entre 0,1% a 4% 

(p/v). Os autores determinaram que a utilização de solução com concentração acima de 

0,5% (p/v) não aumentou o rendimento da hidrólise enzimática do material 

lignicelulósico e também relataram que o processo de deslignificação do bagaço de 

cana-de-açúcar aumentou a cristalinidade do material. O aumento da cristalinidade 
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observado pelos autores acontece devido a remoção da lignina que é um composto 

essencialmente amorfo. 

Sun & Cheng (2005) utilizaram o ácido sulfúrico em diferentes concentrações 

(0,6; 0,9; 1,2 e 1,5% p/p) a 121°C e diferentes tempos de residência (30, 60 e 90 min) 

para pré-tratar palha de centeio e grama bermudas. Os autores avaliaram a 

digestibilidade do material lignocelulósico após os diversos pré-tratamentos ácidos 

obtendo bons resultados de hidrólise da celulose remanescente por enzimas celulolíticas 

sintetizadas por Trichoderma reesei. Com o aumento da concentração da solução ácida 

e do tempo de residência no pré-tratamento, os teores de arabinose e galactose no 

filtrado aumentaram. A concentração de glucose no pré-hidrolisado de palha de centeio 

não foi significativamente influenciada pelo tempo de residência e concentração de 

ácido sulfúrico, mas aumentou no pré-hidrolizado de grama bermuda com o aumento da 

severidade do pré-tratamento. 

Emmel et al. (2003) fizeram o pré-tratamento de Eucalyptus grandis com 

explosão a vapor após a impregnação das lascas de da madeira com soluções de 0,087 e 

0,175% (p/p) de ácido sulfúrico. Os autores relataram que a melhor condição para 

recuperação da hemicelulose no sobrenadante foi a 210°C e 2 min, mas a temperatura 

de 200°C foi suficiente para garantir uma conversão da celulose por hidrólise 

enzimática de 90%. Quase 100% de remoção da hemicelulose é possível através de pré-

tratamentos utilizando ácido diluído, porém este tipo de processo não é efetivo na 

remoção de lignina, apesar de conseguir romper as ligações entre a lignina e os 

carboidratos celulose e hemicelulose, o que aumenta a conversão da celulose em 

açúcares fermentescíveis. 

A utilização de solução diluída de ácido fosfórico no pré-tratamento ácido de 

materiais lignocelulósicos é pouco descrito na literatura. Vasconcelos et al., 2013 

investigaram a influência do tempo (8-24min), temperatura (144-186ºC) e concentração 

de ácido fosfórico (0,05 – 0,20%) no pré-tratamento da fibra de cana-de-açúcar em um 

reator rotatório de 20L. Os autores relataram que a solução de ácido fosfórico 0,2% 

(p/v), a 186ºC e tempo de residência de 8 min e 24 min, mostraram-se bastante efetivos 

na solubilização da hemicelulose da fibra de cana-de-açúcar, atingindo 96% e 98% de 

eficiência na solubilização de hemicelulose, respectivamente. 

Qin et al., (2014) estudaram a hidrólise da lignina durante o pré-tratamento com 

ácido fosfórico e acetona. Os autores relatam que o pré-tratamento com ácido fosfórico 

e acetona é um método eficiente para separar a lignina da celulose, o material 
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lignocelulósico é misturado a uma solução de ácido fosfórico concentrado () que 

dissolve a celulose que sedimenta em contato com a acetona. Os resultados 

proporcionaram um melhor entendimento do processo de modificação da estrutura da 

lignina durante o pré-tratamento com ácido fosfórico e acetona. 

Renders et al. (2016) utilizaram soluções de ácido fosfórico diluído e solução de 

hidróxido de sódio com concentrações variando entre 1,25 e 5,0g.L
-1

 no fraccionamento 

redutiva da madeira de álamo para estudar a influência do pH aparente no processo. 

Embora o ácido sulfúrico seja o ácido inorgânico mais empregado no pré-tratamento de 

materiais lignocelulósicos, os autores relatam que o uso de soluções diluídas de ácido 

fosfórico garantem condições de processo mais brandas e menos corrosivas, garantindo 

uma despolimerização eficiente da biomassa lignocelulósica. 

Pré-Tratamento Alcalino 

 O termo pré-tratamento alcalino refere-se à utilização de soluções de NaOH, 

Ca(OH)2 e amônia para remover a lignina e parte da hemicelulose presente no material 

lignocelulósico (Taherzadeh & Karimi, 2008). As soluções alcalinas agem 

saponificando as ligações éster entre a hemicelulose e outros compostos da biomassa, 

como a lignina, o que causa a quebra da estrutura do material lignocelulósico (Agbor et 

al., 2011; Sun & Chen, 2002). Observam-se também o aumento da hidrofilicidade do 

material e a redução da cristalinidade da celulose causa o efeito de inchaço da fibra 

(Krongtaew et al., 2010). Os efeitos de redução do teor de lignina e consequente 

aumento da digestibilidade do material lignocelulósico são mais notórios em biomassas 

com reduzido teor de lignina, como resíduos da agricultura, e menos efetivos à medida 

que o teor de lignina da biomassa aumenta (Agbor et al., 2011). 

 A utilização de soluções alcalinas para redução dos teores de lignina encontra-se 

bem descrita na literatura. Segundo Sun & Chen (2002) o pré-tratamento com NaOH 

diluído ocasiona o inchaço da fibra da biomassa lignocelulósica levando ao aumento da 

área superficial interna, redução do grau de polimerização, redução da cristalinidade, 

separação das ligações estruturais entre a lignina e os carboidratos celulose e 

hemicelulose e, por fim, a quebra da estrutura da lignina. Mathew et al., (2011b) 

investigaram o efeito da carga de biomassa, da concentração de NaOH e do tempo do 

pré-tratamento alcalino sobre o rendimento de glicose da hidrólise enzimática da palha 

de canola. Os autores relataram que o máximo rendimento de glicose foi observado para 

o material pré-tratado com carga de 50 g/kg de bagaço por uma solução diluída de 
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NaOH (0,63 mol/dm
3
) durante 30 min e acrescentaram que o pré-tratamento alcalino é 

mais eficiente que o pré-tratamento com ácido diluído em termos de rendimento de 

glicose da hidrólise enzimática e também com relação à eficiência energética do pré-

tratamento. Beukes & Pletschke (2011) avaliaram o efeito do pré-tratamento alcalino 

utilizando soluções de hidróxido de amônio (NH4OH) e hidróxido de sódio (NaOH) na 

digestibilidade da fibra de cana-de-açúcar pela ação de hemicelulases. Os autores 

relataram que os pré-tratamentos alcalinos foram eficientes na remoção parcial da 

lignina, entretanto o pré-tratamento com NH4OH removeu uma maior porcentagem de 

lignina e aumentou efetivamente a digestibilidade da fibra de cana-de-açúcar. 

Pré-tratamento hidrotérmico 

 O pré-tratamento hidrotérmico é um processo, realizado na biomassa 

lignocelulósica, que utiliza pressão elevada para manter a água líquida a alta 

temperatura, entre 180ºC e 240ºC, e que tem potencial para gerar fibras reativas, 

solubilizar as pentosanas presentes na estrutura da hemicelulose e também apresenta 

baixa liberação de inibidores de uma das etapas subsequentes, a fermentação (Negro et 

al., 2003).  

O mecanismo de atuação do pré-tratamento hidrotérmico também conhecido 

como pré-tratamento com água líquida quente, hidrotermólise ou aquasolvólise, está 

ligado ao rompimento dos grupos O-acetil e substituições do ácido urônico da estrutura 

da hemicelulose liberando ácido acético e outros ácidos orgânicos (Garrote et al., 1999; 

Mosier et al., 2005). A liberação de ácidos no pré-tratamento hidrotérmico potencializa 

a hidrólise da hemicelulose em açúcares monoméricos, pentoses e hexoses, que em uma 

situação de alta temperatura e pressão podem ser parcialmente degradados em aldeídos. 

Os principais aldeídos formados a partir da degradação dos açúcares monoméricos é o 

furfural proveniente da degradação das pentoses e o 5-hidroximetilfurfural proveniente 

a partir das hexoses; e estes dois compostos apresentam poder inibitório para a etapa de 

fermentação (Palmqvist & Hahn-Hagerdal, 2000).  

A utilização do pré-tratamento hidrotérmico sobre diversas condições é descrita 

por diversos autores. Petersen et al.,(2009) avaliaram o pré-tratamento hidrotérmico da 

palha de trigo em escala piloto e sob várias condições de operação, para temperaturas de 

185, 195 e 205°C e tempos de residência de 6 e 12 minutos. A otimização do processo 

proposto foi realizada ao avaliar a quantidade de açúcares recuperados no pré-

tratamento e a conversão da fração fibrosa da fibra. Os autores relataram que a maior 
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conversão de celulose em etanol foi alcançada com a biomassa pré-tratada a 200°C por 

6 minutos, com adição de xilanase na etapa de pré-hidrólise. Lu et al., (2009) estudaram 

o pré-tratamento hidrotérmico da palha de canola catalisado com ácido sulfúrico com 

diferentes concentrações de ácido (0,5 – 2% p/p), tempos de residência (5 – 20min) e 

cargas de sólido (10 – 20%) para um temperatura de 180°C. Os autores revelaram que 

os maiores valores de açúcares liberados e rendimento de etanol foram obtidos com o 

pré-tratamento com concentração de ácido sulfúrico igual a 1% p/p, carga de sólidos de 

20% e tempo de residência de 10 minutos. Yu et al., (2010) desenvolveram uma 

metodologia de pré-tratamento hidrotérmico em duas etapas para aumentar o 

rendimento da sacarificação da celulose e hemicelulose. A primeira etapa do pré-

tratamento foi realizada em um intervalo de temperatura de 180-200°C, onde a 

recuperação da xilose alcançou 86,4%, decorridos 20 minutos de processo. Na segunda 

etapa, o pré-tratamento foi realizado em um intervalo de temperatura de 180-240°C e 

com intervalo de tempo variando entre 0 e 60 minutos. A condição ótima para a segunda 

etapa do pré-tratamento com a mínima liberação de inibidores foi encontrada para 

temperatura igual a 200°C e tempo de residência de 20 min. Os estudos mostram que o 

pré-tratamento hidrotérmico é eficiente na redução do teor de hemicelulose do material 

lignocelulósico, mas sob condições de alta temperatura e pressão existe a degradação 

dos açúcares liberados e formação de compostos que podem ser inibidores do processo 

de fermentação. 

2.4. HIDRÓLISE E FERMENTAÇÃO DO MATERIAL LIGNOCELULÓSICO 

A produção de etanol a partir de materiais lignocelulósicos inclui diversas etapas 

como pré-tratamento da matéria-prima, hidrólise dos carboidratos, celulose e 

hemicelulose, e fermentação dos açúcares liberados na etapa anterior. As técnicas de 

pré-tratamento ao longo dos anos foram bem desenvolvidas e têm-se disponíveis 

diversas técnicas de pré-tratamento do material lignocelulósico que são capazes de 

quebrar a estrutura da biomassa de maneira satisfatória. As etapas subsequentes de 

hidrólise e fermentação do hidrolisado ainda carecem de melhorias para que o processo 

como um todo seja economicamente viável e passível de ser implementado 

industrialmente (Sørensen et al., 2013). 

2.4.1 HIDRÓLISE DA BIOMASSA LIGNOCELULÓSICA  

Os carboidratos presentes na biomassa lignocelulósica precisam ser convertidos 

em açúcares fermentescíveis antes da etapa fermentação, através do processo de 
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hidrólise. A hidrólise do material lignocelulósico consiste na quebra da estrutura 

polimérica da celulose e da hemicelulose resultando na liberação das suas unidades 

constituintes que são os açúcares monoméricos, glicose e xilose em sua maioria.  

Os métodos mais comumente utilizados para hidrolisar a lignocelulose podem 

ser classificados em dois grupos: hidrólise química e hidrólise enzimática (Zaldivar et 

al., 2001). 

 

Hidrólise química 

 A hidrólise química envolve a exposição das fibras do material lignocelulósico a 

um agente químico com temperatura e tempo determinados, resultando na quebra da 

estrutura da celulose e da hemicelulose. Os ácidos são os compostos mais utilizados na 

realização da hidrólise química e podem ser utilizados em dois tipos de processo: (1) 

hidrólise com ácido concentrado, (2) hidrólise com ácido diluído. 

 A hidrólise com ácido concentrado é um processo antigo que produz um elevado 

rendimento de açúcares, mas ocasiona a degradação destes compostos liberando grandes 

quantidades de inibidores da etapa de fermentação. A hidrólise da biomassa 

lignocelulósica com ácido concentrado é utilizada em metodologias de determinação da 

composição química do material lignocelulósico (Sluiter et al., 2010).  

A hidrólise com ácido diluído é um processo mais brando que pode ser utilizado 

como um pré-tratamento da biomassa antes do processo de hidrólise enzimática ou 

como o método de hidrólise do material lignocelulósico. A maior desvantagem da 

utilização da hidrólise com ácido diluído está na degradação dos açúcares e, 

consequente liberação de subprodutos, que inibem a produção de etanol no processo de 

fermentação (Taherzadeh & Karimi, 2007).  

Os produtos inibidores que podem ser formados durante a hidrólise acida são 

mostrados na Figura 4. Os compostos formados devido à degradação das pentoses e 

hexoses, originários da celulose e hemicelulose são: furfural, 5-hidroximetilfurfural, 

ácido levulínico, ácido acético, ácido fórmico, ácido urônico, ácido 4-hidroxibenzóico, 

ácido vanílico, vanilina, fenol, cinamaldeído e formaldeído (Taherzadeh & Karimi, 

2007). 

No geral o rendimento máximo de recuperação de pentoses e hexoses 

provenientes da hemicelulose por hidrólise com ácido diluído,  fica em torno de 80 a 

95%, enquanto que a recuperação de glicose a partir da celulose fica no intervalo de 40 
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a 60% (Taherzadeh et al., 1997). O baixo rendimento da liberação de glicose a partir da 

celulose e a formação de compostos que inibem severamente o processo de 

fermentação, tornou a hidrólise ácida, com ácidos concentrados e diluídos, uma 

metodologia pouco utilizada para converter a celulose em glicose, mas devido à 

eficiência da hidrólise com ácido diluído na remoção de hemicelulose este processo é 

bastante empregado como um pré-tratamento da biomassa antes que a mesma seja 

submetida à hidrólise enzimática que é mais eficiente na liberação de açúcares. 

 

 

Figura 4 – Diagrama esquemático das reações de hidrólise ácida dos materiais lignocelulósicos 

(Adaptado de Palmqvist & Hahn-Hägerdal, 2000). 

Hidrólise enzimática 

 A hidrólise enzimática da celulose é realizada pelas celulases, enzimas que 

quebram a celulose liberando glicose. A solução de enzimas utilizada na hidrólise 

enzimática é constituída por uma mistura de enzimas pertencentes a três grupos 

distintos; endoglucanases, celobiohidrolases e β-glicosidades; que possuem a habilidade 

de hidrolisar as ligações β-1,4-glicosídicas entre as moléculas de glicose (Sánchez, 

2009); conforme ilustrado na Figura 5. 

As Endoglucanases (1,4-D-glucanohidrolase) também conhecidas como 

carboximetilcelulases atacam aleatoriamente as regiões de baixa cristalinidade do 

interior da cadeia de celulose liberando oligômeros de diferentes tamanhos, enquanto as 

exoglucanases ou celobiohidrolases agem nas extremidades da cadeia de celulose 

liberando β-celobiose, formada por duas moléculas de glicose, dessa maneira o terceiro 
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grupo de enzimas, as β-glicosidases, agem especificadamente na quebra desses 

dissacarídeos resultando em duas moléculas de glicose (Kuhad et al., 2011; Sánchez, 

2009; Sun & Chen, 2002).  

 

Figura 5 – Mecanismo de hidrólise enzimática da celulose (adaptado de http://xunong.com/nshow.asp). 

As celobiohidrolases são as enzimas encontradas em maior quantidade nos 

complexos enzimáticos e são capazes de hidrolisar celulose altamente cristalina 

(Esterbauer et al., 1991), removendo das extremidades da cadeia moléculas de glicose e 

celobiose, que são dímeros de glicose. Sabe-se que as exoglucanases e endoglucanases 

agem em sinergia na hidrólise da celulose, mas o mecanismo de ação ainda não está 

bem elucidado (Rabinovich et al., 2002). Além dos grupos ligados as celulases existem 

também grupos de enzimas auxiliares que agem degradando a hemicelulose, sendo elas 

as endoxilanases, exoxilanases, β-Xilosidase, α-Arabinofuranosidase, α-Glucoronidase, 

acetilxilana esterase, ácido ferúlico esterase e -ácido cumárico esterase (Saha, 2003). 

O mecanismo de ação das celulases consiste de três etapas: na primeira etapa 

ocorre à adsorção das enzimas na superfície celulose e da lignina; desta maneira a 

lignina funciona como um inibidor, pois a enzima ligada à lignina não é capaz de 

hidrolisar a celulose (Converse et al., 1990). Na segunda etapa ocorre a quebra das 

ligações β-1,4 entre moléculas de glicose; a hidrólise da celulose ocasiona a expansão 

dos poros e, consequente, variação da área superficial que se relaciona de maneira 

complexa com a extensão da reação (Converse et al., 1990). Na terceira etapa ocorre a 

dessorção da enzima. A atividade enzimática das celulases diminui ao longo do 

processo de hidrólise; segundo Sun & Chen (2002) a diminuição da atividade 

enzimática acontece devido à ligação irreversível que pode acontecer entre a enzima e a 

celulose. 

http://xunong.com/nshow.asp
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O rendimento da hidrólise enzimática é afetado por diversos parâmetros, tais 

como: tipo de substrato, atividade enzimática, eficiência da etapa de pré-tratamento e 

condições operacionais (temperatura, pH, carga enzimática e carga de substrato). Os 

parâmetros ótimos de temperatura e pH para a hidrólise enzimática são amplamente 

conhecidos, utiliza-se temperatura de 50ºC e pH variando entre 4,5 e 5,5 (Zheng et al., 

2009; Cotana et al., 2014; Wanderley et al., 2013; Kostylev & Wilson, 2013). 

A concentração de substrato é um dos fatores que mais influenciam o 

rendimento e a conversão inicial da hidrólise enzimática da celulose (Sun & Chen, 

2002). Quando a carga inicial de substrato é pequena o aumento da quantidade de 

substrato resulta em um aumento no rendimento da hidrólise enzimática e na taxa de 

reação, porém elevada concentração de substrato pode causar inibição do processo pelo 

substrato e, consequentemente, diminuir o seu rendimento (Kristensen et al., 2009). 

Além disso, a extensão da inibição por substrato depende da razão de substrato total e 

enzima total (Huang & Penner, 1991). Por outro lado a digestilidade do material 

lignocelulósico depende da estrutura da biomassa submetida à hidrólise enzimática, o 

que inclui a cristalinidade e grau de polimerização da celulose, os teores de 

hemicelulose e lignina e também a área superficial (Alvira et al., 2010). A hemicelulose 

e a lignina formam uma barreira física em torno das fibras de celulose dificultando o 

acesso das enzimas celulolíticas; a lignina também tem a capacidade de ligar-se de 

maneira irreversível às enzimas (Öhgren et al., 2007); sendo assim, a presença da 

hemicelulose e da lignina no material lignocelulósico, submetido à hidrólise enzimática, 

diminui consideravelmente o seu rendimento, sendo necessário a realização da etapa de 

pré-tratamento com o objetivo de reduzir os teores de hemicelulose e lignina e, dessa 

forma, promover a melhoria do processo. 

O aumento da concentração de celulases eleva consideravelmente o rendimento 

e a taxa de conversão da hidrólise, mas ocasiona aumento considerável no custo do 

processo. Diversos autores relatam a utilização da carga enzimática variando de 10 

unidades de papel de filtro (FPU) a 150 FPU por grama de substrato. Newman et al., 

(2013) realizaram a otimização da carga enzimática utilizada na hidrólise de lascas de 

madeira de pinho pré-tratado com explosão a vapor. A hidrólise enzimática foi realizada 

com diversas cargas de enzima; 5, 10, 20, 40, 80 e 100 FPU/g de substrato, com o 

melhor ajuste dos parâmetros do modelo proposto os autores relatam que a carga 

enzimática ótima foi de 12,5 FPU/g de fibra para um tempo de 22 horas de processo. 

Chang et al., 2011 estudaram a hidrólise enzimática da palha de arroz pré-tratado por 
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congelamento utilizando diversas cargas enzimáticas 25, 50, 100 e 150 U de celulase e 

25, 50, 100 e 150 U de xilanase por grama de palha de arroz obtendo um aumento de 

48% no rendimento da hidrolise quando utilizaram o pré-tratamento especificado. 

Sundar et al., 2014 estudaram a hidrólise enzimática da grama de crescimento rápido 

(Panicum virgatum L.) pré-tratada com feixe de elétrons de alta energia. Os autores 

relataram o uso de 35 FPU/g de celulose e após a hidrólise da palha pré-tratada houve 

liberação de açúcares 4 vezes maior do que na hidrólise da palha não tratada. 

A atividade das celulases é inibida pela presença da celobiose e da glicose no 

meio reacional. Uma metodologia utilizada para amenizar a inibição da hidrólise pelo 

produto é a recorrente suplementação dos complexos enzimáticos com a β-glicosidase 

que hidrolisa a molécula de celobiose. A inibição devido à presença de glicose no 

hidrolisado pode ser diminuída com a realização da fermentação simultânea a etapa de 

hidrólise enzimática (Tengborg et al., 2001) conforme será abordado futuramente neste 

capítulo. 

2.4.2 FERMENTAÇÃO DA BIOMASSA LIGNOCELULÓSICA 

Quando a hidrólise enzimática da celulose e da hemicelulose são realizadas 

conjuntamente, o sobrenadante proveniente da etapa de hidrólise enzimática possui 

hexoses e pentoses e tradicionalmente glicose e xilose são os açúcares em maior 

quantidade. O etanol é produzido através da fermentação dos açúcares provenientes da 

etapa de hidrólise enzimática. Tradicionalmente a levedura Saccharomyces cerevisiae e 

a bactéria Zymomonas mobilis são utilizadas na produção de etanol de primeira e 

segunda geração (Balat, 2011) que são capazes de metabolizar hexoses, mas não 

conseguem utilizar a xilose na sua rota metabólica. 

O microrganismo mais utilizado industrialmente na produção de etanol é a S. 

cerevisiae devido a sua boa adaptação ao processo e bons rendimentos, a sua utilização 

para o processo de produção de etanol de segunda geração deve-se a boa adaptação 

deste microrganismo ao processo tradicional a partir do caldo de cana-de-açúcar. 

A etapa de fermentação pode ser conduzida de três formas: (1) Batelada, (2) 

Batelada alimentada e (3) Contínua. A escolha do modo de operação mais adequado 

depende dos parâmetros cinéticos do microrganismo, do tipo de hidrolisado 

lignocelulósico e também dos aspectos econômicos (Balat, 2011). 

 A produção industrial de etanol é comumente realizada utilizando o processo 

em batelada onde o microrganismo, no início, encontra-se em um meio com alta 
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concentração de substrato, glicose, e no final do processo, com alta concentração de 

produto, etanol. No modo de operação em batelada são necessários procedimentos de 

preparação do caldo que será fermentado, além disso, os custos associados a partida e ao 

desligamento do processo são elevados e a produtividade é baixa (Chandel et al., 2013). 

Por esses motivos tem-se a tendência de migrar do modo de operação em batelada para 

outros modos de operação que ofereçam maiores rendimentos para o processo. A 

fermentação em batelada é ainda bastante utilizada por garantir um melhor controle 

microbiológico do processo, sendo mais fácil evitar o aumento da contaminação do 

processo por outros microrganismos. 

No modo de operação em batelada alimentada o microrganismo trabalha com 

baixas concentrações de substrato e a concentração de etanol aumenta ao longo do curso 

da fermentação, visto que o substrato é alimentado em intervalos de tempo ao longo de 

todo o processo. No geral o processo em batelada alimentada fornece melhores valores 

de produtividade e rendimento que processos em batelada (Chandel et al., 2013). 

No modo contínuo existe uma contínua oferta de substrato e retirada de produto. 

Nesta situação trabalha-se em estado estacionário onde as vazões de entrada e saída são 

as mesmas e a concentração de produto encontra-se em um valor especificado. O 

processo contínuo fornece maior produtividade que o processo em batelada, além de 

eliminar boa parte do tempo improdutivo associado à limpeza, descarga, ajuste de meio 

e esterilização (Chandel et al., 2013) necessários ao processo em batelada. 

A etapa de fermentação da biomassa lignocelulósica pode ser conduzida 

associada à hidrólise enzimática em um processo chamado de sacarificação e 

fermentação simultâneas (Simultaneous saccharification and fermentation -SSF) ou 

ainda a fermentação do sobrenadante pode ser conduzida após a etapa hidrólise, nesse 

caso o processo é conhecido como hidrólise e fermentação separadas (Separate 

hydrolysis and fermentation - SHF). Para os dois casos o processo pode ser realizado 

em reatores do tipo batelada ou batelada alimentada. 

Hidrólise e fermentação separadas (SHF) 

  Na hidrólise e fermentação separadas o sobrenadante proveniente da etapa de 

hidrólise enzimática é conduzido para outro reator onde ocorre o processo de 

fermentação da glicose e formação do etanol. A mistura reacional contendo etanol é 

então enviada para a destilação onde ocorre a separação do etanol dentro das normas 

estabelecidas. Para processos que envolvem a fermentação da xilose, após a retirada do 

etanol originado da fermentação da glicose, é utilizado um segundo reator para a 
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fermentação da xilose decorrente da ação de microrganismos que possuem a capacidade 

de metabolizar este tipo de açúcar liberando etanol para a mistura que passa novamente 

pelo processo de destilação (Hamelinck et al., 2005).  

 A vantagem da utilização da hidrólise e fermentação separadas reside no fato 

que as duas etapas, tanto a hidrólise da biomassa como a fermentação dos açúcares 

acontecem em suas respectivas temperaturas ótimas de operação, sendo entre 45°C e 

50°C para a hidrólise enzimática e em torno de 30°C para a fermentação (Rana et al., 

2014). A desvantagem deste processo está na inibição das celulases e β-glicosidase 

devido ao acúmulo de glicose no meio reacional, problema este que deve ser amenizado 

com a utilização de baixa carga de substrato e alta carga de enzimas (Balat, 2011). 

Sacarificação e fermentação simultâneas (SSF) 

 No processo de sacarificação e fermentação simultânea as etapas de hidrólise 

enzimática e fermentação acontecem no mesmo reator, onde ocorre a introdução do 

complexo enzimático para hidrolisar os carboidratos, celulose e em alguns casos a 

hemicelulose, e dos microrganismos necessários para a conversão de açúcares 

monoméricos em etanol. 

 As vantagens do processo de sacarificação e fermentação simultâneas foram 

descritas por diversos autores, são elas: (1) Aumento do rendimento da hidrólise devido 

ao consumo dos açúcares que ocasionam inibição pelo produto, (2) Menor carga 

enzimática, (3) Maior rendimento de produtos, (4) Menor ocorrência de contaminação 

por outros tipos de microrganismos, (5) Menor tempo de processo e (6) Menor 

quantidade de reatores e (7) Redução dos riscos de contaminação (Sun & Chen, 2002; 

Balat, 2011). A principal vantagem da SSF é a redução do teor de glicose no 

sobrenadante diminuindo a inibição das celulases pela glicose e celobiose (Chandel et 

al., 2013). Apesar das inúmeras vantagens descritas para a SSF deve-se também levar 

em consideração que a presença do etanol no meio reacional ocasiona a inibição do 

metabolismo da S. cerevisiae. 

 Itoh et al. (2003) estudaram a sacarificação e fermentação simultâneas de lascas 

de madeira de faia submetidas a pré-tratamento biológico (fungos Ceriporiopsis 

subvermispora, Dichomitus squalens, Pleurotus ostreatus e Coriolus versicolor) e pré-

tratamento com solvente orgânicos (etanol). O etanol foi produzido através da cepa de 

levedura Saccharomyces cerevisiae AM12. Os autores destacaram que o melhor 

rendimento de etanol foi obtido a partir da biomassa pré-tratada com C. subvermispora 

por 8 semanas com valores de rendimento 1,6 vezes maior do que o obtido sem a 
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utilização do tratamento biológico. Ballesteros et al. (2004) estudaram a sacarificação e 

fermentação simultâneas para produção de etanol a partir de 5 diferentes tipos de 

material lignocelulósico: madeira de álamo e eucalipto e biomassa herbácea como 

sorgo, palha de trigo e resíduo de Brassica carinata. A fermentação foi realizada 

utilizando a cepa termotolerante Kluyveromyces marxianus CECT 10875. As amostras 

de biomassa lignocelulósica utilizadas no estudo foram pré-tratadas com explosão a 

vapor para aumentar o teor de celulose do material. Os autores relataram que os 

experimentos com SSF foram realizados em condições operacionais de 42°C, 10% (p/v) 

de carga de substrato e carga enzimática de 15 FPU/g de substrato obtendo resultados 

satisfatórios com rendimento dentro do intervalo de 50 a 72% para o tempo de processo 

variando de 72 a 82 horas. Chen et al. (2008) realizaram a sacarificação e fermentação 

simultâneas da palha de trigo pré-tratada com explosão a vapor e pré-tratamento com 

peróxido alcalino. Os autores relataram que as condições operacionais ótimas para o 

processo SSF foram 40°C, carga enzimática de 40 FPU/g de palha de trigo, inóculo de 

leveduras de 10% (p/v), carga de substrato de 16,7% (p/v) e tempo de processo igual a 

120h. No processo com SSF em condições ótimas foi obtido 81% de rendimento em 

etanol. Romaní et al. (2013) realizaram a sacarificação e fermentação simultâneas da 

madeira de Eucalyptus globulus pré-tratada com explosão a vapor com diferentes 

valores de severidade do processo. O pré-tratamento com melhor resultado de liberação 

de açúcares nos ensaios de digestibilidade foi escolhido e, então, a SSF foi realizada que 

resultou na liberação de 51,0 g de etanol/L de meio reacional o que correspondeu a 91% 

de conversão de celulose em etanol. 

Dahnum et al. (2015) estudaram dois métodos de fermentação e hidrólise 

enzimática: A SHF e a SSF. O desempenho dos dois processos foi avaliado para o 

resíduo de cachos de fruta secos que foi submetido a um pré-tratamento alcalino com 

uma solução de 10% de hidróxido de sódio. Nos processos SHF e SSF foram testados 

diversas cargas enzimáticas (10, 20, 30, 40 FPU por grama de biomassa). Os autores 

relatam que o processo SSF é melhor em termos de rendimento do que o processo SHF, 

pois após 72h a SHF produziu 4,74% de etanol enquanto a SSF produziu 6,06% de 

etanol após 24h para 40 FPU/g de biomassa lignocelulósica. 
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2.5 ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO PRÓXIMO (NEAR-INFRARED 

SPECTROSCOPY - NIRS) 

2.5.1 HISTÓRICO DO INFRAVERMELHO PRÓXIMO 

A descoberta da região do infravermelho, data do início do século XIX. O 

cientista alemão radicado na Inglaterra Sir Frederick William Herschel, em 1800, 

realizou um experimento que consistiu em fazer a luz solar atravessar um prisma com a 

finalidade de dispersá-la na direção de diversos termômetros, com o intuito de associar a 

cor com o calor proveniente da luz solar. Ele descobriu que a temperatura máxima 

estava além da luz vermelha do espectro da luz visível (Davies, 1998). A região do 

espectro da radiação eletromagnética, descoberta por Sir Frederick William Herschel, 

corresponde à região dos raios infravermelhos assim nomeados com a utilização do 

prefixo grego infra que significa abaixo, ou seja, abaixo da luz vermelha. 

A região do infravermelho subdivide em três regiões principais: a região do 

infravermelho próximo (Near-infrared, NIR) que está situada entre 13000 cm
-1

 e 4000 

cm
-1

, a região do infravermelho médio entre 4000 cm
-1

 e 200 cm
-1

 e a região do 

infravermelho distante entre 200 cm
-1

 e 10 cm
-1 

(Hindle, 2008). 

A região do infravermelho próximo foi a primeira região do infravermelho a ser 

descoberta, mas a região do infravermelho médio foi a região que primeiro foi utilizada 

para a construção de métodos analíticos. Hindle (2008) relata que Coblentz descobriu 

que dois compostos, mesmo apresentando os mesmos átomos, não apresentam o mesmo 

espectro, como no caso dos isômeros, e deu o pontapé inicial para o que hoje é 

conhecido como padrões de absorção no espectro do infravermelho, noticiando que os 

compostos com OH podem ser alcoóis ou fenóis e absorvem na região de 2,7 µm do 

espectro. Coblentz foi o primeiro pesquisador a obter espectros de substâncias puras e a 

determinar a sua importância na identificação de grupos funcionais. Atualmente, sabe-se 

que uma gama de grupamentos absorve em regiões específicas do espectro o que 

constitui a base dos métodos analíticos por espectrometria.  

A espectroscopia no infravermelho médio ao longo dos anos passou a ser bem 

aceita, recebendo avanços tanto na área teórica como na sua instrumentação. Enquanto 

isso a região do infravermelho próximo foi negligenciada devido a sua característica de 

bandas de absorção fracas, largas e sobrepostas (Pasquini, 2003). 

Até os anos 1970 pouco havia sido publicado sobre a utilização do NIRS como 

método analítico, o que mudou consideravelmente desde esta data até hoje. O 
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desenvolvimento da técnica da espectroscopia no infravermelho próximo está ligado a 

três acontecimentos principais: (1) Inicialmente foi necessário a descoberta de que a 

utilização de vários comprimentos de onda geram melhores resultados quando a região 

NIR é utilizada, este entendimento da técnica é creditado a Karl Norris um pesquisador 

famoso na história do desenvolvimento da técnica da espectroscopia no infravermelho 

próximo. (2) O surgimento dos computadores e seu rápido avanço tecnológico 

possibilitaram a utilização desta ferramenta na aquisição de dados e no controle dos 

espectrômetros. (3) E, finalmente, o surgimento de um novo ramo estudo, a 

quimiometria, que é indispensável para a construção de modelos de calibração e 

validação (Pasquini, 2003). 

A utilização de diversos comprimentos de onda causou o abandono da lei de 

Beer como pré-requisito para a análise quantitativa, já que a lei de Beer não funciona 

para espectros com alto grau de espalhamento de luz obtido no modo de transmitância 

na região do infravermelho próximo, o que levou à utilização da refletância difusa como 

um modo de medida não destrutivo na região NIR (Pasquini, 2003).  

O desenvolvimento da espectrometria no infravermelho próximo está 

intimamente ligado ao avanço tecnológico que o advento do computador trouxe, pois 

além de interagir com o equipamento, enviando e recebendo dados, é necessária a 

utilização do computador na interpretação dos espectros utilizando métodos 

matemáticos e estatísticos multivariáveis. 

2.5.2 FUNCIONAMENTOS DA TÉCNICA DE ESPECTROSCOPIA NO 

INFRAVERMELHO PRÓXIMO 

A espectroscopia no infravermelho próximo é uma técnica baseada na vibração 

dos átomos de uma molécula. Os espectros na região do infravermelho são obtidos 

incidindo a radiação em uma amostra e quantificando qual a fração da radiação 

incidente, foi absorvida para uma determinada energia. A energia associada a qualquer 

pico de absorção se relaciona com a frequência de vibração dos átomos de moléculas 

presentes na amostra (Stuart, 2004). 

A radiação eletromagnética pode ser calculada a partir da equação de Bohr, 

𝐸 = ℎ ∙ 𝜈, onde h é a constante de Planck (h = 6.626 × 10
−34

 J.s) e 𝜈 é a frequência de 

vibração (Stuart, 2004). Os processos de absorção e emissão de energia podem ser 

representados através de níveis de energia bem definidos, como mostrado na Figura 6. 
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Figura 6 – Ilustração esquemática dos níveis de energia (Stuart, 2004). 

Os compostos que absorvem na região do infravermelho próximo apresentam 

uma característica essencial, o momento de dipolo elétrico da molécula deve mudar 

quando a vibração acontece, esta é a regra de utilização da espectroscopia no 

infravermelho como método quantitativo ou qualitativo (Stuart, 2004). Portanto, quanto 

maior for a mudança de dipolo da molécula durante a vibração dos átomos nas 

moléculas, maior será a banda de absorção na região do infravermelho próximo.  

Os átomos ou grupo de átomos que participam de uma ligação química 

encontram-se em constante movimento uns em relação aos outros, a amplitude desta 

vibração aumenta de acordo com a absorção de energia (Pasquini, 2003). A vibração 

das moléculas pode ser descrita pelos modelos de oscilador harmônico ou anarmônico. 

O modelo de oscilador harmônico prevê apenas mudanças entre níveis de energia 

consecutivos, enquanto o modelo de oscilador anarmônico prevê a transição entre níveis 

não adjacentes, fenômeno este observado na região do infravermelho próximo (Blanco 

& Villaroya, 2002). A transição entre níveis de energia não consecutivos dá origem a 

bandas de absorção conhecidas como sobretons. Em moléculas poliatômicas dois ou 

mais modos de vibração podem interagir de maneira a causar variação simultânea de 

energia dando origem a bandas de absorção chamadas de bandas de combinação 

(Blanco & Villaroya, 2002).  

Os sobretons e as bandas de combinação são fenômenos comumente observados 

na região do infravermelho próximo. Os sobretons aparecem no espectro entre 780 nm e 

2000 nm, enquanto as bandas de combinação aparecem na faixa de 1900 nm a 2500 nm 

(Blanco & Villaroya, 2002). Como dito anteriormente, a intensidade das bandas de 

absorção na região do infravermelho próximo depende da mudança do momento de 

dipolo e, também, da anarmonicidade da ligação. O hidrogênio é o átomo mais leve da 

tabela periódica apresentando as maiores vibrações e também grandes desvios do 

modelo de oscilador harmônico, sendo assim a maioria das bandas tipicamente 

observadas na região do infravermelho próximo correspondem a ligações contendo 
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hidrogênio e outros átomos leves, tais como C-H, N-H, O-H e S-H (Cen & He, 2007). 

Estas ligações são recorrentes em compostos orgânicos permitindo o uso da 

espectroscopia no infravermelho próximo como método quantitativo da concentração de 

compostos em bioprocessos. As moléculas orgânicas existem em um estado em que 

possuem a capacidade de absorver energia na região do infravermelho próximo devido a 

presença de átomos de hidrogênio ligados a outros átomos como carbono e oxigênio. Os 

metais, e a maioria dos compostos inorgânicos, não possuem as características 

necessárias para absorver energia nessa mesma região, sendo assim para metais e a 

maioria dos compostos inorgânicos nenhuma interação entre a radiação NIR e esses 

compostos podem ser medida (Eldin, 2011). 

As interações entre átomos de diferentes moléculas, tais como as pontes de 

hidrogênio presente na estrutura da celulose, podem alterar os estados de energia 

vibracional e deslocar bandas de absorção originando novas bandas, que se relacionam 

com a estrutura cristalina do composto. Estas interações permitem que a espectroscopia 

no infravermelho próximo possa ser utilizada para verificar e distinguir tipos de 

estrutura cristalina, bem como analisar propriedades físicas, tais como densidade, 

viscosidade, tamanho de partícula, temperatura, propriedades mecânicas, massa molar 

de polímeros, dentre outros (Blanco & Villaroya, 2002; Pasquini, 2003). Dessa forma, 

pode-se concluir que o espectro do infravermelho próximo contém informações 

químicas dos compostos podendo ser utilizado para quantificar a concentração de um 

composto, mas também contem informações que podem ser utilizadas para determinar 

variação nas propriedades físicas de um material. 

A absorção da radiação no infravermelho próximo por moléculas orgânicas 

ocorre pelos sobretons e bandas de combinação dos grupos funcionais O-H, C-H, N-H e 

C=O. Os sobretons e as bandas de combinação são fenômenos que seguem o modelo do 

oscilador anarmônico, o que torna o espectro da região do infravermelho próximo 

complexo, onde as bandas de absorção não podem ser diretamente visualizadas (Eldin, 

2011).  

Na Figura 7 estão dispostas algumas bandas de absorção na região do 

infravermelho próximo para diversos grupos funcionais presentes em compostos 

orgânicos. O efeito dos grupos funcionais é o efeito dominante frente a todos os outros 

efeitos no espectro do infravermelho próximo. Como abordado anteriormente, a região 

do infravermelho próximo é caracterizada por sobretons, dentre eles pode-se destacar o 

primeiro, segundo, terceiro e quarto sobreton das ligações C-H, O-H, N-H, C=O, bem 
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como as bandas de suas respectivas bandas de combinação, sendo assim, o 

conhecimento das regiões de absorção, destas ligações, na região do infravermelho é de 

grande importância para a caracterização qualitativa e quantitativa de compostos 

orgânicos. 

2.5.3 NIRS – VANTAGENS E DESVANTAGENS 

A espectroscopia no infravermelho baseia-se na quantidade de energia 

absorvida, refletida ou transmitida pela amostra num certo comprimento de onda. Na 

região do infravermelho próximo, existe pouca absorção de luz e, por esta razão, este 

método analítico não necessita de pré-tratamento das amostras. Ao contrário de muitos 

métodos quantitativos convencionais, a espectroscopia no infravermelho próximo é um 

método rápido, não destrutivo, que não utiliza reagentes químicos e, portanto, não gera 

resíduo (Roychoudhury et al., 2007). A medida de diversos parâmetros pode ser 

realizada simultaneamente e os equipamentos podem ser transportados até o local de 

medida, devido ao desenvolvimento de equipamentos portáteis. 

 

Figura 7 – Gráfico das bandas de absorção na região do infravermelho próximo (Adaptado de Eldin, 2011). 

A instrumentação NIR é de fácil operação não exigindo a contratação de 

técnicos especializados, opera sem a presença de equipamentos auxiliares, tais como 

exaustores, drenos, ou outras instalações. A espectroscopia no infravermelho médio 
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(mid-IR) e distante (IR) possui ruído térmico, pois todos os componentes eletrônicos 

internos são uma fonte de ruído térmico no mid-IR e IR, este efeito é insignificante na 

espectroscopia NIR (Eldin, 2011). Todos estes fatos têm feito desta técnica analítica 

uma alternativa rápida e versátil na medição de parâmetros importantes em processos 

químicos e biotecnológicos, aliado a vantagem de poder ser utilizada tanto com 

amostras na fase líquida quanto na fase sólida. As maiores vantagens da espectroscopia 

no infravermelho próximo estão em não necessitar de preparação da amostra e a 

possibilidade de sua utilização para realizar medidas em tempo real. 

 A espectrometria no infravermelho próximo, como em outros métodos 

analíticos, apresenta desvantagens por ser um método indireto que necessita de um 

método analítico convencional como referência para a construção de modelos de 

regressão. A precisão das medidas efetuadas pelo NIRS será sempre menor que a 

precisão do método analítico de referência. Sendo assim, as análises feitas pela 

espectrometria no infravermelho próximo estão sujeitas aos erros referentes ao método 

analítico utilizado na calibração do NIRS bem como aos erros de medição do próprio 

NIRS e, também, se faz necessária a utilização de procedimentos estatísticos e 

matemáticos para interpretar os espectros obtidos (Figueiredo, 2008). 

2.5.4 PROCEDIMENTOS DE CALIBRAÇÃO E VALIDAÇÃO 

Os espectros de absorbância da região do infravermelho são caracterizados por 

bandas largas e sobrepostas, sendo necessária a utilização de métodos e pré-

processamento de dados capazes de remover os efeitos aditivos e multiplicativos de 

sinal. Os métodos, mais comumente descritos, utilizados para corrigir os ruídos dos 

espectros na região de infravermelho próximo são: variação normal padrão (Standard 

normal variate - SNV), correção multiplicativa de sinal (Multiplicative signal 

correction - MSC) e suavização por média móvel (Smoothing moving average - SMA) 

associadas a 1ª e 2ª derivada de Savitzky-Golay (Rinnan et al., 2009; Chen et al., 2011). 

A utilização dos pré-tratamentos matemáticos citados nos dados de espectroscopia NIR 

vem sendo utilizada há alguns anos com a finalidade de melhorar a análise 

quimiométrica dos dados espectrais. 

A espectroscopia no infravermelho próximo costuma estar combinada com 

métodos multivariados de análise de dados, para promover análises qualitativas e 

quantitativas. O processo de calibração com um conjunto de amostras envolve 

relacionar um ou mais conjuntos de dados. De maneira geral, um dos conjuntos envolve 
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alguma medida física, como valores de absorbância de algumas amostras, como em 

espectros, e outro conjunto contendo valores de concentração.  

A calibração multivariada envolve uma matriz X contendo valores de diversas 

medidas físicas para diversas amostras e outra matriz Y contendo valores da variável 

resposta para as mesmas amostras. Na espectroscopia no infravermelho próximo a 

matriz X é formada pelos valores de absorbância do espectro NIR de cada amostra, 

enquanto a matriz Y é formada, na maioria dos casos, pelas concentrações de compostos 

de interesse nas amostras, onde as medidas de concentração são realizadas por técnicas 

de referência bem estabelecidas para garantir a eficiência do modelo de calibração 

proposto. 

A maioria das técnicas matemáticas utilizadas no desenvolvimento de modelos 

matemáticos de calibração são técnicas lineares, tais como: a regressão multilinear 

(MLR – Multi Linear Regression), regressão de componentes principais (PCR – 

Principal Component Regression) e regressão por mínimos quadrados parciais (PLSR – 

Partial Least Squares Regression) (Pérez-Marín et al., 2007). 

O modelo de calibração multivariado mais utilizado é a regressão por mínimos 

quadrados parciais. A regressão PLS tem como objetivo prever os valores de Y a partir 

de valores de X e também descrever a relação que existe entre os dois conjuntos de 

dados e pode ser utilizada para analisar dados fortemente correlacionados e ruidosos, 

bem como é capaz de trabalhar com um grande número de variáveis na matriz X e 

relacioná-las com diversas variáveis resposta presentes na matriz Y (Wold et al., 2001). 

A regressão PLS decompõe as duas matrizes de dados X e Y, como o produto 

entre um conjunto de fatores ortogonais, chamados scores, e um conjunto de loadings 

(Abdi, 2007) como descrito na Figura 8. Sendo assim, a matriz de variáveis 

independentes X é decomposta segundo a Equação 1 e a matriz Y é decomposta 

segundo a Equação 2. 

𝑿 = 𝑻 ∙ 𝑷 + 𝑬                 (1) 

𝒀 = 𝑻 ∙ 𝒒 + 𝒆                             (2) 

Onde T é a matriz dos scores, P e q são as matrizes de loadings para a matrizes X e Y, 

respectivamente. As matrizes E e e contém os resíduos que aparecem na decomposição 

das matrizes de dados originais. O produto entre T e P aproxima-se do valor exato dos 

dados espectrais enquanto o produto de T e q aproxima-se dos dados exatos de 

concentração, onde o vetor de scores T relaciona os dois grupos de dados (Bereton, 

2003). 
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Na etapa de previsão os novos valores de �̂� podem ser preditos segundo a 

Equação 3 (Wold et al., 2001), onde B é a matriz diagonal contendo os coeficientes de 

regressão. 

�̂� = 𝑿𝒂𝒎𝒐𝒔𝒕𝒓𝒂𝒔 ∙ 𝑩                (3) 

 

 

Figura 8 – Decomposição das matrizes X e Y na regressão PLS (Bereton, 2003). 

 A análise quimiométrica da espectroscopia no infravermelho próximo utiliza a 

modificação de sistema de coordenadas com o intuito de facilitar a análise matemática. 

Essa mudança de coordenadas dos dados originais para o espaço de fatores, variáveis 

latentes ou componentes principais apresenta diversas vantagens (Ferreira et al., 1999): 

1) Eliminar problemas de dados altamente colineares como um conjunto de espectros 

muito semelhantes.  

2) Remoção de ruído dos dados.  

3) As variáveis latentes possuem informação que permite relacionar quais as variáveis 

da matriz X apresenta maior correlação com as variáveis em Y. 

4) Reduzir a dimensão dos dados processados. 

A utilização dos componentes principais também chamados autovetores consiste 

numa manipulação da matriz de dados originais com o objetivo de representar as 

variações presentes em muitas variáveis, através de um número menor de fatores 

(Ferreira et al., 1999).  O espaço de fatores não modifica os dados em si, mas 

simplesmente encontra um sistema de coordenadas mais conveniente, capaz de remover 

ruído dos dados sem distorcê-los e de diminuir sua dimensionalidade, sem comprometer 
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seu conteúdo de informações. Cada componente principal captura o máximo de 

variância possível, ao fator seguinte resta à variância residual, que se torna cada vez 

menor a cada fator utilizado para explicar a variância do conjunto original de dados. 

 A regressão PLS e a análise por componentes principais (Principal Component 

Analysis - PCA) são técnicas de análise estatística multivariada baseada no cálculo dos 

componentes principais das matrizes X e Y. O PCA consiste na representação dos dados 

originais no sistema de coordenadas dos componentes principais, no qual a natureza 

multivariada destes dados pode ser analisada em poucas dimensões (Ferreira et al., 

1999) sem a perda de informações neste processo. Em gráficos de scores do PC1 versus 

os scores do PC2 é possível observar a variabilidade contida na matriz de dados 

espectrais e a definição do método está amplamente descrita na literatura (Wise & 

Gallagher, 1996). O PCA é uma ferramenta útil para a extração de informação a partir 

de um conjunto de dados (Cordella, 2012). 

A regressão PLS utiliza a modelagem dos dados por componentes principais, 

onde vários métodos podem ser utilizados para calcular a decomposição usada pela 

abordagem PLS. Os dois métodos mais populares são o NIPALS (Non-linear Iterative 

Partial Least Squares) e SVD (Singular Value Decomposition) (Ferreira et al., 1999).  

Um dos pontos principais na utilização do infravermelho próximo como método 

analítico está na construção de curvas de calibração confiáveis, e válidas, para um 

grande intervalo de concentrações do parâmetro em estudo. A eficiência da 

espectroscopia NIRS na estimativa de parâmetros depende de alguns fatores: método de 

referência utilizado, do conjunto de amostras utilizado e do método de regressão 

utilizado. 

A calibração é realizada seguindo alguns passos principais (Blanco & Villarroya, 

2002): 

1) Seleção do conjunto de amostras da calibração - o conjunto deve conter amostras 

com concentrações que cubram todo o intervalo no qual o parâmetro medido possa se 

apresentar. 

2) Determinação das concentrações das amostras - determinar a concentração das 

amostras utilizando um método analítico químico de referência. 

3) Aquisição dos espectros - fazer a aquisição dos espectros das amostras utilizando o 

espectrômetro no infravermelho próximo. 
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4) Desenvolvimento do modelo matemático - de posse das concentrações medidas pelo 

método de referência e das informações obtidas do espectro, utiliza-se um método de 

regressão com a finalidade de relacionar a concentração com os espectros medidos. 

5) Validação do modelo matemático - utilização de testes estatísticos com a finalidade 

de determinar a eficácia do modelo matemático. 

6) Medição de concentrações de amostras desconhecidas ao modelo. 

Para a construção de curvas de calibração confiáveis é importante que o 

intervalo de dados utilizado para a construção do modelo de calibração contemple a 

maior variedade possível de concentrações do parâmetro em estudo (Scarff et al., 2006). 

O modelo matemático utilizado na obtenção do modelo de calibração deve ser 

otimizado com a finalidade de obter melhor desempenho na previsão da composição de 

novas amostras.  

 O modelo PLS obtido antes da sua aplicação final deve ser posto a prova, ou 

seja, deve ser validado através de procedimentos matemáticos que testem a consistência 

e reprodutibilidade dos dados calculados. Ao processo de teste do modelo de calibração 

dá-se o nome de validação do modelo, que pode ser realizada utilizando-se uma porção 

de dados do próprio conjunto de calibração em um procedimento chamado de validação 

cruzada (cross validation) ou pode ser realizada com a utilização de um novo conjunto 

de dados não pertencente ao conjunto de calibração, procedimento este denominado de 

validação externa. Durante a etapa de validação dois fatores devem ser considerados: (a) 

o número de componentes principais ou variáveis latentes e (b) a detecção de amostras 

com comportamento diferente da maioria, chamadas de “outliers”.  

 A validação cruzada é uma metodologia utilizada para selecionar o número 

ótimo de componentes principais (Liebmann et al., 2010; Pohl & Senn, 2011; 

Hongqiang & Hongzhang, 2008; Cozzolino et al., 2004)  através da análise do menor 

RMSE detectado na previsão do modelo de calibração. As etapas para realização da 

calibração cruzada estão descritos a seguir. 

1) Uma ou mais amostras são removidas do conjunto de calibração e procede-se a 

construção do modelo de calibração. 

2) O modelo construído é utilizado para prever os dados removidos,
preditoy . 

3) O erro de previsão é calculado,  
2

REF NIR

i iy y . 

4) Calcula-se a soma dos quadrados dos erros de previsão, Equação 4 (Residual 

Squared Errors of prediction - PRESS). 
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1

m
NIR REF

i i

i

PRESS y y


                       (4) 

Onde m é o número de amostras, REF

iy é o valor de referência da propriedade medida e 

NIR

iy  é o valor predito pelo modelo de calibração NIR. O PRESS estima a capacidade 

preditiva do modelo de calibração elaborado (Wold et al., 2001). 

 O número ótimo de variáveis latentes é determinado pela minimização do 

PRESS (Randall, 1999; Blanco et al., 2004; Coffey & Cooley, 1999). A precisão dos 

modelos de calibração é expressa através do cálculo do erro entre o valor de referência e 

o valor medido pelo modelo de calibração. A raiz quadrada do erro quadrático médio 

(Average Root Mean Squared Error - RMSE) é uma forma bastante utilizada para 

determinar o grau de precisão de um modelo quimiométrico. O RMSE representa o 

desvio padrão em relação ao ajuste do modelo e pode ser calculado tanto para a etapa de 

calibração quanto para as etapas de validação externa e validação cruzada recebendo as 

seguintes nomenclaturas RMSEC, RMSECV e RMSEP para as etapas de calibração, 

validação cruzada e previsão, respectivamente. 

2

1

(y y )
m

NIR REF

i i

i
RMSE

m



 
 

 


             (5) 

 Os procedimentos de calibração e validação estão descritos na Figura 9, que 

demonstra graficamente as metodologias de calibração e validação empregadas para a 

construção de modelos de calibração multivariada.  

Para avaliar o desempenho do modelo em quantificar novas amostras, é utilizado 

o método de validação externa, onde um conjunto de amostras independente contendo 

amostras que não foram utilizadas no conjunto de calibração é usado para avaliar a 

capacidade de previsão do método desenvolvido. Os procedimentos de validação 

cruzada e validação externa são corriqueiramente usados como método de otimização e 

medida da robustez do modelo (Hongqiang & Hongzhang 2008; Sáiz-Abajo et al., 2006; 

Cozzolino et al., 2004; Salguero-Chaparro et al., 2013).  
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Figura 9 – Metodologia de Calibração de Validação para análise multivariada de dados. 

2.6. APLICAÇÃO DO NIRS NA CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS 

LIGNOCELULÓSICOS 

 O método tradicional de determinação da composição de materiais 

lignocelulósicos envolve a utilização de ácido sulfúrico em duas etapas, na primeira 

etapa ocorre a hidrólise com solução de ácido sulfúrico concentrado a 72% (p/p), na 

segunda etapa ocorre a diluição do ácido até uma concentração entre 3% e 4%. Este 

procedimento fornece informações confiáveis sobre a composição dos materiais 

lignocelulósicos, mas é uma metodologia laboriosa e demorada, tornando-a inadequada 

para aplicação industrial e para uma grande quantidade de amostras (Xu et al., 2013).  

 A espectroscopia na região do infravermelho é bastante utilizada para a análise 

qualitativa e quantitativa em várias áreas, como nas indústrias alimentícia e 

farmacêutica, composição de solos e composição de diversos de materiais 

lignocelulósicos (Qiu et al., 1999; Velasquez et al., 2005; Roggo et al., 2007; Fekadu et 

al., 2010). Os métodos de caracterização de biomassas lignocelulósicas utilizando 

espectroscopia do infravermelho vêm se desenvolvendo devido às suas diversas 

vantagens (Xu et al., 2013). Dentre as técnicas de espectroscopia no infravermelho, a 

espectroscopia no infravermelho próximo se destaca devido à rapidez das análises e 

também a possibilidade de análises offline ou online e em tempo real das amostras. 
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 A utilização da espectroscopia NIR para determinação da análise composicional 

de materiais encontra-se bem documentada na literatura.  Sanderson et al. (1996) 

determinaram a composição de diversas amostras de madeiras e mateirais herbáceos. Os 

autores analisaram a quantidade de extraíveis, cinzas, lignina, ácidos urônicos, 

arabinose, xilose, manose, galactose, glicose, C, H, N e O. Os dados de composição dos 

materiais lignocelulósicos foram utilizados para calibração de um modelo de previsão 

de composição utilizando a espectroscopia NIRS. Os autores informaram que o NIRS 

pode ser utilizado para prever a composição química de uma grande quantidade de 

matérias-primas de origem lignocelulósica.  

Ye et al. (2008) estudaram a utilização de técnicas de espectroscopia no 

infravermelho próximo na análise qualitativa e quantitativa das diversas frações 

botânicas presentes na palha de milho. A utilização do algoritmo de classificação 

SIMCA (Soft Independent Modeling of Class Analogy) obteve sucesso na classificação 

de frações botânicas da palha de milho. O modelo PLS desenvolvido apresentou erros 

de previsão (RMSE - %p/p) de 0,92, 1,03, 0,17, 0,27, 0,21, 1,12 e 0,57 para glucana, 

xilana, galactana, arabinana, manana, lignina e cinzas, respectivamente. Os resultados 

mostraram o potencial das técnicas de NIRS combinada com a análise multivariada para 

serem utilizadas por fornecedores de biomassa como matéria-prima, fabricantes de 

bioetanol e os produtores de bioenergia para determinação da composição do material 

ligncelulósico 

Huang et al. (2009) utilizaram a espectroscopia NIR para prever a concentração 

de minerais (Ca, K, Na, Mg e Fe) em 222 amostras de palha de trigo e palha de arroz. 

Os espectros na região NIR foram correlacionados com a concentração dos minerais 

obtendo modelos de calibração com R
2
 variando entre 0,41 e 0,79. Os resultados da 

calibração e validação obtidos neste trabalho mostraram o potencial do NIRS para 

prever minerais em palhas, em especial para palha moída e seca. Hayes (2012) utilizou a 

espectroscopia na região visível e na região do infravermelho próximo para o 

desenvolvimento de modelos de calibração para prever a composição química e 

elementar dos constituintes de um tipo de grama, Mischantus. Os autores afirmaram que 

de acordo com os resultados obtidos a espectroscopia NIR mostra potencial para 

análises online dos principais constituintes de materiais lignocelulósicos. 

De acordo com a literatura apresentada a espectroscopia NIR é uma ferramenta 

amplamente descrita como técnica eficiente na determinação da composição química de 

diversos materiais lignocelulósicos. A análise por espectrosocopia pode ser realizada de 
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maneira quantitativa, sendo necessário um grande banco de dados sobre as mais 

diversas composições e biomassas lignocelulósicas. A análise qualitativa da biomassa 

lignocelulósica é uma alternativa quando uma grande quantidade de dados de referência 

de composição química não se encontram a disposição, sendo assim a análise qualitativa 

da composição química é uma ferramenta importante para averiguar variação nos teores 

de celulose, hemicelulose e lignina de um material lignocelulósico. 

2.7. APLICAÇÃO DO NIRS NO MONITORAMENTO DA HIDRÓLISE DE MATERIAIS 

LIGNOCELULÓSICOS 

A etapa de hidrólise enzimática é um passo importante na exploração dos 

resíduos lignocelulósicos para a fabricação de biocombustíveis. A viabilidade do 

processo está ligada à obtenção de informações confiáveis, de maneira rápida e a baixo 

custo, pois de posse dos dados do processo ao longo do tempo é possível reduzir custos 

e aumentar o seu rendimento. Os métodos tradicionais de quantificação dos açúcares 

liberados na etapa de hidrólise enzimática necessitam de reagentes para a sua realização, 

são demorados e laboriosos, o que impede a utilização destes para monitoramento do 

processo.  

Métodos analíticos baseados em espectroscopia são amplamente descritos na 

literatura (Blanco et al., 2004;Finn et al., 2006; Burratti et al., 2011) e são métodos bem 

estabelecidos para uso em laboratório e em escala industrial. Esses métodos apresentam 

ainda a particularidade de permitir a análise simultânea de múltiplos parâmetros ao 

mesmo tempo sem a necessidade de pré-tratamento da amostra(Ferreira et al., 1999). A 

espectroscopia NIR permite o desenvolvimentos de métodos de monitoramento em 

tempo real necessários para a corriqueira otimização de processos, bem como a 

instalação de sistemas de controle para manter a qualidade do produto final e evitar 

perdas ao longo de todo o processo produtivo. 

A espectroscopia no infravermelho próximo é bastante utilizada para realizar o 

monitoramento de processos fermentativos (Roychoudhury et al., 2006; Blanco et al., 

2006; Rodrigues et al., 2008; Hakemeyer et al., 2013), mas a sua utilização no 

monitoramento de processos de hidrólise enzimática ainda é bem restrito.  

Blanco et al. (2000) avaliaram o monitoramento por espectroscopia NIR da 

hidrolise enzimática  do amido em um processo industrial utilizando as enzimas α-

amilase e glicoamilase. Os autores utilizaram a regressão PLS para construir modelos de 

calibração multivariada a partir dos dados espectrais e dados de referência quantificados 
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por uma técnica tradicional, neste caso a cromatografia líquida de alta eficiência 

(CLAE). Os modelos desenvolvidos foram utilizados para monitorar a degradação do 

amido e das dextrinas proveniente do amido de milho. O poder preditivo dos modelos 

de calibração foram avaliados utilizando o erro quadrático padrão (Root Standard Error 

- RSE), obtendo valores com RSE variando entre 1,7% a 5,9%.Os resultados obtidos 

foram consistentes e os autores apresentaram o método NIR proposto como uma 

alternativa eficaz aos métodos tradicionais de referência.  

Baum et al. (2012) estudaram a hidrólise enzimática de farelo de milho pré-

tratado com pré-tratamento hidrotérmico. A espectroscopia NIR foi utilizada para 

realizar o monitoramento dos constituintes do hidrolisado. Os modelos obtidos foram 

capazes de prever a concentração em diferentes níveis de arabinose, xilose e glicose 

gerados a partir da hidrólise enzimática de amostras de farelo de milho pré-tratado.   

Horikawa et al. (2011) avaliaram a utilização da espectroscopia no 

infravermelho próximo aliada a análise multivariada para detectar a eficiência da 

sacarificação da palha de arroz pré-tratada com solução diluída de NaOH (0,1% - 1,0% 

p/p) com temperatura e tempo de residência variando entre, 90ºC - 120ºC e 4 – 15 min, 

respectivamente. O pré-tratamento com solução ácida diluída foi realizada nas seguintes 

condições operacionais: solução de ácido sulfúrico (0,5% - 1,0% p/p), com temperatura 

variando entre, 100ºC e 200ºC por 5 min. O pré-tratamento hidrotérmico foi realizado 

nas seguintes condições: temperatura variando entre 170ºC e 230ºC e tempo de 

residência variando entre 5 e 30 min. A partir das amostras pré-tratadas foram 

determinados o rendimento da hidrólise enzimática, bem como a composição química 

de cada material. Os modelos de calibração NIRS foram construídos com o intuito de, a 

partir dos dados espectrais, determinar o rendimento da etapa de sacaraficação e a 

composição química da biomassa através da espectroscopia no infravermelho próximo. 

O modelo obtido apresentou bons resultados na previsão da taxa de sacarificação, bem 

como na determinação dos teores de glicose, xilose e lignina. Os autores concluíram que 

a espectroscopia NIR apresenta um grande potencial para ser empregado na verificação 

rápida da eficiência da hidrólise enzimática, o que permitiria o monitoramento da 

qualidade da etapa de pré-tratamento e, assim, apresentar uma melhor produção de 

etanol. 

Ding et al. (2016) utilizaram a espectroscopia no infravermelho próximo 

juntamente com a regressão PLS para realizar o monitoramento do ácido L-glutâmico 

(L-Glu) e o ácido γ-aminobutírico (GABA) em um processo de biotransformação 



Revisão Bibliográfica    

Nascimento, R. J. A.                     Tese de Doutorado 42 

 

utilizando uma cepa modificada geneticamente de Escherichia coli. Além disso, os 

autores revelaram que a utilização da espetroscopia NIRS pode ser utilizada para 

otimização do processo quando combinada, com a metodologia de superfície de 

resposta. As 141 amostras oriundas de duas bateladas do bioprocesso foram submetidas 

a análises por NIRS e por CLAE como técnica de referência. A regressão PLS foi 

realizada após o teste de diversos pré-tratamentos matemáticos aplicados à matriz 

espectral de dados, sendo eles: eliminação constante de desvio ou offset, subtração em 

linha reta, variação padrão normal (SNV), normalização Min-Max, correção 

multiplicativa de espalhamento de luz (MSC), primeira derivada e segunda derivada. 

Como resultado final do estudo, foram informados os valores de R
2
, RMSEP e desvio 

residual preditivo (Resisual predictive deviation - RPD) de validação externa para o 

ácido L-glutâmico sendo eles 99,5%, 1,62 g/L e 11,3, respectivamente. Para o ácido γ-

aminobutírico o R
2
, RMSEP e o RPD foram 99,8%, 4,0 g/L e 16,4, respectivamente. 

Sendo assim, percebe-se que a metodologia por regressão PLS aliado aos pré-

tratamentos matemáticos SNV, MSC, primeira e segunda derivada resultam em boa 

capacidade preditiva do modelo de calibração. 

Li et al. (2016) utilizaram a espectroscopia no infravermelho próximo com a 

finalidade de promover o monitoramento de um processo de hidrólise enzimática do pó 

da bile de urso. Durante o processo de hidrólise as amostras foram coletadas, sendo 

realizadas medidas utilizando a espectroscopia NIR e métodos de referência para a 

quantificação dos teores de ácido tauroursodesoxicólico, ácido ursodesoxicólico e ácido 

quenodeoxicólico. Os autores relataram que os métodos analíticos reduziram a carga de 

trabalho laborioso de análise de amostras de forma significativa, e os resultados 

analíticos rápidos têm contribuído para a compreensão e controle do processo de 

hidrólise enzimática do pó de bile de urso. 

A utilização da espectroscopia NIR para o monitoramento de bioprocessos é 

bem documentado na literatura, mas a sua utilização no monitoramento das etapas do 

processo de etanol de segunda geração ainda é pouco relatado. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

Este tópico trata da apresentação dos materiais e equipamentos utilizados no 

desenvolvimento deste trabalho bem como da metodologia experimental seguida para o 

desenvolvimento da técnica analítica, baseada na espectrometria no infravermelho 

próximo. 

3.1 MATERIAIS  

O resíduo urbano de coco verde foi recolhido em um ponto de venda de água de 

coco na praia de Ponta Negra, no município de Natal (5 ° 52'05.9 "S, 35 ° 10'55.3" W; 

Natal/RN, Brasil). O coco verde foi descascado; cortado em pequenos pedaços (4 - 6 

cm), lavado com água da torneira e seco durante 72 h a 60ºC. A casca do coco verde foi 

moída utilizando um moinho de facas (Moinho tipo Willey, TE-680, Tecnal) e 

peneirada utilizando uma peneira de 20 mesh para padronizar o tamanho das partículas 

do material. Depois o pó da casca de coco verde foi armazenado em recipientes de 

plástico à temperatura ambiente até a sua utilização.  

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 PRÉ-TRATAMENTO DA CASCA DE COCO VERDE 

O pré-tratamento da casca de coco verde foi realizado de acordo com quatro 

condições diferentes: duas condições foram pré-tratamentos com ácido sulfúrico diluído 

e ácido fosfórico diluído, a terceira condição foi pré-tratamento hidrotérmico e a quarta 

condição foi pré-tratamento alcalino, conforme apresentado na Tabela 1. O pré-

tratamento hidrotérmico e o pré-tratamento com ácido fosfórico diluído foram 

realizados no laboratório de antibióticos da Universidade federal de Pernambuco 

(UFPE) em um reator rotativo batelada (Regmed Indústria Técnica Ltda., modelo 

AU/E-20) com 20 L de capacidade. 

Tabela 1 – Condições operacionais dos pré-tratamentos químicos da fibra da casca de coco verde. () 

Reator autoclave, (*) Reator rotativo batelada (Regmed Indústria Técnica Ltda., modelo AU/E-20). 
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A casca de coco verde moída com carga de 5% (p/v) foi misturada com uma 

solução 0,2% (p/v) de ácido fosfórico (H3PO4) para o pré-tratamento ácido fosfórico e 

com água destilada para o pré-tratamento hidrotérmico, respectivamente. Depois, ambas 

as suspensões foram aquecidas durante 10 min a 186ºC. Para o pré-tratamento com 

ácido sulfúrico e para o pré-tratamento alcalino, a casca de coco moída com carga de 

biomassa lignocelulósica igual a 10% (p/v) foi misturada a uma solução de ácido 

sulfúrico (H2SO4) de concentração 2,0% (p/v) para o pré-tratamento ácido e com uma 

solução de hidróxido de sódio (NaOH) de concentração 0,5% (p/v) para o pré-

tratamento alcalino. Então, ambas suspensões foram aquecidas durante 30 min a 121 °C 

em autoclave. Os sedimentos obtidos após os respectivos pré-tratamentos foram lavados 

com água da torneira até pH constante. Ao final, os sólidos recolhidos foram secos 

durante 72 h a 60 °C e mantidos em recipientes de plástico até a sua utilização na 

determinação da caracterização físico-química e nos ensaios de hidrólise enzimática. 

3.2.2 COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO MATERIAL LIGNOCEULÓSICO 

3.2.2.1 Material extraível e determinação de umidade 

A composição química da casca de coco verde moída in natura e pré-tratada foi 

analisada para os teores de celulose, hemicelulose, lignina Klason (Sluiter et al., 2011)  

e umidade. A matéria-prima foi exposta a uma extração com dois solventes. Foi 

realizada a extração consecutiva da matéria-prima com etanol a 95% (24 h, 80 ºC) e 

com água desmineralizada (24 h, 110 ° C). O material livre de material extraível foi 

analisado para determinação da sua composição química seguindo os protocolos da 

NREL (Sluiter et al., 2011). Para a determinação da umidade, 3,0 g de resíduos foram 

colocados em três béqueres de 100 mL, previamente tarados. Os béqueres foram então 

fechados e colocados em uma estufa com circulação de ar a uma temperatura de 100 °C 

durante 24 h.  

3.2.2.2 Determinação da composição de polissacarídeos  

A determinação de polissacarídeos foi realizada após a realização de hidrólise 

ácida com ácido concentrado, na qual 300 mg de fibra da casca de coco foram 

hidrolisados com ácido sulfúrico (H2SO4) 72% (v/v) , a 30 ° C durante 60 min, seguido 

por hidrólise ácida com ácido sulfúrico diluído a 3% (v/v) a 121 °C durante 60 min. Os 

teores de celulose e hemicelulose dependem das concentrações de carboidratos e ácidos 

presentes no hidrolisado. Após hidrólise, a mistura reacional foi filtrada utilizando papel 

de filtro previamente seco e tarado. As concentrações de carboidratos e de ácidos 
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orgânicos foram determinadas por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE-

Shimadzu LC-10A série) utilizando o detector de índice de refracção (RI) (10A). As 

análises de CLAE foram realizadas a 65 °C na coluna SCR-101H Shimadzu. Solução de 

ácido sulfúrico a 5 mmol.L
-1

 foi utilizada como fase móvel, a uma vazão de 0,6 mL.min
-

1
. O material sólido retido no papel de filtro foi contabilizado como lignina klason. A 

Figura 10 mostra o fluxograma das etapas de pré-tratamento e caracterização física e 

química da fibra de coco. 

 

Figura 10 – Fluxograma esquemático da caracterização da fibra da casca de coco verde. 

3.2.3 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

A morfologia da fibra foi analisada por microscopia eletrônica de varredura 

antes e após cada pré-tratamento, para avaliar as variações na estrutura lignocelulósica 

causada pelos pré-tratamentos. A aquisição das imagens foi realizada utilizando 

microscópio electrônico de mesa modelo TM-3000 (Hitachi, Tóquio, Japão) no 

laboratório de Engenharia de materiais (DEMAT/UFRN). 
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3.2.4 DIFRAÇÃO DE RAIOS-X (DRX) 

A cristalinidade da fibra da casca de coco verde foi avaliada por Difração de 

raios-X (XRD-6000, Shimadzu, Japão). Na análise das amostras foram aplicados: 

radiação Kα de cobre, voltagem de 40 kV e corrente elétrica de 30 mA e taxa de 2,0 

graus/min de escaneamento contínuo. O índice de cristalinidade (IC) para todas as 

amostras foram calculados levando em consideração a intensidade do pico 002 ( 002I ,

2 22,5  ) e a altura mínima do vale ( amorfoI , 2 18,5  ) entre os picos 002 e 101, 

informações estas que estão correlacionadas com as estruturas amorfas da fibra. O IC 

foi calculado de acordo com a Equação 6, segundo (Lemons e Silva et al., 2015). 

002 amorfo

002

(I I )
IC(%) 100

I


                                                                                     (6)    

3.2.5 DIGESTIBILIDADE DA FIBRA DA CASCA DE COCO VERDE 

Os ensaios de digestibilidade enzimática da fibra da casca de coco verde in 

natura e pré-tratado foram realizados com carga de substrato de 5% (p/v) em solução 

tampão 100 mM de citrato de sódio (pH 4,8), sob agitação constante de 150 rpm em 

incubador rotativo, a 50ºC durante 48 h. O complexo enzimático utilizado nos 

experimentos de hidrólise enzimática foi a celluclast
 

(Sigma-Aldrich, Saint Louis – 

Estados Unidos) e a carga enzimática utilizada foi de 20 unidades de papel de filtro 

(FPU) e 60 unidades de β-glucanase por grama de substrato adicionado. Para evitar o 

crescimento microbiano durante a hidrólise enzimática foi adicionada azida de sódio, 

para atingir concentração de 0,2% (p/v) no meio reacional. A quantidade de glucose 

liberada foi medida pelo reagente glicose oxidase/peroxidase (BioSystems S.A., 

Barcelona, Espanha). O teor de açúcares redutores totais (ART) foi realizada por 

espectroscopia no UV-visível segundo Miller (1959). 

3.2.6 RENDIMENTO DA HIDRÓLISE ENZIMÁTICA E RENDIMENTO DE ETANOL 

TEÓRICO 

Os valores de conversão e os valores de produção de etanol teórico são 

expressos como uma média de três valores. Os rendimentos da hidrólise enzimática 

(RH) e de etanol teórico (RET) foram determinados pelas seguintes equações: 

Glicose liberada (g/L)  Volume reacional (L)
(%) 100

Fibra seca (g)  teor de celulose (g/g)  1,11


 

 
RH                                        (7)       
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Fibra seca (g) teor de celulose (g/g)  RH  0,51  0,85
(L / t de bagaço) = 1000

0,79 (g/mL)

   
RET     (8) 

onde 1,11 é um fator de correção que contabiliza a conversão da celulose em glucose (Maeda et 

al., 2013); 0,51 é o fator de conversão de glicose em etanol; 0,85 é a eficiência do processo de 

etanol a partir de açúcar em relação ao rendimento teórico (Zhao et al., 2009) e 0,79 é o peso 

específico do etanol. 

3.2.7 HIDRÓLISE ENZIMÁTICA DA FIBRA DA CASCA DE COCO VERDE 

Foram realizados doze experimentos de hidrólise enzimática da fibra de coco 

verde pré-tratado com diferentes condições operacionais. O complexo enzimático 

utilizado nos experimentos de hidrólise enzimática foi a celluclast
 

(Sigma-Aldrich, 

Saint Louis – Estados Unidos). Um breve estudo da literatura disponível demonstrou 

que as cargas enzimáticas utilizadas em cinéticas de hidrólise enzimática de materiais 

lignocelulósicos para celulases variam entre 25 - 150 FPU/g de material (Chen et al., 

2008;Yu et al., 2010; Mathew et al., 2011a; Mathew et al., 2011b;Chang et al., 2011) e 

para β-glicosidase variam entre 5 - 70CBU/g de material(Mathew et al., 2011a; Mathew 

et al., 2011b; Newman et al., 2013). Os parâmetros modificados foram carga enzimática 

de celulases e β-glicosidase, bem como o tipo de pré-tratamento realizado na biomassa 

lignocelulósica. As cinéticas de hidrólise enzimática da fibra da casca de coco verde 

pré-tratado foram realizadas com carga de substrato de 5% (p/v) em solução tampão 

citrato de sódio (50 mM, pH 4,8), sob agitação constante de 150 rpm em incubador 

rotativo, a 50 ºC durante 72 h. Para evitar o crescimento microbiano durante a cinética 

de hidrólise enzimática foi adicionada azida de sódio, para atingir concentração de 

0,01% (p/v) no meio reacional. A quantidade de açúcares liberados foi contabilizada 

usando CLAE. O teor de açúcares redutores totais (ART) foi realizada por 

espectroscopia no UV-visível conforme Miller (1959). A determinação de RH e RET 

foram realizados segundo metodologia descrita na seção 3.2.6 do presente capítulo. As 

condições operacionais, carga enzimática e tipo de pré-tratamento dos doze 

experimentos realizados estão descritos na Tabela 2, bem como a quantidade de 

amostras obtidas de cada ensaio. O experimento de cinética enzimática 7, por motivos 

de escassez de material, foi realizado com a aquisição de 9 pontos experimentais. 
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Tabela 2 – Condições Operacionais dos experimentos de cinética enzimática. (*) – Conjunto de 

calibração, () – Conjunto de validação externa, () – Monitoramento. 

 

3.2.8 ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO PRÓXIMO (NIRS) 

Caracterização qualitativa da fibra da casca de coco verde 

Os espectros das amostras de fibra da casca de coco verde foram obtidos através 

de um espectrofotômetro Nicolet Thermo-Antaris II FT-NIR equipado com uma sonda 

conectada ao equipamento por cabo de fibra óptica. A ponta da sonda é chanfrada, a fim 

de evitar a reflexão difusa. A aquisição dos espectros é gerenciado pelo Software Result 

3 da Thermo Scientific Co. e foi realizada com 8 cm
-1

 de resolução na faixa de número 

de onda de 10000 cm
-1

 a 4000 cm
-1

 a fim de aumentar a relação sinal-ruído, cada 

espectro NIR representa uma média de 64 escaneamentos. Os espectros médios foram 

usados para o tratamento matemático subsequentemente realizado pelo Software 

Unscrambler versão 10.3 (Camo software, Oslo, Noruega). Para os dados espectrais, 

normalizados em termos de vetor unitário, foi utilizado o algoritmo Savitzky-Golay 

como pré-tratamento de segunda derivada. Após os pré-tratamentos matemáticos, os 

espectros foram relacionados qualitativamente com as variações na composição química 

e no índice de cristalinidade do material lignocelulósico. 

Aquisição de dados da hidrólise enzimática da fibra da casca de coco verde 

Os espectros das amostras da hidrólise enzimática foram obtidos com o 

espectrofotômetro Nicolet Thermo-Antaris FT-NIR II. O adaptador de transflectância, 

utilizado para medição de meios líquidos, foi acoplado ao sensor e permite o ajuste 

entre um caminho ótico mínimo de 1,5 mm e um máximo de 10 mm. Neste estudo, o 

menor caminho ótico foi utilizado. A medida do espectro de referência foi realizada 

antes do início de cada experimento de hidrólise enzimática, sendo a medida do branco 
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realizada automaticamente pelo espectrofotômetro utilizando um padrão interno como 

referência. As leituras na região do infravermelho próximo foram realizadas ao longo de 

toda a região de infravermelho próximo (10000 a 4000 cm
-1

) com uma resolução ótica 

de 8 cm
-1

. Cada espectro representa uma média de 64 varreduras e foram adquiridos 

utilizando o software Result 3 (Thermo Scientific – Massachusets, Estados Unidos).  

3.2.8 ANÁLISE QUIMIOMÉTRICA DOS DADOS  

 A análise quimiométrica dos dados espectrais em conjunto com os dados de 

referência foi realizada utilizando o software Unscrambler versão 10.3 (Camo software, 

Oslo, Noruega).  

Métodos de Referência 

CLAE – Sistema de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) modelo 

Accela (Thermo Scientific, USA), provido de detector de índice de refração (RI) de 

amostrador automático. As análises foram realizadas em coluna Shim-pack SCR-

101H com dimensões de 300 x 7,9 mm (Shimadzu, Japão), a 65ºC, e uma solução 

contendo 5,0 mM de H2SO4 foi utilizada como fase móvel, sob fluxo de 0,6 mL/min. 

Todas as amostras foram filtradas com membrana 0,22 µm e analisadas em três 

replicatas. 

Espectroscopia UV-Visível – A absorbância das amostras para determinação do 

teor de açúcares redutores totais (ART) foi medida em 540 nm em um 

espectrofotômetro 10V Genesys,  segundo metodologia com o reagente ácido 

dinitrossalicílico (DNS) descrito em Miller (1959).  

Calibração Multivariada 

Os experimentos de cinética enzimática foram monitorados através da 

espectroscopia NIR e por métodos de referência. As amostras foram separadas em duas 

alíquotas, uma foi utilizada para análise de referência e a outra utilizada para análise por 

NIRS.  

Análise por Componentes Principais (PCA) foi utilizado para investigar a 

variabilidade das 229 amostras obtidas nos ensaios de cinética enzimática, pois a partir 

dos gráfico de scores do PC1 versus os scores do PC2 é possível observar a 

variabilidade contida na matriz dos dados espectrais.  

Os espectros obtidos passaram por pré-tratamentos matemáticos usados para 

corrigir ruídos nos dados espectroscópicos devido ao espalhamento de luz. Os métodos 
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utilizados para corrigir este tipo de ruído nos espectros foram: método de variação 

normal padrão (Standard normal variate - SNV), correção multiplicativa de sinal 

(Multiplicative signal correction - MSC) e suavização por média móvel (Smoothing 

moving average - SMA).  

Os modelos de calibração multivariada foram obtidos para glicose, conversão de 

celulose, ART e rendimento teórico de etanol utilizando o software Unscrambler versão 

10.3 (Camo software, Oslo, Noruega) aplicando a regressão PLS a matriz de dados 

espectrais e a matriz de dados de referência. O algoritmo que descreve o precedimento 

de calibração está descrita no capítulo 2 e a metodologia de calibração multivariada 

encontra-se bem descrita na literatura (Geladi & Kowalsky, 1986; Wold, 1995; Naes et 

al., 2002). Para a otimização do modelo de calibração foi realizada a validação cruzada 

com o método “leave one batch-out”, onde o conjunto de calibração é dividido em 

diversos subconjuntos, sendo um subconjunto deixado de fora da calibração e utilizado 

para a validação. O procedimento é repetido até que todos os subconjuntos tenham sido 

usados como conjunto de validação. A precisão do modelo de calibração é testada 

através da validação externa, onde um conjunto novo de dados que não participou da 

etapa de calibração é usado para testar a consistência do modelo frente a novas 

amostras.  

A determinação do número ótimo de componentes principais foi realizada pela 

minimização dos erros quadráticos de previsão (PRESS) e levando em conta também o 

menor valor de erros RMSEC e RMSEP obtidos nas etapas de calibração e validação 

externa, respectivamente. O PRESS e os erros RMSEC e RMSEP foram calculados 

segundo as Equações 4 e 5. As etapas de calibração dos modelos, bem como a validação 

externa foram realizadas no software UNSCRAMBLER 10.3 (Camo software, Oslo, 

Noruega). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O capítulo quatro apresenta os resultados obtidos nas duas fases do 

desenvolvimento deste trabalho. A primeira etapa consistiu na caracterização química 

e física da fibra da casca de coco verde in natura e pré-tratado por diferentes métodos, 

bem como a caracterização qualitativa deste material utilizando a espectroscopia no 

infravermelho próximo e avaliação do potencial deste resíduo lignocelulósico para a 

produção de etanol de segunda geração. Na segunda etapa deste trabalho foram 

realizados ensaios de hidrólise enzimática da fibra da casca de coco verde frente 

diversas condições operacionais com o intuito de realizar o monitoramento da hidrólise 

enzimática através da utilização de dados espectrais na região do infravermelho 

próximo, dados de referência e uma abordagem quimiométrica. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E FÍSICA DA FIBRA DA CASCA DE COCO VERDE 

IN NATURA E PRÉ-TRATADO 

4.1.1 EFEITO DOS PRÉ-TRATAMENTOS NA COMPOSIÇÃO DO MATERIAL 

LIGNOCELULÓSICO 

 O resíduo não tratado apresentou a seguinte composição química: 27,77%± 0,59 

de celulose, 8,28% ± 0,12 de hemicelulose e 45,45±0,94 de lignina klason. Estes dados 

foram obtidos seguindo os protocolos do National Renewable Energy Laboratory 

(NREL) descrito no capítulo 3. A composição química da fibra in natura e pré-tratado é 

apresentada na Tabela 3. A fibra da casca de coco verde apresentou alto teor de lignina, 

fato este que influencia na alta recalcitrância mostrada por este material lignocelulósico. 

Com o intuito de reduzir os teores de lignina e hemicelulose, foram realizados pré-

tratamentos ácidos e alcalinos. Durante o pré-tratamento ácido foi observado uma 

redução significativa do teor de hemicelulose presente na fibra in natura; apresentando 

um teor final de hemicelulose de 2,81%, 2,45% e 2,40% para o pré-tratamento com 

ácido sulfúrico, pré-tratamento com ácido fosfórico e pré-tratamento hidrotérmico ou 

autocatalítico, respectivamente. O pré-tratamento ácido age basicamente nos compostos 

amorfos da parede celular vegetal (Krongtaew et al., 2010); sendo assim, grande parte 

da hemicelulose é hidrolisada enquanto a celulose, que em sua maior parte é um 

composto cristalino, permanece quase intacta.  

O pré-tratamento autocatalítico também solubilizou pequenas quantidades de 

lignina, já que pode ser percebida uma pequena redução no teor de lignina da fibra da 

casca de coco verde quando este pré-tratamento foi utilizado. Gonçalves et al. (2015b) 
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usaram o pré-tratamento autocatalítico sobre diversos materiais lignocelulósicos, dentre 

eles a fibra de coco verde, onde as condições operacionais de temperatura e tempo de 

residência variaram entre 160ºC – 200°C  e 10 – 50 min, respectivamente. Os autores 

reportaram valores de 41,96%, 8,08% e 41,28% para os teores de celulose, hemicelulose 

e lignina, respectivamente, para a fibra de coco verde, quando as condições operacionais 

do pré-tratamento foram 200ºC e 50min. Estes resultados estão de acordo com os 

valores encontrados neste estudo, exceto pelo teor de hemicelulose que se mostrou 

superior ao encontrado aqui, o que pode ser uma indicação de que o pré-tratamento 

autocatalítico usado neste estudo foi mais eficiente na remoção de hemicelulose. 

Tabela 3 – Composição química da fibra da casca de coco verde (Cocos nucifera L.). 

 

 O teor de lignina na amostra aumenta levemente quando os pré-tratamentos com 

ácido sulfúrico e com ácido fosfórico foram utilizados, devido à remoção de outros 

compostos como a hemicelulose e devido a formação de pseudo-lignina. Vários estudos 

documentam o leve aumento no teor de lignina na biomassa lignocelulósica após pré-

tratamento ácido, o aumento do teor de lignina acredita-se estar associado à 

polimerização de produtos oriundos da degradação de polissacarídeos, como o furfural, 

com a lignina formando um material semelhante à lignina, que é chamado de pseudo-

lignina (Hu et al., 2012; Pu et al., 2013), podendo ser observado em destaque nas 

Figuras 11C e 11F. 

Os pré-tratamentos ácidos aplicados neste estudo obtiveram resultados 

semelhantes aos reportados na literatura. Mathew et al. (2011) utilizaram uma solução 

de ácido sulfúrico a 1% (p/v) para realizar o pré-tratamento ácido da fibra da semente da 

canola. Eles reportaram que o pré-tratamento ácido realizou a remoção de hemicelulose 

da fibra e indicaram que a celulose não sofreu hidrólise significativa durante o pré-

tratamento ácido. Timung et al.(2015) estudaram a ação do pré-tratamento ácido com 

solução de ácido sulfúrico 0,5% e também o pré-tratamento autocatalítico. Os autores 

revelaram que os dois tipos de pré-tratamento utilizados foram capazes de solubilizar 

seletivamente a hemicelulose presente na biomassa lignocelulósica aumentando assim a 
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acessibilidade das enzimas que promovem a hidrólise da celulose. Os resultados 

encontrados na literatura corroboraram os resultados encontrados neste estudo, pois o 

pré-tratamento de caráter ácido removeu preferencialmente a hemicelulose da biomassa 

lignocelulósica. 

A deslignificação é um processo bastante desejado em aplicações de biomassa 

lignocelulósica, pois a lignina atua como suporte onde as enzimas podem se adsorver, 

promovendo a desativação de grande parte das enzimas presentes no meio reacional e 

reduzindo o rendimento da hidrólise enzimática. Portanto, o pré-tratamento alcalino foi 

realizado com o objetivo de reduzir o teor de lignina na fibra da casca de coco verde, 

pois sabe-se que o pré-tratamento alcalino é capaz de extrair lignina dos materiais 

lignocelulósicos. A remoção da lignina é observada devido à saponificação das ligações 

éster que conectam as moléculas de arabinose presentes nas cadeias laterais de 

hemicelulose às moléculas de ácido ferúlico da lignina (Krongtaew et al., 2010; 

Coimbra et al., 2016). Além disso, o pré-tratamento alcalino age como um agente 

intumescedor, que aumenta a área superficial e melhora a ação enzimática (Kuhad et al., 

1999). O pré-tratamento alcalino reduziu o teor de lignina de 45,45% na fibra não 

tratada para 39,93%. Esses resultados indicam que o pré-tratamento utilizado neste 

estudo foi muito brando para este tipo de material lignocelulósico. O alto teor de lignina 

encontrado na fibra de coco verde é responsável pela alta recalcitrância deste material. 

Gupta & Lee (2010) estudaram o efeito do pré-tratamento alcalino com concentração de 

NaOH variando entre 1% - 5% na palha de milho e em dois tipos de álamo híbrido, um 

com baixo teor de lignina e outra com alto teor de lignina. Os autores reportaram que 

para palha de milho o pré-tratamento alcalino brando (NaOH 1,5%, 60ºC, 24h) foi 

eficiente na remoção de lignina da biomassa lignocelulósica. Nas amostras de álamo a 

remoção da lignina só foi realizada de maneira satisfatória, com a utilização de pré-

tratamento alcalino de maior severidade (NaOH 5%, 120ºC, 24h). De acordo com o 

relatado na literatura, a fibra da casca de coco verde apresenta-se como uma biomassa 

lignocelulósica de alta recalcitrância que demanda a utilização de condições mais 

severas para o pré-tratamento alcalino para assim promover a remoção mais eficiente da 

lignina presente na fibra da casca de coco verde (Gonçalves et al., 2015a; Gonçalves et 

al., 2015b; Esmeraldo et al., 2010).  
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4.1.2 ANÁLISE MORFOLÓGICA DO MATERIAL LIGNOCELULÓSICO 

A Figura 11 mostra os resultados da análise morfológica da fibra de coco verde 

in natura e pré-tratado. Os materiais lignocelulósicos apresentam duas características 

morfológicas principais: estruturas fibrosas e medula vegetal. As estruturas fibrosas são 

formadas por bastões paralelos e a medula vegetal que é uma estrutura frágil formada 

por espaços vazios que conectam as paredes de células vegetais vizinhas (Rezende et 

al., 2011). As Figuras 11A a 11F mostram as imagens de superfície por miscroscopia 

eletrônica de varredura das amostras de fibra de coco verde pré-tratado e não tratado, 

onde as estruturas fibrosas podem ser observadas.  

Após o pré-tratamento ácido, a análise morfológica da fibra de coco verde 

revelou mudanças na superfície das fibras. A medula superficial residual foi removida e 

os bastões paralelos ficaram mais expostos, indicando que a hemicelulose que envolve 

as fibras de celulose foi removida em grande parte, o que corrobora com os resultados 

de composição apresentados na Tabela 2. As Figuras 11B, 11E e 11F mostram a análise 

morfológica da fibra de coco verde após o pré-tratamento com ácido fosfórico diluído, 

pré-tratamento autocatalítico e pré-tratamento com ácido sulfúrico diluído, 

respectivamente. Percebe-se que o pré-tratamento com ácido sulfúrico diluído agiu 

quebrando a estrutura fibrosa superficial; no entanto, as fibras internas não aparecem 

completamente expostas como se percebe na análise morfológica da fibra pré-tratado 

com ácido fosfórico diluído.  

 

Figura 11 – Imagens de superfície por miscroscopia eletrônica de varredura das amostras de fibra de coco verde pré-

tratado e não tratado. (A) e (D) Fibra não tratado; (B) Pré-tratamento com H3PO4 0.2%; (C) Pré-tratamento NaOH 

0,5%; (E) Pré-tratamento Autocatalítico; (F) Pré-tratamento H2SO4 2%. 
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Portanto, esta observação é um indicativo de que o pré-tratamento com ácido 

fosfórico foi mais efetivo na remoção da hemicelulose. Na Figura 11F nota-se a 

ocorrência de desgaste pontual, devido à presença de pequenos orifícios na superfície da 

fibra causada pela ação da solução ácida. 

A superfície da fibra após o pré-tratamento autocatalítico é mostrada na Figura 

11E. A superfície fibrosa aparece danificada e grande parte das fibras e microfibras de 

hemicelulose foi removida. A quebra da estrutura do material lignocelulósico junto com 

a remoção hemicelulose é importante para melhorar o acesso das enzimas à celulose e 

aumentar o rendimento da etapa de hidrólise enzimática. 

A análise morfológica da fibra demonstra que os pré-tratamentos com ácido 

diluído foram eficientes em alterar a estrutura superficial e também revelou que o ácido 

fosfórico ocasionou maiores danos a superfície da fibra mostrando que este pré-

tratamento foi o mais eficiente na redução do teor de hemicelulose, um fato importante, 

pois a hemicelulose bloqueia o acesso das enzimas à celulose. 

O pré- tratamento alcalino também foi capaz de modificar a superfície da fibra 

de coco verde, agindo particularmente nos feixes de fibra. Os feixes de fibra 

lignocelulósica começaram a ser desmontadas perdendo a sua estrutura fibrosa, como 

mostrado na Figura 11C. Este efeito está relacionado a degradação da lignina na 

presença de soluções alcalinas, já que a presença de lignina na parede celular garante 

suporte estrutural, impermeabilidade e resistência a ataque microbiológico e oxidativo 

(Pérez et al., 2002). A análise morfológica revelou que o pré-tratamento com solução de 

NaOH 0,5% degradou a lignina presente na parede celular, reduzindo o seu teor e 

melhorando o acesso as enzimas celulolíticas. 

4.1.3 ANÁLISE DO ÍNDICE DE CRISTALINIDADE DA FIBRA DA CASCA DE 

COCO VERDE 

As amostras da fibra de coco foram analisadas por medidas de difratometria de 

Raios-X. A Tabela 4 e a Figura 12 mostram os resultados obtidos para o índice de 

cristalinidade (IC) que foram calculados baseados no gráfico DRX segundo 

metodologia descrita no capítulo 3. Este método é útil para comparar as diferenças de 

índice de cristalinidade entre amostras. Observando o difratograma pode-se notar que as 

amostras apresentam o mesmo padrão de comportamento, a maior intensidade foi 

detectada no plano cristalográfico 002 que representa a região cristalina da celulose 

(Rodrigues et al., 2007). Sabe-se que a cristalinidade é altamente influenciada pela 
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composição química da fibra e a remoção de compostos amorfos da amostra aumenta o 

índice de cristalinidade (Corrêa et al., 2010). A fibra in natura apresentou o menor IC 

(21,46%), devido a presença de grandes quantidades de hemicelulose e lignina 

(Guilherme et al., 2014); estruturas em sua maior parte amorfas (Pérez et al., 2002; 

Kumar et al., 2009) o que explica o reduzido teor de IC. 

Tabela 4 – Índice de cristalinidade da fibra de coco verde in natura e pré-tratado. 

 

 

Figura 12 – Difratogramas da fibra de coco verde in natura e pré-tratado: (A) Fibra in natura; (B) Pré-

tratamento Autocatalítico; (C) Pré-tratamento H2SO4 2,0%; (D) Pré-tratamento NaOH 0,5% e (E) Pré-

tratamento H3PO4 0,2%. 

O IC aumentou com a redução do teor de hemicelulose, conforme apresentado 

na Tabela 2, que inicialmente era de 8,28% no resíduo não tratado e passou a ser de 

2,81%, 2,45% e 2,40% em amostras pré-tratadas com ácido sulfúrico diluído, ácido 

fosfórico diluído e com pré-tratamento autocatalítico, respectivamente. O último pré-
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tratamento citado proporcionou o maior valor de IC, devido ao fato de que este pré-

tratamento também conseguiu remover uma parcela da lignina presente no material 

lignocelulósico, além da remoção da hemicelulose presente inicialmente na fibra. A 

fibra de coco verde pré-tratado com solução alcalina apresentou IC de 31,32%, valor 

este maior que o IC encontrado para a fibra não tratado, mas este valor foi menor que 

aqueles encontrados para a fibra de coco pré-tratado em condições ácidas e também pré-

tratado pelo método autocatalítico. A condição branda do pré-tratamento alcalino levou 

a uma pequena remoção no teor de lignina, tendo afetado em menor intensidade o IC da 

amostra. 

4.1.4 CARACTERIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS QUÍMICAS DA FIBRA DE COCO 

VERDE UTILIZANDO NIRS  

Na Figura 13, os espectros NIR são mostrados para a região de comprimento de 

onda entre 7200 cm
-1

 e 5500 cm
-1

. Esta região espectral apresenta informações 

relevantes sobre a variação dos teores de celulose, hemicelulose e lignina e algumas 

regiões estão relacionadas com estruturas amorfas, semi-cristalinas e cristalinas nas 

amostras de fibra de coco verde.  

Os espectros, mostrados na Figura 13, foram plotados em modo de segunda 

derivada com o intuito de acentuar as diferenças espectrais e facilitar a análise 

qualitativa. As variáveis espectrais mais importantes são a amplitude de mínimo em 

torno de 5980 cm
-1

 que é a banda de absorção mais proeminente relacionada ao primeiro 

sobretom de vibração de estiramento da ligação C-H de compostos aromáticos da 

lignina, e a amplitude de mínimo em torno de 5800 cm
-1

 que se relaciona com o 

primeiro sobretom da vibração de estiramento da ligação C-H nos grupos acetil 

presentes na hemicelulose. Sendo assim observando-se na Figura 13 os mínimos em 

5800 cm
-1

 e 5980 cm
-1

, nota-se a variação nos teores de hemicelulose e lignina devido 

aos pré-tratamentos físico-químicos. 

No intervalo citado anteriormente, pode-se observar a modificação qualitativa no 

espectro NIR atribuído ao primeiro sobretom de estiramento da ligação O-H da celulose 

amorfa (7200 cm
-1 

– 6950 cm
-1

), da celulose semi-cristalina (6718 ± 20 cm
-1

) e da 

celulose cristalina (6450 ± 20 cm
-1

 e 6287 ± 20cm
-1

). As variações observadas na 

Figura 13 estão de acordo com as observações encontradas por Yonenobu et al. (2009) e 

Inagaki et al. (2010) que também observaram o mesmo comportamento após a 

utilização de pré-tratamento com ácido diluído e pré-tratamento alcalino. 
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Figura 13 – Segunda derivada dos espectros NIR para a fibra de coco verde in natura e pré-tratado na 

região espectral entre 7200 cm
-1

and 6000 cm
-1

.  

 Observa-se que a região amorfa foi mais degradada quando os pré-tratamentos 

com ácido fosfórico diluído e autocatalítico foram usados; o pré-tratamento alcalino 

também degradou a região amorfa da celulose, mas em pequena proporção. De acordo 

com a análise da espectroscopia NIR o pré-tratamento com ácido sulfúrico, diferente de 

outros pré-tratamentos ácido, não foi capaz de degradar a região amorfa da celulose, 

como pode ser notado na Figura 13. A redução das bandas associadas às regiões semi-

cristalina e cristalina da celulose não puderam ser claramente observadas com a ação 

dos pré-tratamentos utilizados neste estudo, indicando que os pré-tratamentos agiram 

preferencialmente nas estruturas amorfas do material lignocelulósico. A remoção das 

estruturas amorfas é um objetivo altamente desejado, compostas primordialmente por 

hemicelulose e lignina e a redução destes compostos é importante para o aumento do 

rendimento da etapa de hidrólise enzimática da biomassa lignocelulósica. Portanto, a 

espectroscopia NIR mostrou-se como uma técnica valiosa para a caracterização 

qualitativa de materiais lignocelulósicos que pode ser utilizada em escala laboratorial e 

em escala industrial para determinar a qualidade da matéria-prima, bem como 

determinar a eficiência do pré-tratamento físico-químico empregado. 
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4.1.5 HIDRÓLISE ENZIMÁTICA E RENDIMENTO TEÓRICO DE ETANOL 

A eficiência das amostras da fibra de coco verde na liberação de açúcares foram 

avaliadas pela medida da concentração de ART, de açúcares redutores parciais (ARP) e 

concentração de glicose liberada após decorridas 48 horas de hidrólise enzimática. Os 

resultados obtidos para rendimento de açúcares são mostrados na Tabela 5. O teor de 

ART foi mais elevado na amostra in natura indicando a presença de açúcares retidos na 

fibra de coco verde e estes não foram completamente retirados na etapa de lavagem, 

mas por outro lado, do total de açúcares presentes no meio reacional apenas 26% do 

ART foram associados à glicose. A amostra pré-tratada com solução de ácido sulfúrico 

diluído apresentou a menor liberação de ART, porém 72% destes açúcares foram 

contabilizados como glicose. O melhor pré-tratamento foi o pré-tratamento com ácido 

fosfórico, porém quando comparado ao pré-tratamento alcalino e pré-tratamento com 

ácido sulfúrico diluído foi utilizado temperatura mais elevada e menor carga de sólidos. 

Após o pré-tratamento com ácido fosfórico diluído foi observada a maior liberação de 

glicose, bem como o rendimento da hidrólise foi o valor mais elevado, em torno de 

39%. Vasconcelos et al. (2014) investigaram a influência das variáveis tempo de 

residência, temperatura e concentração de solução de ácido fosfórico sobre o pré-

tratamento da fibra de cana-de-açúcar. Para as seguintes condições de pré-tratamento: 

solução de H3PO4 (0,2% p/v), 8 min e 186ºC, semelhantes às utilizadas neste trabalho, 

foi obtido um valor de 56,38% para o rendimento da hidrólise com carga enzimática de 

20 FPU/g e 4 UI/g de β-glicosidase e sob condições operacionais iguais a 72h, 50°C e 

150rpm. Geddes et al., (2010) estudaram o efeitos dos pré-tratamento com ácido 

fosfórico e ácido sulfúrico diluídos no RH da fibra de cana-de-açúcar. Os autores 

relataram que o pré-tratamento com melhores resultados foi o pré-tratamento com ácido 

fosfórico nas seguintes condições operacionais: solução de H3PO4 (1,0% p/v), 10 min e 

160ºC, levando a um RH de 45% com carga enzimática de 0,5 FPU/g suplementada 

com β-glicosidase e sob condições operacionais iguais a 96h, 50°C e 120rpm. Wang et 

al. (2016) estudaram o pré-tratamento, em palha de trigo, com ácido fosfórico 

concentrado (50 – 80%) associado com peróxido de hidrogênio (1,77 – 12,35% p/v) 

com temperatura variando entre 10ºC – 50ºC e tempo de residência variando entre 1h – 

5h. Os autores relataram que a máxima remoção de hemicelulose e lignina atingidas 

foram 100% e 83,7%, respectivamente. A recuperação de celulose encontrada variou 

entre 92% – 100%, após pré-tratamento com 60% p/v de ácido fosfórico com 

temperatura variando entre 30ºC – 40ºC durante 2h. O valor de RH de 39% obtido para 
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a fibra de coco pré-tratada com ácido fosfórico apresentou valor inferior aos 

encontrados na literatura para material lignocelulósico tratado com ácido fosfórico 

diluído, este fato está relacionado a alto teor de lignina presente na fibra de coco que 

age reduzindo a atividade enzimática presente no meio reacional. 

Os resultados de rendimento total da hidrólise enzimática e o rendimento teórico  

são mostrados na Tabela 6. O rendimento teórico de etanol foi calculado com o objetivo 

de indicar qual é a melhor condição para ser utilizada na indústria.  

Tabela 5 – Resultados de liberação de açúcares nos ensaios de digestibilidade enzimática. Condições 

operacionais: 48h, 50°C, pH 4,8, 150 rpm, 20 FPU/g e 60 CBU/g. 

 

Neste estudo, foi observado um aumento considerável no rendimento teórico de 

etanol (RTE) quando o pré-tratamento com ácido fosfórico diluído foi utilizado. O RTE 

foi de um valor inicial de 43,08 L/t para 83,68 L/t, indicando que este pré-tratamento é 

uma opção considerável para ser utilizada no futuro, com a ressalva de que se deve 

investir em um pré-tratamento alcalino com maior severidade a ser realizada 

subsequente ao pré-tratamento com ácido fosfórico. O pré-tratamento com ácido 

fosfórico diluído apresentou melhores resultados de RTE, pois foi mais eficiente na 

remoção de hemicelulose deixando a fibra mais exposta a ação das enzimas 

celulolíticas, a temperatura elevada e igual a 186°C foi um fator importante que garantiu 

maior severidade ao pré-tratamento e maior rendimento na etapa de hidrólise 

enzimática. 

Tabela 6 -  Resultados da hidrólise enzimática obtidos para amostras de fibra de coco verde in natura e 

pré-tratado. 

 

O pré-tratamento alcalino e o pré-tratamento autocatalítico aumentaram 

ligeiramente os rendimentos teóricos de etanol para 46,71 L/t e 52,39 L/t, 
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respectivamente. O baixo rendimento associado ao pré-tratamento com ácido sulfúrico é 

um indicativo de que este, apesar de reduzir o teor de hemicelulose, não foi eficiente em 

aumentar a digestibilidade do material lignocelulósico.  

O valor de rendimento teórico de etanol para a fibra pré-tratado com solução de 

ácido fosfórico é da mesma ordem de grandeza dos processos industriais em 

funcionamento atualmente, como 79,5 L/t reportado por Andrietta et al. (2011) e 

também este valor de RTE encontra-se na mesma ordem de grandeza de valores 

descritos na literatura como 110 L/t de fibra seco de cana de açúcar reportado por 

Maeda et al. (2013) e 75 L/t de fibra de Arundo reportado por Lemons e Silva et al. 

(2015). 

4.2 MONITORAMENTO DA HIDRÓLISE ENZIMÁTICA DA FIBRA DA CASCA DE 

COCO VERDE 

4.2.1 SELEÇÃO DOS CONJUNTOS DE AMOSTRAS 

Foram realizados 12 experimentos de hidrólise enzimática da fibra da casca de 

coco verde com diferentes pré-tratamento da biomassa lignocelulósica. Os 7 primeiros 

experimentos foram realizados com fibra de coco verde pré-tratado com solução diluída 

de ácido fosfórico 0,2% (p/v); os experimentos 9 e 11 foram realizados com a fibra de 

coco verde pré-tratado com solução diluída de ácido sulfúrico 2% v/v; os experimentos 

10 e 12 utilizaram a fibra de coco verde tratado com solução alcalina (NaOH 0,5% 

(p/v)); e o experimento 8 foi realizado com a fibra de coco verde submetido a pré-

tratamento autocatalítico. Para todos os experimentos de cinética de hidrólise 

enzimática foram retiradas 20 amostras ao longo de 72 horas de processo, a exceção do 

experimento 7, do qual foram retirados 9 amostras. O conjunto total contabilizou 229 

amostras abrangendo quatro tipos diferentes de pré-tratamento da biomassa 

lignocelulósica, bem como a mudança do meio reacional no decorrer da hidrólise 

enzimática. Para todas as 229 amostras foram retiradas alíquotas para quantificação de 

ART por método DNS (Miller, 1959) e quantificação dos açúcares glicose, arabinose, 

celobiose e xilose por CLAE. Os teores de xilose e celobiose resultaram em traços ao 

longo do processo de hidrólise enzimática e não foram utilizados para efeito de 

monitoramento. A concentração de arabinose permaneceu praticamente constante ao 

logo do processo e, devido a isto, também não apresentou interesse para efeitos de 

monitoramento do processo.  
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A concentração de glicose e ART modificaram-se bastante ao longo do processo 

e apresentaram interesse prático para construção de modelos de calibração para fins de 

monitoramento utilizando a espectroscopia NIR. As 229 amostras foram submetidas a 

medidas por espectroscopia no infravermelho e pelos métodos de referência, método 

DNS para ART e CLAE para glicose. Com os dados das concentrações de açúcares foi 

possível realizar os cálculos de conversão da celulose, bem como determinar o 

rendimento de etanol teórico. 

Para realização do processo de calibração é preciso separar o conjunto total de 

amostras em subconjuntos de amostras, onde um conjunto deve ser destinado ao 

processo de calibração, outro conjunto deve ser destinado a validação externa, 

procedimento este indispensável para analisar a robustez dos modelos de calibração 

criados. 

Para analisar o grau de variabilidade presente no conjunto total de amostras foi 

realizada a análise por componentes principais (Principal Component Analysis - PCA) 

das 229 amostras. A Figura 14 mostra o score plot do primeiro componente principal 

versus o segundo componente principal. Pode-se perceber a partir da Figura 14 que 

apesar dos experimentos terem sido realizados com material lignocelulósico proveniente 

de diversos tipos de pré-tratamento, isto não distanciou em muito as amostras 

pertencentes a experimentos distintos, evidenciando que a composição do sobrenadante 

não é afetada pelo tipo de pré-tratamento empregado. Este fato é de vital importância 

para que o modelo de calibração construído possa ser utilizado futuramente com outros 

materiais lignocelulósicos submetidos a diversos pré-tratamentos. O experimento que 

apresentou maior distanciamento dos demais foi o experimento 12, realizado com fibra 

de coco verde submetido à pré-tratamento com solução alcalina (NaOH 0,5%). Mesmo 

assim o distanciamento não foi acentuado sendo um indicativo de que o mesmo deve ser 

inserido preferencialmente no conjunto de calibração, pois o conjunto de calibração 

deve conter a maior variabilidade possível a fim de garantir bom poder preditivo ao 

modelo de calibração. O score plot de CP1 versus CP2 apresentou a contribuição 

cumulativa igual a 92% e foi uma forma eficiente de visualizar a distribuição das 

amostras no gráfico PCA. Ainda na Figura 14 pode-se notar que os espectros das 

amostras se mostraram suavemente distribuídos entre o conjunto de amostras de 

calibração e de validação, bem como pode-se intuir que o intervalo de dados de 

calibração contemplou o intervalo de dados contido no conjunto de validação externa, 

este fato foi comprovado como pode ser observado na Tabela 7. 
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As 229 amostras obtidas dos 12 ensaios de cinética de hidrólise enzimática 

foram separadas em três conjuntos de amostras. O conjunto de calibração foi composto 

por 180 amostras oriundas dos experimentos 1 ao 4, 8, 9, 10,11 e 12. No conjunto de 

calibração foram contempladas amostras retiradas de pelo menos um dos ensaios 

realizados com cada tipo de pré-tratamento. A validação externa dos modelos de 

calibração construídos foi realizada com um conjunto de amostras contendo as amostras 

dos experimentos 5 e 7 que não participaram do processo de construção do modelo. Por 

último, o experimento 6 foi utilizado para monitoramento dos parâmetros: ART, 

concentração de glicose, conversão da celulose e rendimento de etanol teórico. As 

informações referentes aos conjuntos de calibração, validação externa e monitoramento 

estão descritas na Tabela 7. 

 

Figura 14 – Score plot do primeiro componente principal versus o segundo componente principal para as 

229 amostras utilizadas neste estudo. 

Tabela 7 – Intervalo de concentração (g.L
-1

) e número de amostras incluídas nos conjuntos de calibração 

e validação externa. 
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4.2.2 CALIBRAÇÃO E VALIDAÇÃO CRUZADA 

Os modelos de calibração multivariada dependem de diversos parâmetros, 

incluindo seleção de comprimento de onda, método de pré-tratamento dos espectros e o 

número ótimo de componentes principais ou variáveis latentes (Ding et al., 2016). De 

uma forma geral, modelos de calibração com boa capacidade preditiva possuem baixos 

valores de RMSEC, RMSECV e RMSEP, R
2
 elevado e reduzido número de variáveis 

latentes. Neste estudo o software Unscrambler versão 10.3 (Camo software, Oslo, 

Noruega) foi utilizado para realizar a análise quimiométrica dos dados, sendo a matriz X 

dos dados especfotrométricos e matriz Y dos dados experimentais.  

O pré-tratamento matemático dos dados NIR é utilizado para reduzir o efeito do 

espalhamento de luz nos espectros, bem como eliminar o desvio de linha de base. Para 

corrigir o espalhamento é comum utilizar os métodos de correção multiplicativa de 

desvio de luz (MSC), variação padrão normal (SNV) e suavização por média móvel 

(SMA) (Li et al., 2016). SNV e MSC são utilizados para eliminar os efeitos da 

dispersão de luz produzidos pela presença de partículas heterogêneas e formas 

irregulares no meio de medida, e também são normalmente usados para analisar 

medidas de reflectância difusa em amostras sólidas e de transflectância em substâncias 

pastosas (Xiao et al., 2012). Além disso, a razão sinal-ruído das medidas 

espectroscópicas pode ser melhorada através de tratamento matemático por técnicas de 

suavização de espectros, dentre elas pode-se destacar a técnica SMA associada a 1ª 

derivada e 2ª derivada de Savitzky-Golay. 

Neste estudo foram testados três tipos de pré-tratamento matemático dos 

espectros: MSC, SNV e SMA. Após as correções realizadas pelos métodos 

anteriormente citados, foram aplicados a primeira e segunda derivada de Savitzky-

Golay com a finalidade de eliminar possíveis mudanças de linha de base, bem como 

aumentar a capacidade dos modelos quimiométricos de selecionar a região espectral 

com maior quantidade de informação relevante para correlacionar com a concentração 

do composto de interesse. 

O procedimento de calibração foi realizado utilizando os dados de 

espectroscopia no infravermelho próximo e dados de referência para as 180 amostras 

destinadas ao conjunto de calibração. O procedimento de calibração utilizado foi a 

regressão por mínimos quadrados parciais (PLS), um método amplamente utilizado para 

a construção de modelos de calibração para o monitoramento de bioprocessos (Isci et 

al., 2008; Jacobi et al., 2011; Chong & O’Shea, 2013).  
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Os modelos de calibração obtidos neste estudo passaram pelo procedimento de 

validação cruzada com a finalidade de otimizar o número de componentes principais ou 

fatores do modelo. Foram testados modelos com o número de componentes principais 

variando entre 1 a 7. A fim de identificar qual a quantidade ótima de fatores, foi 

realizado o cálculo dos erros quadrados de predição (PRESS) para cada situação. A 

determinação da quantidade ótima de fatores é essencial para evitar duas situações que 

podem ocorrer com modelos obtidos por calibração multivariada. Na primeira situação 

o modelo possui uma quantidade menor de fatores que o ótimo, configurando um 

modelo subajustado ou “underfitted” que apresenta R
2
 alto, mas apresenta pouco poder 

preditivo. Na segunda situação, o modelo apresenta uma quantidade maior de fatores 

que o ótimo, sendo chamado de superajustado ou “overfitted”, nesta situação o modelo 

multivariado encontrado descreve muito do ruído contido nos espectros ao invés de se 

ater a variação das concentrações dos compostos no meio. Dessa maneira, um modelo 

superajustado também apresenta pouco poder preditivo, pois parte dos seus fatores estão 

relacionados apenas aos erros e ruídos presentes nos espectros NIR. Para evitar as duas 

situações descritas anteriormente, a escolha da quantidade ótima de fatores foi realizada 

pela minimização do PRESS para todos os 24 modelos construídos para todas as 

variáveis de interesse. O cálculo do PRESS não depende dos parâmetros do modelo, 

mas sim do modelo propriamente dito. Para técnicas baseadas em validação cruzada, o 

PRESS expressa a habilidade de um modelo se adaptar a um novo conjunto de dados, 

sendo utilizado como uma medida da capacidade preditiva do modelo, com o intuito de 

escolher o melhor modelo entre diversas situações (Bartoli, 2009). Neste estudo o 

PRESS foi utilizado para selecionar o número ótimo de fatores para cada modelo 

construído. 

A Tabela 8 mostra os resultados de PRESS para cada um dos modelos 

construídos para a quantificação de ART, glicose, conversão de celulose e rendimento 

de etanol teórico. A partir dos resultados observados na Tabela 8 foi possível a 

construção dos gráficos contidos nas Figuras 15, 16, 17 e 18. O método gráfico é 

clássico de visualização da minimização do PRESS, sendo assim a partir dos dados 

contidos na Tabela 8 e observação da tendência dos gráficos contidos nas Figuras de 15 

a 18 foi realizada a escolha do número ótimo de variáveis latentes. 

Foram construídos 6 modelos diferentes para cada variável de interesse. Na 

Figura 15A e 15B estão dispostos os resultados de PRESS para a regressão PLS obtida 

para o ART utilizando SNV+1ªderivada e SNV+2ªderivada, respectivamente. 
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Analisando os dois gráficos, pode-se inferir que o número ótimo de fatores para o 

primeiro modelo descrito foi 7 e para o segundo modelo foi 4 fatores, pois nessas duas 

situações o valor calculado para o PRESS foi mínimo.  

 

Figura 15 – Soma dos erros quadrados residuais (PRESS) dos modelos de calibração construídos para ART. (A) 

SNV e 1ª derivada, (B) SNV e 2ª derivada, (C) MSC e 1ª derivada, (D) MSC e 2ª derivada, (E) SMA e 1ª derivada e 

(F) SMA e 2ª derivada.  

As Figuras 15C e 15D mostram os resultados encontrados para os PRESS 

calculados para o modelo ART utilizando MSC+1ª derivada e MSC+2ª derivada, de 

onde pode-se perceber que o número ótimo de fatores é 6 e 4, respectivamente. A 

escolha de 4 fatores para o modelo MSC+2ª derivada, deve-se ao fato de que o PRESS 

calculado para os modelos com 5 a 7 reduziu levemente, então deu-se preferência pelo 

modelo mais simples. Quando o valor de PRESS é similar, faz-se a escolha pelo modelo 

mais simples, ou seja, o modelo com menor número de fatores. As Figuras 15E e 15F 

mostram os resultados de PRESS calculados para os modelos construídos para ART 

utilizando os pré-tratamentos matemáticos dos espectros SMA+1ª derivada e 
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SMA+2ªderivada, respectivamente. Dos gráficos pode-se inferir que o número de 

fatores ótimos foi 7 para o modelo construído com SMA+1ª derivada como pré-

tratamento e 5 fatores para o modelo construído com SMA+2ªderivada como pré-

tratamento matemático. 

Tabela 8 - Soma dos erros quadrados residuais (PRESS) dos modelos de calibração construídos para ART, glicose, 

conversão de celulose e rendimento de etanol teórico. 

 

A Figura 17 mostra os resultados dos cálculos de PRESS para cada um dos 

modelos construídos para a quantificação da conversão de celulose. As Figuras 17A e 

17B mostram os dados de PRESS calculados para os modelos de calibração construídos 

com SNV + 1ª derivada e SNV + 2ª derivada como pré-tratamento dos espectros 

utilizados na construção dos modelos de calibração para quantificação da conversão de 

celulose.  
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Figura 16 - Soma dos erros quadrados residuais (PRESS) dos modelos de calibração construídos para glicose. (A) 

SNV + 1ª derivada, (B) SNV + 2ª derivada, (C) MSC + 1ª derivada, (D) MSC + 2ª derivada, (E) SMA + 1ª derivada e 

(F) SMA + 2ª derivada. 

Os valores mínimos de PRESS foram obtidos quando os modelos utilizaram 7 

fatores para SNV + 1ª derivada como pré-tratamento e 2 fatores quando SNV + 2ª 

derivada foram utilizados como pré-tratamento dos espectros. Nas Figuras 17C e 17D 

foram obtidos os valores mínimos de PRESS quando 5 fatores foram utilizados após 

pré-tratamento com MSC + 1ª derivada e 2 fatores quando MSC + 2ª derivada foram 

utilizados como pré-tratamento. Nas Figuras 17E e 17F mostram os resultados dos 

cálculos de PRESS para os pré-tratamentos SMA + 1ª derivada e SMA + 2ª derivada, 

respectivamente. Os valores mínimos de PRESS foram obtidos com 7 fatores para a 

primeira condição e  5 fatores na segunda situação. 
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Figura 17 - Soma dos erros quadrados residuais (PRESS) dos modelos de calibração construídos para conversão. (A) 

SNV e 1ª derivada, (B) SNV e 2ª derivada, (C) MSC e 1ª derivada, (D) MSC e 2ª derivada, (E) SMA e 1ª derivada e 

(F) SMA e 2ª derivada. 

A Figura 18 mostra os resultados dos cálculos de PRESS para cada um dos 

modelos construídos para a previsão dos dados de rendimento teórico de etanol. As 

Figuras 18A e 18B mostram os dados de PRESS calculados para os modelos de 

calibração construídos com SNV + 1ª derivada e SNV + 2ª derivada como pré-

tratamento dos espectros. 

 Os valores mínimos de PRESS foram obtidos quando os modelos utilizaram 7 

fatores para SNV + 1ª derivada como pré-tratamento e 4 fatores quando SNV + 2ª 

derivada foram utilizados como pré-tratamento dos espectros. Nas Figuras 18C e 18D 

foram obtidos os valores mínimos de PRESS, também quando 7 fatores foram utilizados 

após pré-tratamento com MSC + 1ª derivada e 4 fatores quando MSC + 2ª derivada 

foram utilizados como pré-tratamento. 
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Figura 18 - Soma dos erros quadrados residuais (PRESS) dos modelos de calibração construídos para RET. (A) SNV 

e 1ª derivada, (B) SNV e 2ª derivada, (C) MSC e 1ª derivada, (D) MSC e 2ª derivada, (E) SMA e 1ª derivada e (F) 

SMA e 2ª derivada. 

Nas Figuras 18E e 18F mostram os resultados dos cálculos de PRESS para os 

pré-tratamentos SMA + 1ª derivada e SMA + 2ª derivada, respectivamente. Os valores 

mínimos de PRESS foram obtidos com 7 fatores para o pré-tratamento SMA + 1ª 

derivada e 5 fatores para o pré-tratamento SMA + 2ª derivada, situação semelhante a 

encontrada para os modelos obtidos nas mesmas condições para a quantificação da 

conversão de celulose. 

De uma maneira geral os modelos de calibração construídos utilizando a 2ª 

derivada como pré-tratamento subsequente forneceram modelos mais simples, ou seja, 

com menor quantidade de variáveis latentes ou fatores. Esta situação é amplamente 

desejada, pois a utilização de muitos fatores traz para o modelo muita informação sobre 

os ruídos presentes na matriz X de dados espectrais originais. Além disso, um menor 

número de fatores indica que a redução da dimensão dos dados originais foi realizada de 
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maneira satisfatória pela regressão PLS, sendo este um indicativo de que a regressão 

para esta situação apresentará resultados mais eficientes de previsão dos valores das 

variáveis em novos conjuntos de amostras. 

Na Tabela 9 estão listados os resultados para os modelos de calibração 

construídos para quantificação das concentrações de ART, glicose, conversão de 

celulose e rendimento teórico de etanol. Os valores de R
2
 variaram entre 0,95 e 0,98 

para os modelos construídos para quantificação de ART, entre 0,94 e 0,99 para os 

modelos de quantificação de glicose, entre 0,92 e 0,99 para os modelos de quantificação 

da conversão de celulose e entre 0,93 e 0,99 para o modelo de quantificação do 

rendimento teórico de etanol. De uma maneira geral, os fatores de correlação obtidos 

foram elevados, acima de 0,95 em sua maioria, sendo este um bom indicativo de boa 

correlação entre os dados de referência, obtidos por método DNS e por CLAE, com os 

dados espectrais obtidos com espectroscopia no infravermelho próximo. 

Para todos os modelos, os menores valores de RMSEC e RMSECV foram 

obtidos quando o pré-tratamento SMA + 2ª derivada foi utilizado indicando que esta 

junção de pré-tratamentos foi eficiente em reduzir os ruídos presentes na matriz de 

dados espectrais, bem como melhorou a correlação dos modelos de regressão PLS. Os 

valores de RMSEC para os melhores modelos foram 0,2135 g.L
-1

, 0,0413 g.L
-1

, 

0,3380% e 0,2510 L/t de fibra para ART, concentração de glicose, conversão de 

celulose e rendimento teórico de etanol. Os valores RMSECV para os melhores 

modelos foram 0,2642 g.L
-1

, 0,0493 g.L
-1

, 0,3688% e 0,2769 L/t de fibra para ART, 

concentração de glicose, conversão de celulose e rendimento teórico de etanol. Os 

valores de RMSEC e RMSECV para os modelos de calibração construídos 

apresentaram valores na mesma ordem de grandeza, o que indica que a correlação pelo 

método PLS obteve sucesso em correlacionar os dados de referência com os dados 

espectrais e os modelos apresentaram boas características de previsão de um grupo novo 

de amostras. De acordo com os dados obtidos de calibração e validação os modelos não 

se tornaram superajustados. O melhor desempenho, no geral, foi atribuído aos modelos 

com pré-tratamento SMA, pois este pré-tratamento matemático realiza a suavização dos 

ruídos encontrados nos espectros no infravermelho próximo, o que ajudou na obtenção 

de modelos com alta capacidade preditiva. 
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Tabela 9 – Resultados de calibração, validação cruzada e validação externa dos modelos PLS para a hidrólise 

enzimática da fibra da casca de coco verde usando diferentes tratamentos matemáticos.  

 

4.2.3 VALIDAÇÃO EXTERNA 

4.2.3.1 VALIDAÇÃO EXTERNA – ART 

Na Figura 19 estão dispostos os resultados de calibração, validação cruzada e 

validação externa para ART utilizando os seguintes pré-tratamentos SNV + 1ª derivada 

(Figura 19A) e SNV + 2ª derivada (Figura 19B). Os dados de calibração e validação 

cruzada apresentaram-se próximos a linha de perfeita correlação, indicando que o 

processo de calibração com um amplo conjunto de amostras foi eficiente em descrever a 

variabilidade total contida neste conjunto de amostras. Com a intenção de testar o poder 

preditivo do modelo de calibração obtido, foi realizada a validação externa do modelo 

com um novo conjunto de amostras não pertencente ao conjunto original de calibração. 

O conjunto de validação externa utilizado possui amostras dos ensaios 5 e 7 dentre os 

experimentos realizados de cinética de hidrólise enzimática.  

O conjunto de validação externa contendo 29 amostras de experimentos 

independentes daqueles utilizados na construção do modelo de calibração PLS, foi 

submetido à previsão utilizando os modelos obtidos. Nota-se que os valores calculados 

para as amostras de validação não se afastaram de maneira considerável da linha de 

correlação perfeita e manteve-se com valores condizentes com aqueles utilizados na 

calibração.  
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Figura 19 - Gráficos de correlação para os modelos de calibração para quantificação de ART. (A) SNV + 1ª 

derivada, (B) SNV + 2ª derivada. 

 O modelo obtido com pré-tratamento SNV + 1ª derivada apresentou os seguintes 

valores de RMSEC, RMSECV e RMSEP, 0,4093 g.L
-1

, 0,5155 g.L
-1

 e 0,3313 g.L
-1

, 

respectivamente. Os valores encontrados para os erros nas três etapas calibração, 

calibração cruzada e validação externa apresentaram-se próximos indicando um bom 
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ajuste do modelo, mas o número de componentes principais ótimos foi elevado, 7 

fatores. O modelo obtido com pré-tratamento SNV + 2ª derivada apresentou valores de 

RMSEC, RMSECV e RMSEP iguais a 0,4789 g.L
-1

, 0,5451 g.L
-1

, 0,4758 g.L
-1

, 

respectivamente. Apesar de este modelo apresentar, um número menor de componentes 

principais, 4 fatores, os valores dos erros associados ao mesmo foram mais elevados 

apresentando uma capacidade preditiva menor. 

  A Figura 20 mostra os resultados obtidos na calibração, validação cruzada e 

validação externa para ART utilizando os pré-tratamentos MSC + 1ª derivada e MSC + 

2ª derivada. Para as duas situações apresentadas percebe-se que um afastamento da 

linha de perfeita correlação, fato este não desejável para um modelo de calibração, pois 

indica uma afastamento do comportamento linear e possível redução do poder preditivo 

do modelo de calibração obtido. Este afastamento da linha de perfeita correlação é um 

indicativo de que o pré-tratamento matemático utilizado não foi a melhor escolha para 

aumentar a relação sinal-ruído contida nos espectros NIR.  

 O modelo obtido com MSC + 1ª derivada apresentou os seguintes valores de 

RMSEC, RMSECV e RMSEP, 0,3810 g.L
-1

, 0,4846 g.L
-1

, 0,3450 g.L
-1

, 

respectivamente. Apesar deste modelo apresentar, menores valores de RMSEC e 

RMSECV que os valores encontrados para o modelo obtido com SNV + 1ª derivada, o 

valor de RMSEP apresentou-se mais elevado, indicando maior poder preditivo e a maior 

eficiência do pré-tratamento SNV em aumentar a relação sinal-ruído e melhorar a 

capacidade preditiva do modelo. 

 O modelo de calibração obtido com pré-tratamento MSC + 2ª derivada 

apresentou os seguintes valores de RMSEC, RMSECV e RMSEP; 0,3610 g.L
-1

, 0,4340 

g.L
-1

,0,3536 g.L
-1

, respectivamente. O valor de RMSEP obtido por este modelo foi 

maior do que aquele encontrado para o modelo obtido com SNV + 1ª derivada, da 

mesma maneira indicando o menor poder preditivo do modelo obtido com MSC + 2ª 

derivada.  
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Figura 20 - Gráficos de correlação para os modelos de calibração para quantificação de ART. (A) MSC + 1ª 

derivada, (B) MSC + 2ª derivada. 

Os modelos obtidos utilizando MSC como pré-tratamento matemático dos 

espectros apresentaram menor quantidade de fatores, como pode ser percebido ao 

analisar a Tabela 9, mas estes levaram a uma menor capacidade preditiva, visto que 

resultaram valores de RMSEP superiores aos apresentados pelo método obtido com 

SNV + 1ª derivada. 
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A Figura 21 mostra os resultados de calibração, validação cruzada e validação 

externa para ART construídos com a utilização de SMA + 1ª derivada e SMA + 2ª 

derivada. 

 

Figura 21 - Gráficos de correlação para os modelos de calibração para quantificação de ART. (A) SMA + 1ª 

derivada, (B) SMA + 2ª derivada. 

 Os modelos apresentaram melhor ajuste à linha de correlação perfeita. O modelo 

obtido com pré-tratamento SMA + 1ª derivada apresentou os seguintes valores de 

RMSEC, RMSECV, RMSEP 0,3682 g.L
-1

, 0,4817 g.L
-1

, 0,5345 g.L
-1

 com um número 

ótimo de fatores igual a 7, um valor elevado e mesmo assim o RMSEP calculado 
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apresentou valor maior que o apresentado pelo modelo obtido utilizando SNV + 1ª 

derivada.  

 O modelo obtido com o pré-tratamento SMA + 2ª derivada apresentou os 

seguintes valores de RMSEC, RMSECV e RMSEP, 0,2421 g.L
-1

,0,3303 g.L
-1

 e 0,1994 

g.L
-1

. Os valores aqui apresentados foram os menores encontrados dentre todos os 

modelos obtidos para quantificar a concentração dos açúcares redutores totais no 

sobrenadante da hidrólise enzimática. Pode-se afirmar que a combinação da suavização 

por média móvel com a 2ª derivada de Savitzky-Golay foi uma etapa primordial para 

melhorar a correlação entre os dados de referência obtidos pelo método DNS e os dados 

obtidos por espectroscopia NIR. O número ótimo de fatores associado a este modelo foi 

7. O RMSEP associado ao modelo de calibração construído com SMA como pré-

tratamento associado à 2ª derivada mostrou-se abaixo dos valores encontrados na 

calibração e validação cruzada, pois os dados do conjunto de validação apresentaram 

menor intervalo de dados. Apesar do menor intervalo de dados pode-se ainda considerar 

este como um indicativo de que o modelo não se apresenta em nenhuma das situações 

“underfitted” ou “overfitted”. Ambas as situações são extremamente indesejáveis, 

conforme discutido anteriormente, pois ocorre expressiva redução do poder preditivo do 

modelo de calibração proposto. 

 Os gráficos de valores de referência versus valores preditos para os modelos 

construídos com os pré-tratamentos SNV e MSC associados a 1ª e 2ª derivada de 

Savitzky-Golay (Figuras 19 e 20) foram tendenciosos na mesma direção, o que pode 

levar a superestimativas dos valores de concentração. 

Para cada tipo de pré-tratamento utilizado para reduzir o ruído dos espectros NIR e 

suas combinações com 1ª derivada e 2ª derivada, é possível destacar que os melhores 

desempenhos de correlação foram obtidos quando os seguintes tipos de pré-tratamento 

matemático foram utilizados:  

(1) Pré-tratamento SNV + 1ª derivada 

(2) Pré-tratamento MSC + 1ª derivada 

(3) Pré-tratamento SMA + 2ª derivada 

A Figura 22 mostra o monitoramento dos experimentos 5 e 7 realizado pelos três 

melhores modelos obtidos durante a calibração multivariada para o concentração de 

açúcares totais. Os RMSEP calculados para cada um dos modelos foram utilizados 

como estimativa do desvio padrão e é mostrado nos gráficos de monitoramento. 
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Figura 22 – Monitoramento dos experimentos 5 e 7 como os modelos de calibração que apresentaram melhores 

resultados. (A) (1) Pré-tratamento SNV + 1ª derivada, (B) MSC + 1ª derivada e (C) SMA + 2ª derivada. 
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Os modelos de calibração obtidos utilizando os pré-tratamentos SNV + 1ª 

derivada e MSC + 1ª derivada (Figura 22A e 22B), apresentaram inferências ruidosas 

entre aproximadamente 2h e 24h, na previsão do comportamento do experimento 5, fato 

este não observado quando o pré-tratamento SMA + 2ª derivada foi utilizado. O 

comportamento ruidoso pode estar relacionado à influência das inferências passadas 

sobre os dados medidos no presente, pois o processo trata-se de uma cinética enzimática 

onde variação dos parâmetros ao longo do tempo. Sendo assim a suavização por média 

móvel é mais indicada para a correção dos ruídos, pois o método de média móvel 

suaviza o ruído no dado presente levando em consideração os valores passados.  

Dentre os três melhores modelos de calibração apresentados, o modelo obtido 

com a utilização do pré-tratamento matemático SMA + 2ª derivada apresentou os 

melhores resultados tanto referente ao fator de correlação, que foi igual a 0,98, quanto 

ao poder preditivo do modelo, pois apresentou o menor RMSEP, 0,1994 g.L
-1

, dentre 

todos os modelos testados para a quantificação da concentração de ART. Este modelo 

apresenta capacidade preditiva elevada e mostrou-se robusto o suficiente para ser 

testado no monitoramento de novos ensaios de hidrólise enzimática de materiais 

lignocelulósicos submetidos a diversos pré-tratamentos da biomassa.  

A validação externa realizada para a quantificação de ART mostrou que os três 

modelos selecionados apresentaram valores preditos de ART, bastante próximos dos 

valores medidos através dos métodos de referência, sendo assim a espectroscopia 

mostrou-se uma ferramenta eficiente para o monitoramento em tempo real do ART 

liberado durante um processo de hidrólise enzimática de uma material lignocelulósico. 

4.2.3.2 VALIDAÇÃO EXTERNA – GLICOSE 

Na Figura 23 estão dispostos os resultados de calibração, validação cruzada e 

validação externa para quantificação da glicose utilizando os pré-tratamentos SNV + 1ª 

derivada (Figura 23A) e SNV + 2ª derivada (Figura 23B). O modelo obtido após pré-

tratamento SNV + 1ª derivada apresentou melhor ajuste à linha de correlação perfeita 

assinalada dos gráficos, mas este melhor ajuste foi obtido com a utilização de 7 fatores 

fatores no modelo de calibração PLS. Os valores de RMSEC, RMSECV e RMSEP para 

este modelo foram 0,2143 g.L
-1

, 0,2592 g.L
-1

 e 0,1898 g.L
-1

, respectivamente.  
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Figura 23 - Gráficos de correlação para os modelos de calibração para quantificação de glicose. (A) SNV + 1ª 

derivada, (B) SNV + 2ª derivada.  

Os valores de RMSECV e RMSEP dos modelos devem apresentar valores na 

mesma ordem de grandeza, pois valores muito discrepantes são um indicativo de que os 

modelos encontrados podem encontrar-se em uma das duas situações anteriormente 
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citadas, modelo “underfitted” ou “overfitted”, esta situação pode ocorrer mesmo após a 

otimização do número de fatores por minimização do PRESS. Para o modelo em 

questão o RMSEC e o RMSEP apresentaram valores bem próximos o que é um 

indicativo de que o modelo obtido ajustou-se bem ao conjunto de dados pertencente ao 

conjunto de calibração e apresentou boa capacidade preditiva para quantificar a 

concentração nas amostras pertencentes ao conjunto de validação externa. 

O modelo de calibração obtido com o pré-tratamento SNV + 2ª derivada, apesar 

de não desviar em muito da linha de correlação perfeita apresentou visivelmente um 

ajuste menos efetivo que o modelo anterior. O fator de correlação apresentado foi de 

0,94, menor que 0,97 apresentando pelo modelo obtido com o pré-tratamento SNV + 1ª 

derivada. Mesmo assim, avaliando os resultados dos erros calculados para os processos 

de calibração, validação cruzada e validação externa, estes não se apresentaram tão 

maiores que os encontrados para o modelo anterior. Pode-se inferir a partir disto que, 

apesar de apresentar fator de correlação menor e notório menor ajuste à linha de 

correlação perfeita, o modelo de calibração obtido com o pré-tratamento SNV + 2ª 

derivada apresenta-se também como uma opção com boa capacidade preditiva, pois 

pode-se perceber que o valor de RMSEP calculado foi compatível com o RMSEP 

encontrado para o modelo construído com o pré-tratamento SNV + 1ª derivada. Os 

valores encontrados foram 0,1898 g.L
-1

 para o modelo SNV + 1ª derivada e 0,2022 g.L
-1

 

para o modelo SNV + 2ª derivada. 

A Figura 24 apresenta os resultados encontrados para os procedimentos de 

calibração, validação cruzada e validação externa para quantificação da glicose 

utilizando os pré-tratamentos MSC + 1ª derivada (Figura 24A) e MSC + 2ª derivada 

(Figura 24B). Nos dois gráficos de valores de referência versus valores preditos 

apresentados na Figura 24 pode-se perceber a tendência de afastamento da linha de 

perfeita correlação, para os dois gráficos, indicando que o modelo construído possui um 

resíduo, também conhecido como bias, que surge quando os modelos de calibração 

lineares não se adequam perfeitamente ao conjunto de dados da calibração. Pela 

inclinação dos gráficos, percebe-se que o bias associado ao primeiro gráfico é superior 

ao associado ao segundo. 
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Figura 24 - Gráficos de correlação para os modelos de calibração para quantificação de glicose. (A) MSC + 1ª 

derivada, (B) MSC + 2ª derivada. 

 O modelo obtido com o pré-tratamento MSC + 1ª derivada apresentou os 

seguintes resultados de correlação: 0,98, 0,1716 g.L
-1

, 0,2093 g.L
-1

 e 0,1160 g.L
-1

 para 

R
2
, RMSEC, RMSECV e RMSEP, respectivamente. Os valores dos erros estão na 
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mesma ordem de grandeza e com pouca diferença entre eles, significando que o modelo 

construído apresentou a mesma capacidade preditiva da validação cruzada na validação 

externa, fato este desejável em modelos de calibração desenvolvidos para utilização de 

monitoramento de parâmetros em processos em escala de laboratório ou industrial. 

 O modelo obtido com o pré-tratameto MSC + 2ª derivada apresentaram os 

seguintes valores de R
2
, RMSEC, RMSECV e RMSEP: 0,98, 0,1810 g.L

-1
, 0,2087 g.L

-1
, 

0,1509 g.L
-1

, respectivamente. Este modelo apesar de apresentar o mesmo fator de 

correlação, o RMSEP calculado foi maior que o RMSEP calculado para o modelo 

construído com MSC + 1ª derivada como pré-tratamento. A diferença entre os erros 

calculados para os dois modelos não foram elevados, o que permite considerar que os 

modelos discutidos apresentam poder preditivo semelhante, mas vale ressaltar que o 

modelo obtido com o pré-tratamento MSC + 2ª derivada apresentou um número menor 

de componentes principais, 4 fatores, enquanto o modelo obtido com o pré-tratamento 

MSC + 1ª derivada apresentou um número ótimo de componentes principais igual a 7 

fatores. 

A Figura 25 mostra os resultados dos procedimentos de calibração, validação 

cruzada e validação externa para quantificação da concentração de glicose no 

sobrenadante construído com a utilização de SMA + 1ª derivada e SMA + 2ª derivada. 

Na Figura 25, pode-se perceber que os modelos apresentaram melhor ajuste à linha de 

correlação perfeita, principalmente na Figura 25B onde se tem os resultados para o 

modelo construído após pré-tratamento SMA + 2ª derivada. Esta observação está de 

acordo com o modelo de calibração obtido para a quantificação de ART, onde o melhor 

ajuste à linha de correlação perfeita foi encontrado para os modelos obtidos após 

aplicação da suavização por média móvel nos dados espectrais. 

O modelo de calibração construído após pré-tratamento utilizando SMA + 1ª 

derivada apresentou os seguintes valores de R
2
, RMSEC, RMSECV e RMSEP: 0,99, 

0,0476 g.L
-1

, 0,0643 g.L
-1

, 0,0321 g.L
-1

 com um número ótimo de fatores igual a 7. Os 

valores dos erros associados à calibração, calibração cruzada e validação externa foram 

bastante reduzidos, próximos a zero. Nesta situação, o pré-tratamento matemático 

suavização por média móvel conseguiu ser bastante efetivo na remoção de ruídos dos 

dados espectrais, evidenciando a necessidade de suavização dos dados, pois o 

tratamento matemático com derivadas aumenta o ruído nos dados. Dessa forma o pré-

tratamento matemático SMA impactou positivamente nos resultados mostrados pelo 

modelo de calibração. 
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Figura 25 - Gráficos de correlação para os modelos de calibração para quantificação de glicose. (A) SMA + 1ª 

derivada, (B) SMA + 2ª derivada. 

O modelo de calibração obtido com a utilização do pré-tratamento SMA + 2ª 

derivada apresentou valores de correlação iguais a 0,99, 0,0413 g.L
-1

, 0,0493 g.L
-1

, 

0,0266 g.L
-1

 para R
2
, RMSEC, RMSECV, RMSEP, respectivamente. Os resultados de 

correlação encontrados aqui são ainda melhores que os encontrados anteriormente, pois 

os erros calculados apresentaram ligeira diminuição quando o segundo pré-tratamento 
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empregado foi a 2ª derivada de Savitzky-Golay. O número ótimo de componentes 

principais associados a este modelo foi de 6 fatores. Este número de fatores está 

apropriado, pois não é um número muito elevado nem muito reduzido sendo este um 

indicativo que o processo de calibração realizado foi efetivo em capturar a variabilidade 

contida no conjunto de calibração. O modelo de calibração construído com o pré-

tratamento SMA + 2ª derivada foi o modelo com ajuste mais próximo ao desejado. 

Para cada tipo de pré-tratamento utilizado para reduzir o ruído dos espectros NIR e 

suas combinações com 1ª derivada e 2ª derivada, pode-se destacar que os melhores 

desempenhos de correlação na quantificação da concentração de glicose foram obtidos 

quando os seguintes tipos de pré-tratamento matemático foram utilizados:  

(1) Pré-tratamento MSC + 1ª derivada 

(2) Pré-tratamento SMA + 1ª derivada 

(3) Pré-tratamento SMA + 2ª derivada 

A Figura 26 mostra o monitoramento dos experimentos 5 e 7 realizado pelos três 

melhores modelos obtidos durante a calibração multivariada para quantificar a 

concentração de glicose no sobrenadante da hidrólise enzimática da fibra da casca de 

coco verde. Pode-se perceber pelos gráficos que os valores preditos foram semelhantes 

aos valores de referência. Sendo assim, os modelos construídos utilizando os pré-

tratamentos matemáticos apresentaram bom desempenho na previsão da concentração 

de glicose em um novo conjunto de dados. Este resultado mostra que os modelos de 

regressão PLS construídos são robustos e apresentam grande potencial para serem 

utilizados no monitoramento de hidrólise enzimática de materiais lignocelulósicos. 

O modelo de calibração obtido com pré-tratamento SMA + 2ª derivada apresentou o 

melhor ajuste, como pode-se notar na Figura 26C. O melhor ajuste deve-se à precisão 

das medidas de referência obtidas por CLAE, bem como à capacidade da suavização por 

média móvel em atenuar os ruídos presentes nos dados espectrais ocasionados pelo 

fenômeno de espalhamento de luz durante a realização das medidas NIRS. 
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Figura 26 - Monitoramento dos experimentos 5 e 7 com os modelos de calibração que apresentaram melhores 

resultados na quantificação da glicose. (A) (1) Pré-tratamento MSC + 1ª derivada, (B) SMA + 1ª derivada e (C) 

SMA + 2ª derivada.  
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4.2.3.3 VALIDAÇÃO EXTERNA – CONVERSÃO DE CELULOSE 

Na Figura 27 estão dispostos os resultados das etapas de calibração, validação 

cruzada e validação externa para quantificação da conversão de celulose, ao longo do 

processo de hidrólise enzimática, utilizando os pré-tratamentos SNV + 1ª derivada 

(Figura 27A) e SNV + 2ª derivada (Figura 27B). Os gráficos dos modelos de calibração 

não apresentaram bom ajuste à linha de correlação perfeita, principalmente o modelo 

construído após pré-tratamento matemático SNV + 2ª derivada, contrariando os bons 

resultados obtidos com os modelos construídos para a quantificação da concentração de 

ART e glicose, onde o pré-tratamento da 2ª derivada proporcionou os melhores 

resultados quanto ao poder preditivo do modelo. 

O modelo de quantificação da conversão de celulose obtido após pré-tratamento 

matemático SNV + 1ª derivada apresentou os seguintes resultados: 0,97, 1,0296 %, 

1,3406 % e 0,8791 % para R
2
, RMSEC, RMSECV e RMSEP, respectivamente. Os 

valores dos erros encontrados foram maiores que os erros calculados para os modelos de 

quantificação de ART e concentração de glicose, isto se deve ao fato de que o ajuste 

obtido não foi suficiente para descrever a total variabilidade contida no conjunto de 

amostras de calibração e, assim, apresentou menor capacidade preditiva que os modelos 

obtidos para ART e glicose com a utilização dos mesmos pré-tratamentos. O número 

ótimo de variáveis latentes foi 7, sendo este mais um indicativo da capacidade preditiva 

reduzida deste modelo de calibração. 

O modelo de calibração construído após pré-tratamento SNV + 2ª derivada 

apresentou os seguintes resultados para R
2
, RMSEC, RMSECV e RMSEP, 0,92, 

1,7731%, 1,8241% e 1,0635, respectivamente. O valor baixo do fator de correlação 

justifica o afastamento mais acentuado deste modelo da correlação ideal. Este modelo 

apresentou valores maiores dos erros, mas em contrapartida apresenta apenas 2 fatores 

como o número ótimo variáveis latentes, sendo este um bom indicativo da boa 

capacidade preditiva do modelo. 
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Figura 27 - Gráficos de correlação para os modelos de calibração para quantificação da conversão de celulose. (A) 

SNV + 1ª derivada, (B) SNV + 2ª derivada. 

 O modelo construído após pré-tratamento SNV + 2ª derivada apresentou 2 

fatores como número ótimo de componentes principais, somado ao fato de menor poder 

preditivo associado a este modelo pode-se afirmar que o modelo obtido apresenta 
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problemas quanto à percepção da variabilidade do conjunto de calibração, uma 

indicação de que o modelo encontra-se “underfitted” e não pode ser utilizado para fins 

de monitoramento do processo de hidrólise enzimática. Os dados de referência versus 

dados de previsão para os modelos obtidos com pré-tratamento matemático SNV 

apresentaram o mesmo comportamento tendencioso, mais um indicativo que os modelos 

obtidos não foram capazes de se ajustar a um comportamento linear a partir do modelo 

de regressão multivariada PLS. 

O modelo obtido com o pré-tratameto MSC + 1ª derivada apresentou valores de 

R
2
, RMSEC, RMSECV e RMSEP iguais a 0,97, 1,053%, 1,4114%, 0,6658%, 

respectivamente. Os valores associados ao desempenho deste modelo encontram-se 

compatíveis com aqueles encontrados para o modelo obtido com pré-tratamento SNV + 

1ª derivada. Este dois modelos apresentaram ajustes semelhante ao conjunto de dados 

de calibração. Tal resultado indica que os pré-tratamentos SNV e MSC associados com 

a 1ª derivada foram capazes de reduzir os ruídos associados à matriz de dados 

espectrais, bem como apresentaram resultados semelhantes quanto ao aumento da 

relação sinal-ruído, o que proporcionou a construção de modelos com razoável 

capacidade preditiva. Dentre estes dois modelos, o modelo obtido com MSC + 1ª 

derivada apresentou menor valor de RMSEP, mas sem grande discrepância quanto ao 

valor encontrado com o modelo SNV + 1ª derivada. Estes resultados evidenciam a boa 

escolha dos pré-tratamentos SNV e MSC para os dados espectrais, pois os mesmos 

foram eficientes na redução dos ruídos associados ao espalhamento de luz que pode 

ocorrer durante a tomada das medidas. Por outro lado, o pré-tratamento matemático da 

2ª derivada não foi eficiente em garantir melhor ajuste do modelo, pois o modelo de 

calibração obtido com pré-tratamento MSC + 2ª derivada apresentaram um considerável 

desvio da linha de correlação perfeita, bem como os dados experimentais apresentaram 

uma tendência de curva, conforme Figura 28. Apesar dos dados de desempenho do 

modelo terem se mostrado dentro de valores razoáveis, tais como 0,97, 1,1379%, 

1,1841%, 0,7932% para R
2
, RMSEC, RMSECV e RMSEP, é necessário um olhar 

crítico para perceber que neste intervalo de dados estudado o modelo de calibração 

apresentou desvio do ajuste perfeito, bem como apresentou desvio do comportamento 

linear. 

Apesar dos modelos obtidos para quantificação da conversão de celulose terem 

apresentado, até agora, um menor potencial para o monitoramento de parâmetros do 

processo de hidrólise enzimática de material lignicelulósico, é importante ressaltar que o 
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número de componentes principais ótimo para este segundo modelo foi de apenas 2 

fatores, sendo este um indicativo que o desempenho do modelo pode ser melhorado 

com a introdução de novos componentes principais capazes de descrever a variância 

restante no conjunto de dados de calibração.  

 

Figura 28- Gráficos de correlação para os modelos de calibração para quantificação da conversão de celulose. (A) 

MSC + 1ª derivada, (B) MSC + 2ª derivada. 
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O processo de construção de modelos de calibração a partir da espectroscopia 

NIR é um processo de constante otimização e na medida do possível deve-se sempre 

tentar melhorar os modelos obtidos a partir de novos métodos de pré-tratamento 

matemático dos dados espectrais, como também pode-se incorporar novos dados ao 

conjunto de calibração com a intenção de incluir a maior variabilidade possível no 

modelo proposto. 

O modelo de calibração construído após pré-tratamento utilizando SMA + 1ª 

derivada apresentou os seguintes valores de R
2
, RMSEC, RMSECV e RMSEP: 0,99, 

0,4035%, 0,4540%, 0,2747%, respectivamente, com um número ótimo de fatores igual 

a 7, um número elevado de componentes principais, frente a outros modelos de 

calibração já construídos e mostrados anteriormente. Os valores dos erros associados à 

calibração, calibração cruzada e validação externa foram pequenos, bem inferiores aos 

erros encontrados para os modelos construídos após os pré-tratamentos SNV + 1ª 

derivada, SNV + 2ª derivada, MSC + 1ª derivada e MSC + 2ª derivada. O pré-

tratamento de suavização por média móvel foi eficiente em garantir maior correlação 

entre os dados de referência e os dados espectrais.  

Conforme Figura 29, apesar do bom ajuste demonstrado por este modelo de 

calibração, o mesmo apresentou a necessidade de 7 variáveis latentes para descrever a 

variabilidade do conjunto de calibração. A tarefa de determinar qual o melhor modelo a 

ser utilizado no monitoramento de um processo passa pela análise dos parâmetros de 

desempenho do modelo, mas também deve-se ater a complexidade do mesmo. Modelos 

com capacidade preditiva semelhante e com menor complexidade são os requisitados, 

pois uma quantidade muito grande de fatores passa a descrever o ruído ainda presente 

no conjunto de amostras de calibração (Naes, 2002). 

O pré-tratamento SMA em associação com a 2ª derivada de Savitzky-Golay 

forneceu os seguintes valores para os parâmetros de desempenho do modelo obtido: 

0,99, 0,3380%, 0,3688%, 0,1839% para R
2
, RMSEC, RMSECV e RMSEP, 

respectivamente. Para este modelo de calibração o ajuste à linha de perfeita foi 

alcançado, indicando que este modelo apresenta grande poder preditivo e pode ser 

utilizado para o monitoramento da conversão de celulose para um processo de hidrólise 

enzimática de material lignocelulósico. Dentre todos os modelos já mostrados, este foi o 

que apresentou melhor ajuste a uma correlação linear, sendo que o erro associado à 

previsão dos dados de validação externa foi de 0,1839%, um valor bastante reduzido 

principalmente quando um comparação é feita com os intervalos de valores para a conversão de 



Resultados e Discussão 

Nascimento, R. J. A.                        Tese de Doutorado                                          94 

 

celulose no conjunto de calibração, 0,0% – 28,85%, e com o intervalo do conjunto de validação 

externa, 0,0% – 6,23%. 

 

Figura 29 - Gráficos de correlação para os modelos de calibração para quantificação da conversão de celulose. (A) 

SMA + 1ª derivada, (B) SMA + 2ª derivada. 
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Ao todo foram construídos e testados 6 modelos de calibração para a quantificação 

da conversão de celulose. Pode-se destacar que os melhores desempenhos de correlação 

na quantificação da conversão de celulose foram obtidos quando os seguintes tipos de 

pré-tratamento matemático foram utilizados:  

(1) Pré-tratamento MSC + 1ª derivada 

(2) Pré-tratamento SMA + 1ª derivada 

(3) Pré-tratamento SMA + 2ª derivada 

A Figura 30 mostra os valores preditos pelos três melhores modelos de 

calibração a partir dos dados espectrais no infravermelho próximo versus os valores de 

referência de conversão de celulose, calculados a partir da equação 7 descrita no 

capítulo 3.  

A construção de métodos analíticos rápidos capazes de realizar o monitoramento 

é de extrema importância ao desenvolvimento do processo de produção de etanol de 

segunda geração, pois permite de maneira rápida a aquisição de dados que podem ser 

utilizados na otimização do processo e manutenção da qualidade da matéria-prima. 

A Figura 30A mostra os resultados do monitoramento dos Experimentos 5 e 7 

com o modelo de calibração construído após pré-tratamento matemático MSC + 1ª 

derivada que apresentou RMSEP igual a 0,6658%. Os valores de conversão de celulose 

preditos pela espectroscopia NIR ficaram bem próximos dos valores de referência, 

sendo capaz de acompanhar as oscilações detectadas, devido a erros de amostragem 

inerentes ao processo de hidrólise enzimática. A Figura 30B mostra os resultados de 

monitoramento dos experimentos 5 e 7 utilizando o modelo obtido com a combinação 

SMA + 1ª derivada de tratamento matemático dos dados, cujo RMSEP calculado foi de 

0,2747%. Os valores preditos pelo modelo ficaram próximos aos de referência, mas 

apresentaram um pequeno desvio positivo com relação aos dados.  

A Figura 30C mostra os resultados do monitoramento dos experimentos 5 e 7 

com o modelo de calibração construído após os pré-tratamentos SMA + 2ª derivada, 

cujo valor de RMSEP foi de 0,1839%. Os dados preditos mostraram-se próximos aos 

valores de referência com um desvio positivo. Os modelos de calibração que utilizaram 

a suavização por média móvel foram mais eficientes na previsão dos dados de 

conversão de celulose e apresentaram menor desvio ao prever o resultado para o ponto 

inicial da hidrólise (tempo igual à zero). Nessa situação, os valores calculados por estes 

modelos apresentaram valores positivos bem próximos à zero, enquanto o modelo 

construído com o pré-tratamento MSC + 1ª derivada previu um valor próximo de zero, 
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mas negativo, sendo este um comportamento não apropriado para um método analítico 

de monitoramento.  

 

Figura 30 - Monitoramento dos experimentos 5 e 7 com os modelos de calibração que apresentaram melhores 

resultados na quantificação da conversão de celulose. (A) Pré-tratamento MSC + 1ª derivada, (B) SMA + 1ª derivada 

e (C) SMA + 2ª derivada. 
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4.2.3.4 VALIDAÇÃO EXTERNA – RENDIMENTO TEÓRICO DE ETANOL 

Na Figura 31 tem-se os resultados dos procedimentos de calibração, validação 

cruzada e validação externa para quantificação do rendimento de etanol teórico, ao 

longo do processo de hidrólise enzimática, utilizando os pré-tratamentos SNV + 1ª 

derivada (Figura 31A) e SNV + 2ª derivada (Figura 31B). Os gráficos dos modelos de 

calibração apresentaram um ajuste razoável à linha de correlação perfeita, mas pode-se 

perceber um afastamento do comportamento linear deste conjunto de dados. O gráfico 

de valores preditos versus valores de referência apresentaram um comportamento 

curvado. Os modelos SNV + 1ª derivada e SNV + 2ª derivada para a quantificação do 

rendimento de etanol teórico apresentaram os maiores valores de RMSEP calculados 

dentre todos os modelos, sendo este um indicativo de que o pré-tratamento SNV não 

conseguiu reduzir os ruídos dos dados espectrais de maneira a propiciar um bom ajuste 

dos modelos de calibração. 

O modelo de calibração de quantificação do rendimento de etanol teórico obtido 

após pré-tratamento matemático SNV + 1ª derivada apresentou os seguintes resultados: 

0,97, 2,4032 L/t de fibra, 2,9514 L/t de fibra e 2,2381 L/t de fibra para R
2
, RMSEC, 

RMSECV e RMSEP, respectivamente. Os valores dos erros encontrados foram maiores 

que os erros calculados para os modelos de quantificação de ART, concentração de 

glicose e conversão de celulose, indicando que o ajuste obtido não foi suficiente para 

descrever a total variabilidade contida no conjunto de amostras de calibração e assim 

apresentou menor capacidade preditiva que os modelos obtidos para ART, glicose e 

conversão de celulose com a utilização dos mesmos pré-tratamentos. O número ótimo 

de componentes principais foi 7, apesar do número maior de componentes principais o 

modelo não apresenta indicativo de encontra-se superajustado, pois os valores de 

RMSEC e RMSEP encontram-se no mesmo patamar. 
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Figura 31 - Gráficos de correlação para os modelos de calibração para quantificação do RET. (A) SNV + 1ª derivada, 

(B) SNV + 2ª derivada. 

De maneira geral o pré-tratamento matemático SNV não foi eficiente na redução 

dos ruídos presentes na matriz X de dados espectrais, apresentando sempre menor 

capacidade de garantir uma boa correlação entre os espectros NIR e os dados de 
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referência. Dos modelos assim construídos, apenas o modelo de quantificação de ART 

apresentou características preditivas comparáveis aos obtidos quando os tratamentos 

SMA e MSC foram utilizados. 

O modelo de calibração obtido após pré-tratamento SNV + 2ª derivada 

apresentou os valores de R
2
, RMSEC, RMSECV e RMSEP iguais a 0,93, 3,4614 L/t de 

fibra, 3,9135 L/t de fibra, 2,2631 L/t de fibra, respectivamente, apresentando número 

ótimo de componentes principais igual a 4 fatores. Avaliando os parâmetros de ajuste 

do modelo, pode-se inferir que a correlação linear não foi bem ajustada sendo este um 

indicativo da baixa capacidade preditiva do modelo em questão.  

O modelo obtido com o pré-tratameto MSC + 1ª derivada apresentou valores de 

R
2
, RMSEC, RMSECV e RMSEP iguais a 0,98, 2,0038 L/t de fibra, 2,4107 L/t de fibra, 

1,3690 L/t de fibra, respectivamente, e número ótimo de componentes principais igual a 

7 fatores. Este modelo de calibração apresentou melhor desempenho do que os modelos 

de calibração obtidos após os pré-tratamentos SNV + 1ª derivada e SNV + 2ª derivada. 

Apresentaram desvio da linha de perfeita correlação, mas não tão evidentes quanto os 

encontrados para os modelos SNV. 

 O modelo de calibração obtido com o pré-tratamento MSC + 2ª derivada 

apresentou valores de seus parâmetros de ajuste iguais a 0,97, 2,1361 L/t de fibra, 

2,4726 L/t de fibra, 1,7332 L/t de fibra. Este modelo teve menor fator de correlação que 

o anterior, porém os valores dos erros calculados foram maiores, mas o número ótimo 

de componente principais foi menor e igual a 4 fatores.  

Os modelos de calibração obtidos após pré-tratamento matemático MSC + 1ª 

derivada e MSC + 2ª derivada apresentaram poder preditivo bastante semelhante, 

devido aos valores de RMSEP estarem bem próximos uns dos outro, mas ambos 

demonstraram algum desvio da linha de correlação perfeita como pode ser visto nas 

Figuras 31A e 31B.  

Para a regressão PLS, os resultados obtidos com MSC são estatisticamente 

semelhantes aos obtidos com SNV + 1ª derivada e diferente dos obtidos com pré-

tratamento SMA. 

Os pré-tratamentos SNV e MSC não foram eficientes em garantir as melhores 

correlação entre os dados espectrais e os dados de referência calculados a partir da 
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Equação 8 do capítulo 3, este é um indicativo que nos dados espectrais após os pré-tra-

 

Figura 32 - Gráficos de correlação para os modelos de calibração para quantificação do RET. (A) MSC + 1ª 

derivada, (B) MSC + 2ª derivada. 

tamentos SNV e MSC ainda apresentou ruídos aleatórios que podem ser originados do 

equipamento e ou do próprio ambiente de medida (Stevens & Ramirez–Lopez, 2014). A 
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presença destes ruídos residuais interferiu no poder preditivo dos modelos obtidos para 

o rendimento teórico de etanol, bem como para concentração de ART, de glicose e 

conversão de celulose. 

Com o intuito de minimizar o número de fatores associado ao modelo e reduzir o 

ruído aleatório associado ao próprio instrumento ou a variação das condições 

ambientais, o pré-tratamento SMA foi testado também em associação com 1ª e 2ª 

derivada de Savitzky-Golay, conforme Figura 33.  

O modelo obtido após pré-tratamento matemático SMA + 1ª derivada apresentou 

os seguintes valores de parâmetros de ajuste: 0,99, 0,3377 L/t de fibra, 0,4125 L/t de 

fibra, 0,2201 L/t de fibra para R
2
, RMSEC, RMSECV e RMSEP, respectivamente, 

sendo o número ótimo de fatores igual a 7. Na Figura 31A nota-se um bom ajuste do 

modelo em questão à linha de perfeita correlação. Mas, o número elevado de fatores 

pode ser um indicativo do modelo encontrar-se numa situação “overfitted”, a despeito 

do mesmo com um número mais elevado de fatores, o modelo apresentou um valor de 

RMSEP reduzido configurando ser um bom candidato para o monitoramento da 

hidrolise enzimática de materiais lignocelulósicos. 

O modelo de calibração obtido com a utilização do pré-tratamento SMA + 2ª 

derivada apresentou valores de correlação iguais a 0,99, 0,2510 L/t de fibra, 0,2769 L/t 

de fibra, 0,2279 L/t de fibra para R
2
, RMSEC, RMSECV, RMSEP, respectivamente. Os 

resultados de correlação encontrados aqui são ainda melhores que os encontrados 

anteriormente, pois os erros calculados apresentaram ligeira diminuição quando o 

segundo pré-tratamento empregado foi a 2ª derivada de Savitzky-Golay. O número 

ótimo de componentes principais associados a este modelo foi de 6 fatores. Este número 

de fatores está apropriado, pois não é um número muito elevado nem muito reduzido, 

sendo este um indicativo que o processo de calibração realizado foi efetivo em capturar 

a variabilidade contida no conjunto de calibração.  

Os modelos de calibração construídos com o pré-tratamento SMA + 1ª derivada e 

SMA + 2ª derivada foram os modelos com ajuste mais próximo ao ideal.  

Foram construídos e testados 6 modelos de calibração para a quantificação do 

rendimento de etanol teórico. Destaca-se que os melhores desempenhos de correlação 

na quantificação da conversão de celulose foram obtidos quando os seguintes tipos de 

pré-tratamento matemático foram utilizados:  

(1) Pré-tratamento MSC + 2ª derivada 

(2) Pré-tratamento SMA + 1ª derivada 
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(3) Pré-tratamento SMA + 2ª derivada 

 

Figura 33 - Gráficos de correlação para os modelos de calibração para quantificação de RET. (A) SMA + 1ª 

derivada, (B) SMA + 2ª derivada. 

A Figura 34 mostra os valores preditos pelos três melhores modelos de 

calibração a partir dos dados espectrais no infravermelho próximo versus os valores de 

referência de conversão de celulose, calculados a partir da Equação 8 descrita no 

capítulo 3.  
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A Figura 34A mostra os resultados de monitoramento dos Experimentos 5 e 7 

com o modelo de calibração construído após pré-tratamento matemático MSC + 2ª 

derivada que apresentou RMSEP igual a 1,7332 L/t de fibra. Os valores preditos pela 

espectroscopia NIR ficaram bem próximos dos valores de referência, sendo capaz de 

acompanhar as oscilações detectadas no processo de hidrólise enzimática para os 

valores de rendimento de etanol teórico. A Figura 34B mostra os resultados de 

monitoramento dos experimentos 5 e 7 utilizando o modelo obtido SMA + 1ª derivada 

como pré-tratamento matemático dos dados, cujo RMSEP calculado foi de 0,2201 L/t 

de fibra. A Figura 34C mostra os resultados do monitoramento dos experimentos 5 e 7 

com o modelo de calibração construído após os pré-tratamentos SMA + 2ª derivada, 

cujo valor de RMSEP foi de 0,2279 L/t de fibra, os dados preditos pelo dois modelos 

SMA mostraram-se muito próximos aos valores de referência. 

Os modelos de calibração que utilizaram a suavização por média móvel foram 

mais eficientes na previsão dos dados de conversão de celulose e erraram menos ao 

prever o resultado para o ponto inicial da hidrólise, tempo igual a zero, nessa situação os 

valores calculados por este modelos apresentaram valores positivos bem próximos a 

zero, enquanto o modelo construído com o pré-tratamento MSC + 1ª derivada previu 

um valor próximo de zero, mas negativo sendo este um comportamento não apropriado 

para um método analítico de monitoramento. Este comportamento se repetiu para todos 

os modelos calculados, rendimento de etanol teórico, ART, glicose e conversão de 

celulose. 

Quanto ao ruído espectral pode-se retirá-lo com tratamentos matemáticos, tais 

como a variação normal padrão (standard normal variate - SNV), correção 

multiplicativa de espalhamento de luz (Multiplicative scatter correction - MSC), 

suavização por média móvel (Smoothing moving average - SMA). 

A realização de derivadas numéricas nos espectros podem remover efeitos 

aditivos e multiplicativos, além de reduzir as mudanças de linha de base, melhora a 

resolução de picos sobrepostos, compensa desvios de dados do instrumento, aumenta 

pequenos valores de absorção nos espectros e favorece o desempenho preditivo dos 

modelos de calibração baseados em espectroscopia (Stevens & Ramirez–Lopez, 2014). 

Sendo assim, todas estas características foram importantes para a obtenção de modelos 

de calibração com alto poder preditivo. 
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Figura 34 - Monitoramento dos experimentos 5 e 7 com os modelos de calibração que apresentaram melhores 

resultados na quantificação do RET. (A) Pré-tratamento MSC + 2ª derivada, (B) SMA + 1ª derivada e (C) SMA + 2ª 

derivada.  
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Apesar das vantagens da utilização de derivadas numéricas como pré-tratamento 

matemático dos dados espectrais, existem alguns problemas decorrentes da sua 

utilização, dos quais é possível destacar aumento do ruído nos dados e o risco de 

sobreparametrizar (overfitting) o modelo. Sendo assim, a utilização das técnicas SNV, 

MSC e SMA foram importantes para juntamente com as técnicas de derivadas propiciar 

a obtenção de modelos de calibração com alto poder preditivo. 

 Dentre todos os 24 modelos de calibração construídos para concentração de 

ART, concentração de glicose, conversão de celulose e rendimento de etanol teórico os 

melhores resultados na validação externa foram obtidos quando o pré-tratamento SMA 

+ 2ª derivada foi utilizado. Os quatro melhores modelos estão descritos na Tabela 10. 

Tabela 10 – Resultados ótimos para os modelos de calibração obtidos para ART, glicose, conversão de celulose e 

rendimento de etanol teórico. 

 

O pré-tratamento matemático SMA foi eficaz na remoção dos ruídos presentes 

nos dados espectrais e proporcionou a obtenção modelos de calibração com alto poder 

preditivo e parâmetro de correlação R
2
 variando entre 0,98 para ART e 0,99 para a 

quantificação dos demais compostos. Os parâmetros Conversão de celulose e RET 

encontram-se correlacionados aos valores de glicose, sendo este um indicativo do ajuste 

semelhantes entre os modelos PLS para glicose, conversão e RET que apresentaram 

número de fatores iguais a 6, 5 e 6, respectivamente. 

4.2.4 MONITORAMENTO DA HIDRÓLISE ENZIMÁTICA 

Os modelos de calibração construídos para mensurar a concentração de ART, 

concentração de glicose, conversão de celulose e RET foram submetidos aos seguintes 

procedimentos matemáticos: variação normal padrão (standard normal variate - SNV), 

correção multiplicativa de espalhamento de luz (Multiplicative scatter correction - 

MSC) e suavização por média móvel (Smoothing moving average - SMA). Estes pré-

tratamentos matemáticos foram realizados com a finalidade de determinar quais destes 

apresentaram os melhores desempenhos quanto à previsão das variáveis de resposta.  

A relação entre o espectro NIR e as concentrações das amostras pode ser descrita 

por um modelo empírico baseado em dados experimentais, dados espectrais e na análise 

quimiométrica. A regressão PLS define uma relação linear entre dois blocos de 
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variáveis, que são eles: a matriz X de dados espectrais das 229 amostras e o vetor Y 

contendo as informações de ART, glicose, conversão de celulose e RET. A relação 

matemática é definida como uma sequência de coeficientes de regressão (ai) que 

multiplica cada um dos valores de absorbância usado na calibração do modelo (xi). 

Cada valor de absorbância relaciona-se com um comprimento de onda específico. A 

equação que descreve os modelos de calibração obtidos neste trabalho é a Equação 9. 

i 0 1 1 2 2 3 3 4 4y a a x a x a x a x ...                       (9) 

 Os modelos desenvolvidos neste trabalho são baseados em uma matriz de dados 

espectrais contendo 1561 medidas de absorbância na região NIRS para as 229 amostras. 

Os modelos de calibração que apresentaram menores erros RMSEC, RMSECV e 

RMSEP 0,2135 g.L
-1

, 0,2642 g.L
-1

 e 0,1994 g.L
-1

 para o ART, 0,0413 g.L
-1

, 0,0493g.L
-1 

e 0,0266 g.L
-1

 para concentração de glicose; 0,3380%, 0,3688% e 0,1839% para a 

conversão de celulose; 0,2510 g.L
-1

, 0,2769 g.L
-1

, 0,2279 g.L
-1

 para RET; foram 

escolhidos como os modelos a serem utilizados no monitoramento de um novo 

experimento, não pertencente ao conjunto de calibração e também não pertencente ao 

conjunto de validação externa. O experimento 6 de hidrólise enzimática foi monitorado 

durante 72h, pelo método analítico desenvolvido através da junção da espectroscopia 

NIR com a calibração multivariada. Os dados de monitoramento da hidrólise enzimática 

podem ser observados nas Figuras 35 a 38. Os gráficos apresentados mostraram que os 

modelos de calibração construídos a partir de dados de espectroscopia no infravermelho 

próximo associado à ferramentas de calibração multivariada é possível desenvolver um 

método analítico confiável e de excelente capacidade preditiva, capaz de fornecer dados 

sobre o andamento de um processo de hidrólise enzimática de materiais 

lignocelulósicos. 

 A Figura 35 mostra o monitoramento da concentração de açúcares 

redutores totais presentes no sobrenadante do experimento 6 de hidrólise enzimática. Os 

valores reais, obtidos através de um método de quantificação tradicional, o método 

DNS, e os valores preditos pelo método analítico utilizando o NIRS mostraram-se muito 

próximos, sendo este um indicativo de que o método analítico baseado na 

espectroscopia NIR é uma ferramenta apropriada para a quantificação rápida de 

parâmetros de processos de hidrólise enzimática. 
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Figura 35 – Monitoramento da concentração de ART do experimento 6 de hidrólise enzimática como modelo de 

calibração SMA + 2ª derivada. 

A Figura 36 mostra o monitoramento da concentração de glicose no experimento 

6 de hidrólise enzimática. Os valores preditos pelo método analítico com espectroscopia 

NIR apresentou valores praticamente iguais aos valores reais, calculado pelo método 

tradicional de referência, CLAE, na grande maioria dos pontos. Apenas os pontos para 

48h, 60h e 72h apresentaram um pequeno desvio do valor real, mas este tipo de desvio 

pode acontecer até mesmo com o método de referência sendo, portanto perfeitamente 

aceitável para o método analítico NIRS. 

 

Figura 36 - Monitoramento da concentração de glicose do experimento 6 de hidrólise enzimática com o modelo de 

calibração SMA + 2ª derivada. 
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Figura 37 - Monitoramento da conversão de celulose do experimento 6 de hidrólise enzimática como modelo de 

calibração SMA + 2ª derivada. 

Os resultados encontrados para quantificação de ART e glicose são promissores, 

pois os dados apresentados neste estudo deixam claro que o desenvolvimento de 

métodos analíticos alternativos aos tradicionais são importantes para viabilizar o 

monitoramento de bioprocessos, pois a partir da implantação de métodos analíticos 

rápidos, seguros e de baixo custo, pode-se tornar possível a implementação de sistemas 

de controle para acompanhar ao longo do tempo variáveis importantes como 

concentração de matéria-prima e concentração de produto final.  

 

Figura 38 - Monitoramento do RET experimento 6 de hidrólise enzimática como modelo de calibração SMA + 2ª 

derivada. 
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A taxa de amostragem dos ensaios de hidrólise enzimática permitiu a 

visualização das curvas cinéticas do 12 experimentos realizados, que totalizaram 229 

amostras, das quais 29 foram destinadas a validação externa e 20 para o monitoramento. 

As Figuras 36 e 37 mostram os resultados para o monitoramento da conversão 

de celulose e do rendimento de etanol teórico no experimento 6 de hidrólise enzimática. 

Nos gráficos pode-se perceber que os modelos de calibração construídos foram 

eficientes em monitorar a variação dos parâmetros ao longo das 72 horas de processo. 

Na Tabela 11 estão dispostos todos os valores de referência e preditos para o 

ensaio de hidrólise enzimática. Os valores calculados estão realmente bem próximos dos 

valores reais calculados pelos respectivos métodos de referência, que são demorados, 

exigem a utilização de reagentes específicos e são laboriosos. 

Na literatura estão descritos estudos sobre o monitoramento de bioprocessos, em 

especial processos de fermentação álcoolica e processos de hidrólise enzimática do 

amido com a utilização da espectroscopia NIR (Burratti et al., 2011; Blanco et al., 

2004; Finn et al., 2006; Blanco et al., 2000). Alguns trabalhos mostram o 

monitoramento da etapa de fermentação do processo de fabricação do etanol de segunda 

geração, mas pouco descreve-se sobre o monitoramento da etapa de hidrólise enzimática 

de materiais lignocelulósicos que se apresenta como uma etapa chave para o aumento 

do rendimento e otimização do processo. 

Tabela 11 – Valores de referência e valores preditos para o monitoramento do experimento 6 de hidrólise enzimática. 

 

Horikawa et al. (2015) realizaram o monitoramento com espectroscopia NIR da 

hidrólise enzimática da Eucalyptus globulus após pré-tratamento hidrotérmico do 

material lignocelulósico. O monitoramento foi realizado para a conversão de celulose 

em açúcares fermentescíveis, obtendo resultados de R
2
 e RMSEP iguais a 0,95 e 4,45 
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quando o modelo de regressão PLS com 7 fatores foi utilizado; 0,94 e 4,25 quando 

quando o modelo de regressão PLS com 6 fatores foi utilizado e 0,93 e 5,83 quando o 

modelo de regressão PLS com 5 fatores foi utilizado. Os resultados aqui mostrados por 

eles encontram-se abaixo do desempenho dos modelos descrito neste no presente 

estudo.  

Pinto et al. (2016) utilizaram a combinação da espectroscopia NIR associado 

com a regressão PLS para promover o monitoramento da etapa de fermentação alcoólica 

do processo de produção de etanol de segunda geração com a utilização de fibra, palha e 

pontas da cana de açúcar. Os modelos foram construídos a partir de 103 amostras para 

quantificação da concentração de glicose e concentração de etanol ao longo do tempo. 

Os melhores resultados encontrados de RMSEP relatados foram 3,02 g/L para etanol e 

6,60 g/L para glicose. O valor de RMSEP relatado pelos autores Pinto et al. (2016) para 

a glicose foi bem superior ao encontrado no presente estudo, 0,0266 g.L
-1

, onde para a 

construção das curvas de calibração foram utilizados ao todo 229 amostras distribuídas 

entre conjuntos de calibração, validação externa e de monitoramento, sendo este o 

motivo do melhor desempenho dos modelos de monitoramento. 

O método analítico baseado em espectroscopia no infravermelho próximo e em 

calibração multivariada, desenvolvido neste trabalho mostrou-se capaz de realizar de 

forma satisfatória o monitoramento de um processo de hidrólise enzimática de materiais 

lignocelulósicos, submetidos a vários pré-tratamentos químicos, sendo esta uma etapa 

importante no desenvolvimento da tecnologia de fabricação de etanol de segunda 

geração. 
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5. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A produção de etanol de segunda geração compreende as etapas de pré-

tratamento da biomassa lignocelulósica, hidrólise enzimática e fermentação dos 

açúcares fermentescíveis liberados na etapa de hidrólise. A tarefa de hidrolisar 

biopolímeros, como celulose e hemicelulose, em açúcares fermentáveis é complexa 

porque a digestibilidade do material lignocelulósico é dificultada por fatores estruturais 

e composicionais da própria biomassa. Sendo assim, faz-se necessária a utilização de 

pré-tratamentos da biomassa lignocelulósica com a finalidade de desestabilizar a 

estrutura dessa biomassa e dessa forma facilitar o acesso das enzimas a celulose. Os pré-

tratamentos testados neste estudo foram pré-tratamento com ácido sulfúrico diluído, 

pré-tratamento com ácido fosfórico diluído, pré-tratamento alcalino e pré-tratamento 

hidrotérmico ou autocatalítico. 

Na primeira etapa deste trabalho foi realizado um estudo para determinar o 

potencial da fibra da casca de coco verde como matéria-prima da indústria do etanol de 

segunda geração e quais as modificações advindas dos pré-tratamento físico-químicos 

propostos para aumentar a conversão da celulose em açúcares fermentescíveis e 

posteriormente a etanol. 

Os pré-tratamentos de caráter ácido utilizados neste trabalho foram eficientes em 

retirar em torno de 70% da hemicelulose presente no material lignocelulósico in natura.  

O pré-tratamento alcalino reduziu com menor intensidade o teor de lignina presente nas 

amostras, sendo este um indicativo que este pré-tratamento foi brando para este tipo de 

material lignocelulósico, fibra da casca de coco verde. Os pré-tratamentos utilizados 

neste estudo foram eficientes em aumentar o acesso da celulose as enzimas celulolíticas, 

melhorando assim o rendimento da hidrólise enzimática e consequente conversão da 

celulose. 

A Análise DRX foi eficiente em mostrar a variação no índice de cristalinidade 

nas amostras de fibra de coco verde com a utilização dos 4 tipos de pré-tratamentos 

descritos neste estudo. Os índices de cristalinidade das amostras aumentaram após a 

realização dos pré-tratamentos, sendo esta a confirmação da redução dos teores de 

hemicelulose e lignina que são compostos amorfos. A espectroscopia no infravermelho 

próximo mostrou-se como uma técnica analítica útil na caracterização qualitativa de 

materiais lignocelulósicos. Os teores de rendimento de hidrólise enzimática e 

rendimento de etanol teórico alcançados pelo pré-tratamento com ácido fosfórico 
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diluído o tornam um pré-tratamento eficiente e indicado para aumentar o rendimento de 

etanol de segunda geração baseado na fibra da casca de coco verde. 

A segunda parte deste trabalho estudou a espectroscopia NIR como ferramenta 

de monitoramento de variáveis importantes à hidrólise enzimática, tais como: 

concentração de açúcares redutores totais, concentração de glicose, conversão de 

celulose e rendimento de etanol teórico, estes parâmetros são realizados por métodos de 

referência demorados, laboriosos e que necessitam da utilização de reagentes 

específicos. 

Com a finalidade de utilizar a espectroscopia NIR como ferramenta de 

monitoramento da hidrólise enzimática da fibra da casca de coco verde, foram testados 

diversos pré-tratamentos da matriz de dados espectrais com a finalidade de reduzir os 

ruídos aleatórios presentes nos dados. Dentre estes, o tratamento matemático mais 

eficiente na redução destes ruídos foi à suavização dos dados por média móvel e sua 

associação com a 2ª derivada de Savitzky-Golay. A combinação destes dois pré-

tratamentos matemáticos garantiram os modelos de calibração baseados na regressão 

por mínimos quadráticos parciais (PLS) com alto desempenho de seus parâmetros de 

ajuste do modelo, bem como se percebeu a sua boa adequação a tarefa de 

monitoramento de um novo processo de hidrólise enzimática. 

A capacidade de previsão dos modelos obtidos foi avaliada observando os 

menores valores do erro quadrático médio de previsão, RMSEP, que é uma medida do 

poder preditivo do modelo construído. Os melhores modelos de calibração obtidos 

foram dispostos na Tabela 9 e mostram os principais resultados calculados pelo 

software Unscrambler versão 10.3 (Camo software, Oslo, Noruega). 
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6. CONCLUSÕES 

A fibra de coco verde foi submetida a quatro tipos diferentes de pré-tratamento 

físico-químico, a saber, pré-tratamento com ácido sulfúrico (2% p/v), pré-tratamento 

autocatalítico, pré-tratamento alcalino (NaOH, 0,5% p/v) e pré-tratamento com ácido-

fosfórico (0,2% p/v), sendo este último o mais eficiente na remoção de hemicelulose e 

consequente diminuição do teor do polissacarídeo mencionado. Este fato foi 

determinante para qualificar o pré-tratamento com ácido fosfórico (0,2% p/v) como 

mais eficiente na liberação de açúcares fermentescíveis, aumentando de 25,72% para 

78,71% a liberação de glicose, e no maior rendimento de etanol teórico, 83,68L/t de 

fibra seco. 

A análise morfológica da fibra de coco verde, realizada por MEV, demonstrou 

que os tratamentos de caráter ácidos utilizados neste estudo, foram eficientes na 

remoção da hemicelulose. O pré-tratamento alcalino agiu nos feixes das fibras da célula 

vegetal sendo importante para desorganizar a sua estrutura que é altamente organizada e 

que age dificultando a ação das enzimas e, assim reduzindo o rendimento do processo 

de hidrólise enzimática. 

 Na análise do índice de cristalinidade, utilizando a análise DRX foi possível 

avaliar variação da cristalinidade da fibra de coco verde frente aos diversos pré-

tratamentos físico-químicos utilizados neste estudo. O pré-tratamento autocatalítico 

apresentou o maior índice de cristalinidade, 41,52%, sendo este um indicativo de que 

ocorreu maior remoção de compostos amorfos, como lignina e hemicelulose, do 

material lignocelulósico. 

 O NIRS mostrou-se como uma técnica qualitativa eficiente na determinação da 

variação dos teores de hemicelulose, lignina, bem como a variação no teor de celulose 

cristalina. Os modelos com melhor capacidade preditiva foram aqueles obtidos a partir 

de espectros pré-tratados com a suavização por média móvel com posterior realização 

da segunda derivada, obtendo resultado bastante satisfatórios e que permitiram o 

monitoramento de um novo ensaio de hidrólise enzimática com valores próximos dos 

valores calculados pelos métodos de referência. 

Os resultados mostraram que o método analítico baseado no NIRS, equipado 

com sensor conectado ao equipamento por cabos de fibras óticas, pode ser utilizado 

como um método rápido e eficaz para quantificar concentrações de açúcares redutores 

totais, concentração de glicose, conversão de celulose e rendimento de etanol teórico, 
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em tempo real, permitindo a implementação do monitoramento de processos de 

hidrólise enzimática de materiais lignocelulósicos. Vale aqui ressaltar que os modelos 

de calibração construídos para o NIRS devem estar sempre em constante ciclo de 

otimização para manter o seu alto poder preditivo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 7 

Referências Bibliográficas 

 

 

 

 



Referências Bibliográficas 

 

Nascimento, R. J. A.                        Tese de Doutorado           118 

 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ABDI, H. Partial Least Square Regression PLS-Regression. In: Neil Salkind (Ed.) 

(2007). Encyclopedia of Measurement and Statistics.2007.  

ABREU, H. S.; LATORRACA, J. V. F.; PEREIRA, R. P. W.; MONTEIRO, M. B. O.; 

ABREU, F. A.; AMPARADO, K. F. A supramolecular proposal of lignin structure and 

its relation with the wood properties. Annals of the Brazilian Academy of Sciences. v. 

81(1), p. 137-142, 2009. 

AGBOR, V. B.; CICEK, N.; SPARLING, R.; BERLIN, A.; LEVIN, D. B. Biomass 

pretreatment: Fundamentals toward application. Biotechnology Advances. v. 29. p. 675-

685, 2011. 

AGUSTRIYANTO R.; FATMAWATI A.; LIASARI Y. Study of enzymatic hydrolysis 

of dilute acid pretreated coconut husk. Bulletin of Chemical Reaction Engineering & 

Catalysis. v. 7(2), p. 137 – 141, 2012. 

ALVIRA, P; TOMÁS-PEJÓ E.; BALLESTEROS, M.; NEGRO, M. J. Pretreatment 

technologies for an efficient bioethanol production process based on enzymatic 

hydrolysis: A review. Bioresource Technology. v.101, p. 4851-4861, 2010.  

ANDRIETTA, S. R., ANDRIETTA, M. G. S., BICUDO, M. H. P. Comparação do 

rendimento fermentativo utilizando diferentes metodologias de cálculos para a avaliação 

do desempenho de um processo industrial. STAB. v. 30, p. 41-49, 2011. 

BALLESTEROS, M.; OLIVA, J. M.; NEGRO, M. J.; MANZANARES, P.; 

BALLESTEROS, I. Ethanol from lignocellulosic materials by a simultaneous 

saccharification and fermentation process (SFS) with Kluyveromyces marxianus CECT 

10875. Process Biochemistry. v. 39, p. 1843-1848, 2004. 

BALAT, M. Production of bioethanol from lignocellulosic materials via the 

biochemical pathway: A review. Energy Conversion and Management. v. 52, p. 858-

875, 2011. 

BARTOLI, A. On Computing the Prediction Sum of Squares Statistic in Linear Least 

Squares Problems with Multiple Parameter or Measurement Sets. International Journal 

of Computer Vision. v. 85(2), p. 133 – 142, 2009. 

BAUM, A.; AGGER, J.; MEYER, A. S.; EGEBO, M.; MIKKELSEN, J. D. Rapid near 

infrared spectroscopy for prediction of enzymatic hydrolysis of corn bran after various 

pretreatments. New Biotechnology. v. 29(3), p. 293-301, 2012.  

BERETON, R. G. Calibration. In: Bereton, R. G. Chemometrics: Data Analysis for 

Laboratory and Chemical Plant. 1ª Edição. Grã-Bretanha: John-Wiley & Sons, Ltd, 

2003. Cap. 5, p. 271-323. 

BEUKES, N.; PLETSCHKE, B. I. Effect of alkaline pre-treatment on enzyme synergy 

for efficient hemicellulose hydrolysis in sugarcane bagasse. Bioresource Technology. v. 

102, p. 5207-5213, 2011. 



Referências Bibliográficas 

 

Nascimento, R. J. A.                        Tese de Doutorado           119 

 

BEVERLEY, F.; HARVEY, L. M.; MCNELL, B. Near-infrared spectroscopic 

monitoring of biomass, glucose, ethanol and protein content in high cell density baker’s 

yeast fed-batch bioprocess. Yeast. v. 23, p. 507 – 517, 2006. 

BLANCO, M.; COELHO, J.; ITURRIAGA, H.; MASPOCH, S.; BAÑÓ, R. G. On-line 

monitoring of starch enzymatic hydrolysis by Near Infrared Spectroscopy. The Analyst. 

v. 125, p. 749-752, 2000. 

BLANCO, M.; VILLAROYA, I. NIR spectroscopy: a rapid-response analytical tool. 

Trends in analytical chemistry. v. 21(4), p. 240-250, 2002.  

BLANCO, M.; PEINADO, A. C.; MAS, J. Analytical Monitoring of Alcoholic 

Fermentation Using NIR Spectroscopy. Biotechnology and bioengineering. v. 88(4), p. 

536-542, 2004.  

BLANCO, M.; PEINADO, A. C.; MAS, J. Elucidating the composition profiles of 

alcoholic fermentations by use of ALS methodology. Analytica chimica acta, v. 544, p. 

199-205, 2005. 

 

BLANCO, M.; PEINADO, A. C.; MAS, J. Monitoring alcoholic fermentation by joint 

use of soft and hard modelling methods. Analytica chimica acta, v. 556, p. 364-373, 

2006. 

BRODEUR, G.; YAU, E.; BADAL, K.; COLLIER, J.; RAMACHANDRAN, K. B.; 

RAMAKRISHNAN, S. Chemical and Physicochemical Pretreatment of Lignocellulosic 

Biomass: A Review. Enzyme Research. p. 1-17, 2011.  

BURRATTI, S.; BALLABIO, D.; GIOVANELLI, G.; DOMINGUEZ, C. M. Z.; 

MOLES, A. Monitoring of alcoholic fermentation using near infrared and mid infrared 

spectroscopies combined with electronic nose and electronic tongue. Analytica Chimica 

Acta. v. 697, p. 67-74, 2011. 

BURUIANA, C-T.; GARROTE, G.; VIZIREANU, C. Bioethanol production from 

residual lignocellulosic materials: a review – part 1. Food Technology. v. 37(1), p. 9-24, 

2013. 

CAVARARO, R. Produção Agrícola Municipal - Culturas temporárias e permanentes. 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. v. 41, 2014. 

CEN, H.; HE, Y. Theory and application of near infrared reflectance spectroscopy in 

determination of food quality. Trends in Food Science & Technology. v. 18, p. 72-83, 

2007. 

CHANDEL, A. K.; ES, C.; RUDRAVARAM, R.; NARASU, M. L.; RAO, V.; 

RAVINDRA, P. Economics and environmental impact of bioethanol production 

technologies: an appraisal. African Journal of Environmental Economics and 

Management. v. 1(5), p. 126-143, 2013. 

CHANG, K-L.; THITIKORN-AMORN, J.; HSIEH, J-F.; OU, B-M.; CHEN, S-H.; 

RATANAKHANOKCHAI, K.; HUANG, P-J.; CHEN, S-T. Enhanced enzymatic 



Referências Bibliográficas 

 

Nascimento, R. J. A.                        Tese de Doutorado           120 

 

conversion with freeze pretreatment of rice straw. Biomass and Bioenergy. v. 35, p. 90-

95, 2011. 

CHEN, G. L.; ZHANG, B.; WU, J. G.; SHI, C. H. Nondestructive assessment of amino 

acid composition in rapeseed meal based on intact seeds by near-infrared reflectance 

spectroscopy. Animal Feed Science and Technology. v. 165, p. 111-119, 2011. 

CHEN, H.; HAN, Y.; XU, J. Simultaneous saccharification and fermentation of steam 

exploded wheat straw pretreated with alkaline peroxide. Process Biochemistry. v. 43, p. 

1462-1466, 2008. 

CHEN, Y.; SHARMA-SHIPAVA, R. R.; KESHWANI, D.; CHEN, C. Potential of 

Agricultural Residues and Hay for Bioethanol Production. Applied Biochemistry 

Biotechnology. v. 142, p. 276-290, 2007. 

COFFEY, C.; COOLEY, B. E. JR.; WALKER, D. S. Real time quantitation of a 

chemical reaction by fiber optic near-infrared spectroscopy. Analytica Chimica Acta. v. 

395(3), p. 335-341, 1999. 

CHONG, B. F.; O’SHEA, M. G. Advancing Energy Cane Cell Wall Digestibility 

Screening by Near-Infrared Spectroscopy. Applied spectroscopy. v. 67(10), p. 1160 – 

1164, 2013. 

COIMBRA, M. C.; DUQUE, A.; SAÉZ, F.; MANZANARES, P.; GARCIA-CRUZ, C. 

H.; BALLESTEROS, M. Sugar production from wheat straw biomass by alkaline 

extrusion and enzymatic hydrolysis. Renewable Energy, v. 86, p. 1060 – 1068, 2016. 

CONVERSE, A. O.; OOSHIMA, H.; BURNS D. S. Kinetics of Enzymatic Hydrolysis 

of Lignocellulosic Materials Based on Surface Area of Cellulose Accessible to Enzyme 

and Enzyme Adsorption on Lignin and Cellulose. Applied Biochemistry and 

Biotechnology. v. 24/25, p. 67-73, 1990. 

CORDELLA, C. B. Y. PCA: The Basic Building Block of Chemometrics. In: KRULL, 

I. S. Analytical Chemistry. 1ª Edição. Austria: InTech, 2012, cap. 1, p. 1- 46. 

CORRÊA, A. C.; TEIXEIRA, E. M.; PESSAN, L. A.; MATTOSO, L. H. C. Cellulose 

nanofibers from curaua fibers. Cellulose. v. 17, p. 1183 – 1192, 2010. 

COTANA, F.; CAVALAGLIO, G.; GELOSIA, M.; NICOLINI, A.; COCCIA, V.; 

PETROZZI, A. Production of bioethanol in a second generation prototype from 

pinewood chips. Energy Procedia. v. 45, p. 42-51, 2014. 

COZZOLINO, D.; KWIATKOWSKI, M. J.; PARKER, M.; CYNKAR, W.U.; 

DAMBERGS, R.G. Prediction of phenolic compounds in red wine fermentations by 

visible and near infrared spectroscopy. Analytica Chimica Acta. v. 513, p. 73-80, 2004. 

DAHNUM, D.; TASUN, S. O.; TRIWAHYUNI, E.; NURDIN, M., ABIMANYU, H. 

Comparison of SHF and SSF processes using enzyme and dry yeast for optimization of 

bioethanol production from empty fruit bunch. Energy Procedia. v. 68, p. 107-116, 

2015. 



Referências Bibliográficas 

 

Nascimento, R. J. A.                        Tese de Doutorado           121 

 

DAVIES, T. The history of near infrared spectroscopic analysis: Past, present and future 

–“From sleeping technique to the morning star of spectroscopy”. Analysis magazine. v. 

26(4), 1998. 

DING, G.; HOU, Y.; PENG, J.; SHEN, Y.; JIANG, M.; BAI, G. At-line near-infrared 

spectroscopy optimizing and monitoring biotransformation process of γ-aminobutyric 

acid. Journal of Pharmaceutical Analysis. v. 6(3), p. 171 – 178, 2016. 

ELDIN, A. B. Near Infra-Red Spectroscopy. In: Wide Spectra of Quality Control. Ed. 

Dr. Isin Akyar, p. 237-248, 2011. 

EMMEL, A.; MATHIAS, A. L.; WYPYCH, F.; RAMOS, L. P. Fractionation of 

Eucalyptus grandis chips by dilute acid-catalysed steam explosion. Bioresource 

Technology. v. 86, p. 105 – 115, 2003. 

ESMERALDO, M. A.; BARRETO, A. C. H.; FREITAS, J. E. B.; FECHINE, P. B. A.; 

SOMBRA, A. S. B.; CORRADINI, E.; MELE, G.; MAFFEZZOLI, A.; MAZZETTO, 

S. E. Dwarf-green coconut fibers: a versatile natural renewable raw bioresource. 

Treatment, morphology and physicochemical properties. Bioresources, v. 5(4), p. 2478-

2501, 2010. 

ESTERBAUER, H,; LABUDOVA, W. S. I.; HERMANN, A.; HAYN, M. Production 

of Trichoderma Cellulase in Laboratory and Pilot Scale. Bioresource Technology. v. 36, 

p. 51-65, 1991. 

FAULON, J-L., CARLSON, G. A., HATCHER, P. G. A three-dimensional model for 

lignocellulose from gymnospermous wood. Organic Geochemistry. v. 21(12), p. 1169-

1179, 1994. 

FATMAWATI A, AGUSTRIYANTO R, LIASARI Y. Enzymatic hydrolysis of 

alkaline pretreated coconut coir. Bulletin of Chemical Reaction Engineering & 

Catalysis. V. 8 (1), p. 34 – 39, 2013.   

FATMAWATI, A., AGUSTRIYANTO, R. Michaelis-Menten Kinetic Parameters of 

Coconut Coir Enzymatic Hydrolysis. Modern Applied Science. v. 9(7), p. 29-35, 2015. 

FEKADU, D.; BEDIYE, S.; SILESHI, Z. Characterizing and predicting chemical 

composition and in vitro digestibility of crop residue using near infrared reflectance 

spectroscopy (NIRS). Livestock Research for Rural Development. v. 22(2), 2010.  

FERRARI, M.; MOTTOLA, L.; QUARESIMA, V. Principles, Techniques, and 

Limitations of Near Infrared Spectroscopy. Canadian Journal of Applied Physiology. v. 

29, p. 463-487, 2004. 

FERREIRA, M. M. C.; ANTUNES, A. M.; MELGO, M. S.; VOLPE, P. L. O. 

Quimiometria I: Calibração multivariada, um tutorial. Química Nova. v. 22(5), p. 724-

731, 1999. 

FIGUEIREDO, C. L. J.; FT-NIR spectroscopy and Laser Diffraction particle sizing of 

APIs in Pharmaceutical formulations, 2008. 



Referências Bibliográficas 

 

Nascimento, R. J. A.                        Tese de Doutorado           122 

 

FINN, B.; HARVEY, L. M.; MCNEIL, B. Near-infrared spectroscopic monitoring of 

biomass, glucose, ethanol and protein content in a high cell density baker’s yeast fed-

batch bioprocess. Yeast. v. 23, p. 507-517, 2006. 

GARROTE, G.; DOMÍNGUEZ, H.; PARAJÓ, J. C. Hydrothermal processing of 

lignocellulosic materials. Holz als Roh- und Werkstoff, v. 57, p. 191-202, 1999.  

GEDDES, C. C.; PETERSON, J. J.; ROSLANDER, C.; ZACCHI, G.; MULLINIX, M. 

T.; SHANMUGAM, K. T.; INGRAM, L. O. Optimizing the saccharification of sugar 

cane bagasse using dilute phosphoric acid followed by fungal cellulases. Bioresource 

Technology. v. 101, p. 1851 – 1857, 2010. 

GELADI, P.; KOWALSKI, B. R. Partial Least-Squares Regression: A tutorial. 

Analytica Chimica Acta. v. 185, p. 1-17, 1986. 

GONÇALVES, F. A., SANTOS, E. S., MACEDO, G. R. Use of cultivars of low cost, 

agroindustrial and urban waste in the production of cellulosic ethanol in Brazil: A 

proposal to utilization of microdistillery. Renewable and Sustanable Energy Reviews. v. 

50, p. 1287-1303, 2015a.  

GONÇALVES, F. A., RUIZ, H. A., TEIXEIRA, J. A., SANTOS, E. S., MACEDO, G. 

R. Bioethanol production from coconuts and cactus pretreated by autohydrolysis. 

Industrial Crops and Products. v. 77, p. 1-12, 2015b. 

GRASSI, S., AMIGO, J. M., LYNDGAARD, C. B., FOSCHINO, R., CASIRAGHI, E. 

Beer fermentation: Monitoring of process parameters by FT-NIR and multivariate data 

analysis. Food Chemistry. v. 155, p. 279-286, 2014. 

GUILHERME, A. A.; DANTAS, P. V. F.; SANTOS, E. S.; FERNANDES, F. A. N.; 

MACEDO, G. R. Evaluation of composition, characterization and enzymatic hydrolysis 

of pretreated sugar cane bagasse. Brazilian Journal of Chemical Engineering. v. 32(1), 

p. 23 – 33, 2014. 

GUIMARÃES, C. C.; SIMEONE, M. L. F.; PARRELLA, R. A. C.; SENA, M. M. Use 

of NIRS to predict composition and bioethanol yield from cell wall structural 

components of sweet sorghum biomass. Microchemical Journal. v. 117, p. 

194-201, 2014. 
 
GUPTA, R.; LEE, Y. Y. Pretreatment of Corn Stover and Hybrid Poplar by Sodium 

Hydroxide and Hydrogen Peroxide. Biotechnology Progress. v. 26, p. 1180 – 1186, 

2010. 

HAKEMEYER, C.; STRAUSS, U.; WERZ, S.; FOLQUE, F.; MENEZES, J. C. Near-

infrared and two-dimensional fluorescence spectroscopy monitoring of monoclonal 

antibody fermentation media quality: Aged media decreases cell growth. Biotechnology 

journal. v. 8, p. 835-846, 2013. 

HAMELINK, C. N., HOOIJDONK, G. V., FAAJI, A. PC. Ethanol from lignocellulosic 

biomass: techno-economic performance in short-, middle- and long-term. Biomass and 

Bioenergy. v. 28, p. 384-410, 2005. 



Referências Bibliográficas 

 

Nascimento, R. J. A.                        Tese de Doutorado           123 

 

HAYES, D. J. M. Development of near infrared spectroscopy models for the 

quantitative prediction of the lignocellulosic components of wet Miscanthus samples. 

Bioresource Technology. v. 119, p. 393-405, 2012. 

HARMSEN, P. F. H.; HUIJGEN, W. J. J.; LÓPEZ, L. M. B.; BAKKER, R. R. C. 

Literature review of physical and chemical pretreatment processes for lignocellulosic 

biomass. Food and Biobased research. 2010. 

HIMMEL, M. E.; DING, S.; JOHNSON, D. K.; ADNEY, W. S.; NIMLOS, M. R.; 

BRADY, J. W.; FOUST, T. D. Biomass Recalcitrance: Engineering Plants and 

Enzymes for Biofuels Production. Sustainability and Energy. v. 315, p. 804-807, 2007. 

HINDLE, P. H. Historical Development. In: BURNS, D. A.; CIURCZAK, E. W. 

Handbook of near-infrared analysis. 3ª edição. Estados Unidos: CRC Press, 2008. v. 35, 

cap. 1, p. 3 – 6. 

HONGQIANG, L.;  HONGZHANG, C. Near-infrared spectroscopy with a fiber-optic 

probe for state variables determination in solid-state fermentation. Process 

Biochemistry. v. 43(5), p. 511-516, 2008.  

HORIKAWA, Y.; IMAI, T.; TAKADA, R.; WATANABE, T.; TAKABE, K.; 

KOBAYASHI, Y.; SUGIYAMA, J. Near-Infrared Chemometric Approach to 

Exhaustive Analysis of Rice Straw Pretreated for Bioethanol Conversion. Applied 

Biochemistry and Biotechnology. v. 164, p. 194-203, 2011. 

HORIKAWA, Y.; IMAI, M.; KANAI, K.; IMAI, T.; WATANABE, T.; TAKABE, K.; 

KOBAYASHI, Y.; SUGIYAMA, J. Line monitoring by near-infrared chemometric 

technique for potential ethanol production from hydrothermally treated Eucalyptus 

globulus. Biochemical Engineering Journal. v. 97, p. 65-72, 2015. 

HU, F.; JUNG, S.; RAGAUSKAS, A. Pseudo-lignin formation and its impact on 

enzymatic hydrolysis. Bioresource Technology. v. 117, p. 7-12, 2012. 

HUANG, C.; HAN, L.; YANG, Z.; LIU, X. Exploring the use of near infrared 

reflectance spectroscopy to predict minerals in straw. Fuel. v. 88, p. 163-168, 2009. 

HUANG, X.; PENNER, M. H. Apparent Substrate Inhibition of the Trichoderma reesei 

Cellulase System. Journal of Agricultural and Food Chemistry. v. 39, p. 2096-2100, 

1991. 

INAGAKI, T.; SIESLER, H. W.; MITSUI, K.; TSUCHIKAWA, S. Difference of the 

Crystal Structure of Cellulose in Wood after Hydrothermal and Aging Degradation: A 

NIR Spectroscopy and XRD Study. Biomacromolecules. v. 11, p. 2300 – 2305, 2010. 

ISCI, A.; MURPHY, P. T.; ANEX, R. P. MOORE, K. J. A Rapid Simultaneous 

Saccharification and Fermentation (SSF) Technique to Determine Ethanol Yields. 

Bioenergy Research. v. 1, p. 163-169, 2008. 

ITOH, H.; WADA, M.; HONDA, Y.; KUWAHARA, M.; WATANABE, T. 

Bioorganosolve pretreatments for simultaneous saccharification and fermentation of 



Referências Bibliográficas 

 

Nascimento, R. J. A.                        Tese de Doutorado           124 

 

beech wood by ethanolysis and white rot fungi. Journal of Biotechnology. v. 103, p. 

273-280, 2003. 

JACOBI, H. F.; MOSCHNER, C. R.; HARTUNG, E. Use of near infrared spectroscopy 

in online-monitoring of feeding substrate quality in anaerobic digestion. Bioresource 

Technology. v. 102, p. 4688 – 4696, 2011. 

JANSSEN, R.; RUTZ, D. D. Sustainability of biofuels in Latin America: Risks and 

opportunities. Energy Policy. v. 39, p. 5717-5725, 2011. 

KELLEY, S. S., ROWELL, R. M., DAVIS, M., JURICH, C. K., IBACH, R. Rapid 

analysis of the chemical composition of agricultural bers using near infrared 

spectroscopy and pyrolysis molecular beam mass spectrometry. Biomass Bioenergy . v. 

27, p. 77-88, 2004. 

KOSTYLEV, M.; WILSON, D. Two-Parameter Kinetic Model Based on a Time-

Dependent Activity Coefficient Accurately Describes Enzymatic Cellulose Digestion. 

Biochemistry. v. 52, p. 5656-5664, 2013. 

KRASZNAI, D. J.; CHAMPAGNE, P.; CUNNINGHAM, M. F. Quantitative 

characterization of lignocellulosic biomass using surrogate mixtures and multivariate 

techniques. Bioresource technology. v. 110, p. 652-661, 2012. 

KRISTENSEN, J. B.; FELBY, C.; JORGENSEN, H. Yield-determining factors in high-

solids enzymatic hydrolysis of lignocellulose. Biotechnology for Biofuels. v. 2(11), p.1-

10, 2009.   

KRONGTAEW, C., MESSNER, K., TERS, T., FACKLER, K. Characterization of key 

parameters for biotechnological lignocellulose conversion assessed by FT-NIR 

spectroscopy. Part I: qualitative analysis of pretreated straw. BioResources. v. 5(4), p. 

2063-2080, 2010. 

KUHAD, R. C.; MANCHANDA, M.; SINGH, A. Hydrolytic potential of extracellular 

enzymes from a mutant strain of Fusarium oxysporum. Bioprocess Engineering. v. 20, 

p. 133-135, 1999. 

KUHAD, R. C.; GUPTA, R.; SINGH, A. Microbial Cellulases and Their Industrial 

Applications. Enzyme Research. v. 1, p. 1-10, 2011. 

KUMAR, P., BARRET, D. M., DELWICHE, M. J, STROEVE, P. Methods for 

Pretreatment of Lignocellulosic Biomass for Efficient Hydrolysis and Biofuel 

Production. Industrial and Engineering Chemistry Research. v. 48, p. 3713-3729, 2009. 

LIANG, J., ZHANG, D., GUO, X., XU, Q., XIE, X., ZHANG, C., BAI, G., XIAO, X., 

CHEN, N. At-line near-infrared spectroscopy for monitoring concentrations in 

temperature-triggered glutamate fermentation. Bioprocess Biosystems. Eng., 36, 1879-

1887 (2013). 



Referências Bibliográficas 

 

Nascimento, R. J. A.                        Tese de Doutorado           125 

 

LEMONS E SILVA, C. F., SCHIRMER, M. A., MAEDA, R. N., BARCELOS, C. A., 

PERERIRA JR., N. Potential of giant reed (Arundo donax L.) for second generation 

ethanol production. Electronic Journal of Biotechnology. v. 18, p. 10-15, 2015. 

LI, W.; CHENG, Z.; QU, H. Monitoring of the hydrolysis process of bear bile powder 

using near infrared spectroscopy and chemometrics. Measurement. v. 88, p. 18 – 26, 

2016. 

LIEBMANN, B.; FRIEDL, A.; VARMUZA, K. Applicability of near-infrared 

spectroscopy for process monitoring in bioethanol production. Biochemical engineering 

journal, v. 52, p. 187-193, 2010. 

 

LIU, Y.; LU, C.; MENG, Q.; LU, J.; FU, Y.; LIU, B.; ZHOU, Y.; GUO, W.; TENG, L. 

Near infrared spectroscopy coupled with radial basis function neural network for at-line 

monitoring of Lactococcus lactis subsp. Fermentation. Saudi Journal of Biological 

Sciences. v. 23, p. 106 – 112, 2016. 

LOPES, J. A.; COSTA, P. F.; ALVES, T. P.; MENEZES, J. C. Chemometrics in 

bioprocess engineering: process analytical technology (PAT) applications. 

Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems. v. 74, p. 269-275, 2004. 

LU, X.; ZHANG, Y.; ANGELIDAKI, I. Optimization of H2SO4-catalyzed hydrothermal 

pretreatment of rapeseed straw for bioconversion to ethanol: Focusing on pretreatment 

at high solids content. Bioresource Technology. v. 100, p. 3028-3053, 2009.   

MAEDA, R. N.; SERPA, V. I.; ROCHA, V. A. L.; MESQUITA, R. A. A.; ANNA, L. 

M. M. S.; CASTRO, A. M.; DRIEMEIER, C. E.; PEREIRA JR., N.; POLIKARPOV, I. 

Enzymatic hydrolysis of pretreated sugar cane bagasse using Penicillium funiculosum 

and Trichoderma harzianum cellulases. Process Biochemistry. v. 46, p. 1196-1201, 

2011. 

MAEDA, R. N., BARCELOS, C. A., SANTA ANNA, L. M. M., PEREIRA JR., N. 

Cellulase production by Penicillium funiculosum and its application in the hydrolysis of 

sugar cane bagasse for second generation ethanol production by fed batch operation. 

Journal of Biotechnology. v. 163, p. 38-44, 2013. 

MATHEW, A. K.; CHANEY, K.; CROOK, M.; HUMPHRIES, A. C. Alkaline pre-

treatment of oilseed rape straw for bioethanol production: Evaluation of glucose yield 

and pre-treatment energy consumption. Bioresource Technology. v. 102, p. 6547-6553, 

2011a.  

MATHEW, A. K.; CHANEY, K.; CROOK, M.; HUMPHRIES, A. C. Dilute acid pre-

treatment of oilseed rape straw for bioethanol production. Renewable Energy. v. 36, p. 

2424-2432, 2011b. 

MATTOS, A. L. A.; ROSA, M. F.; CRISÓSTOMO, L. A.; BEZERRA, F. C.; 

CORREIA, D.; VERAS, L. G. C. Beneficiamento da casca de coco verde. EMBRAPA, 

2012. 



Referências Bibliográficas 

 

Nascimento, R. J. A.                        Tese de Doutorado           126 

 

MILLER, G. L. Use of dinitrosalicylic acid reagent for determination of reducing sugar. 

Analytical Chemistry. v. 31, p. 426-428,1959. 

MONROY, M., GARCIA, J. R., TRONCOSO, E., FREER, J. Fourier transformed near 

infrared (FT-NIR) spectroscopy for the estimation of parameters in pretreated 

lignocellulosic materials for bioethanol production. Journal of Chemical Technology 

and Biotechnology. v. 90, p. 1281 – 1289, 2015. 

MOSIER, N.; WYMAN, C.; DALE, B.; ELANDER, R.; LEE, Y. Y.; HOLTZAPPLE, 

M.; LADISCH, M. Features of promising technologies for pretreatment of 

lignocellulosic biomass. Bioresource technology. v. 96, p. 673-686, 2005. 

NAES, T.; ISAKSSON, T.; FEARN, T.; DAVIES, T. A user friendly guide to 

multivariate calibration and classification. Chichester, Uk: Nir Publications, 2002. c. 4, 

p. 24-25. 

NAIK, S.; GOUD, V. V.; ROUT, P. K.; JACOBSON, K.; DALAI, A. K. 

Characterization of Canadian biomass for alternative renewable biofuel. Renewable 

Energy. v. 35, p. 1624-1631, 2010. 

NEGRO, M. J.; MANZANARES, P.; BALLESTEROS, I.; OLIVA, J. M.; CABAÑAS, 

A.; BALLESTEROS, M. Hydrothermal Pretreatment Conditions to Enhance Ethanol 

Production from Poplar Biomass. Applied Biochemistry and Biotechnology.v. 105 - 108, 

p. 87-100, 2003. 

NEWMAN, R. H.; VAIDYA, A. A.; SOHEL, M. I.; JACK, M. W. Optimizing the 

enzyme loading and incubation time in enzymatic hydrolysis of lignocellulosic 

substrates. Bioresource Technology. v. 129, p. 33-38, 2013.  

ÖHGREN, K.; BURA, R.; SADDLER, J.; ZACCHI, G. Effect of hemicellulose and 

lignin removal on enzymatic hydrolysis of steam pretreated corn stover. Bioresource 

technology. v. 98, p. 2503-2510, 2007. 

OJEDA, K.; KAFAROV, V. Exergy analysis of enzymatic hydrolysis reactors for 

transformation of lignocellulosic biomass to bioethanol. Chemical Engineering Journal. 

v. 154, p. 390-395, 2009. 

PALMQVIST, E.; HAHN-HÄGERDAL, B. Fermentation of lignocellulosic 

hydrolysates. II: inhibitors and mechanisms of inhibition. Bioresource technology. v. 

74, p. 25-33, 2000. 

PAYNE, C. E.; WOLFRUM, E. J. Rapid analysis of composition and reactivity in 

cellulosic biomass feedstocks with near-infrared spectroscopy. Biotechnology for 

Biofuels. v. 43, p. 1-14, 2015. 

 

PARK, S.; BAKER, J. O.; HIMMEL, M. E.; PARILLA, P. A.; JOHNSON, D. K. 

Cellulose crystallinity index: measurement techniques and their impact on interpreting 

cellulase performance. Biotechnology for Biofuels. v. 3(10), p. 1-10, 2010. 



Referências Bibliográficas 

 

Nascimento, R. J. A.                        Tese de Doutorado           127 

 

PASQUINI, C. Near Infrared Spectroscopy: Fundamentals, Practical Aspects and 

Analytical Applications. Journal of Chemical Brazilian Society. v. 14(2), p. 198-219, 

2003. 

PENNER, M. H.; HUANG, X. Apparent Substrate Inhibition of the Trichoderma reesei 

Cellulase System. J. Agric. Food Chem. v. 39, p. 2096-2100, 1991. 

PÉREZ-MARÍN, D.; GARRIDO-VARO, A.; PEDRO, E.; GUERRERO-GINEL, J. E. 

Chemometric utilities to achieve robustness in liquid NIRS calibrations:Application to 

pig fat analysis. Chemometrics and intelligent laboratory systems. v. 87, p. 241-246, 

2007. 

PÉREZ, J.; MUÑOZ-DORADO, J.; DE LA RUBIA, T.; MARTÍNEZ, J. 

Biodegradation and biological treatments of cellulose, hemicellulose and lignin: an 

overview. International Microbiology. v. 5, p. 53 – 63, 2002. 

PETERSEN, M O.; LARSEN, J.; THOMSEN M. H. Optimization of hydrothermal 

pretreatment of wheat straw for production of bioethanol at low water consumption 

without addition of chemicals. Biomass and Bioenergy. v. 33, p. 834-840, 2009. 

PINTO, A. S. S.; PEREIRA, S. C.; RIBEIRO, M. P. A.; FARINAS, C. S. Monitoring of 

the cellulosic ethanol fermentation process by near-infrared spectroscopy. Bioresource 

Technology. v. 203, p. 334 – 340, 2016. 

POHL, F.; SENN, T. A rapid and sensitive method for the evaluation of cereal grains in 

bioethanol production using near infrared reflectance spectroscopy. Bioresource 

technology. v. 102, p. 2834-2841, 2011. 

PU, Y.; HU, F.; HUANG, F.; DAVISON, B. H.; RAGAUSKAS, A. Assessing the 

molecular structure basis for biomass recalcitrance during dilute acid and hydrothermal 

pretreatments. Biotechnology for Biofuels. v. 6(15), p. 1-13, 2013. 

QIN, W.; WU, L.; ZHENG, Z.; DONG, C.; YANG, Y. Lignin Hydrolysis and 

Phosphorylation Mechanism during Phosphoric Acid–Acetone Pretreatment: A DFT 

Study. Molecules. v. 19(12), p. 21335 – 21349, 2014. 

QIU, P. Y.; DING, H. B.; TANG, Y. K.; XU, R. J. Determination of Chemical 

Composition of Commercial Honey by Near-Infrared Spectroscopy. Journal of 

Agricultural and Food Chemistry. v. 47, p. 2760-2765, 1999. 

RAMBO, M. K. D., SCHMIDT, F. L., FERREIRA, M. M. C. Analysis of the 

lignocellulosic componentes of biomass residues for biorefinery opportunities. Talanta. 

v. 144, p. 696-703, 2015. 

RAMOS E PAULA, L. E.; TRUGILHO, P. F.; NAPOLI, A.; BIANCHI M. L. 

Characterization of residues from plant biomass for use in energy generation. Cerne. v. 

17(2), p. 237-246, 2011. 



Referências Bibliográficas 

 

Nascimento, R. J. A.                        Tese de Doutorado           128 

 

RANA, V.; ECKARD, A. D.; AHRING, B. K. Comparison of SHF and SSF of wet 

exploded corn stover and loblolly pine using in-house enzymes produced from T. reesei 

RUT C30 and A. saccharolyticus. SpringerPlus. p. 1-13, 2014. 

RABINOVICH, M. L.; MELNICK, M. S.; BOLOBOCA, A. V. The Structure and 

Mechanism of Action of Cellulolytic Enzymes. Biochemistry. v. 67(8), p. 1026-1050, 

2002. 

RANDALL, T. D. An introduction to partial least squares regression.  SAS institute, p. 

1-8, 1999. 

RENDERS, T.; SCHUTYSER, W.; VAN DEN BOSCH, S.; KOELEWIJN, S–F.; 

VANGEEL, T.; COURTIN, C. M.; SELS, B. F.  Influence of Acidic (H3PO4) and 

Alkaline (NaOH) Additives on the Catalytic Reductive Fractionation of Lignocellulose. 

ACS Catalysis. v. 6, p. 2055 – 2066, 2016. 

REZENDE, C. A.; LIMA, M. A.; MAZIERO, P.; AZEVEDO, E. R.; GARCIA, W.; 

POLIKARPOV, I. Chemical and morphological characterization of sugarcane bagasse 

submitted to a delignification process for enhanced enzymatic digestibility. 

Biotechnology for Biofuels. v. 4(54), p. 1-18, 2011. 

RINNAM, A.; BERG, F. V. D.; ENGELSEN, S. B. Review of the most common pre-

processing techniques for near-infrared spectra. Trends in Analytical Chemistry. v. 

28(10), p. 1201-1222, 2009. 

RODRIGUES, G.; ASSUNÇÃO, R. M. N.; VIEIRA, J. G.; MEIRELES, C. S.; 

CERQUEIRA, D. A.; BARUD, H. S.; RIBEIRO, S. J. L.; MESSADDEQ, Y. 

Characterization of methylcellulose produced from sugar cane bagasse cellulose: 

Crystallinity and thermal properties. Polymer Degradation and Stability. v. 92, p. 205 – 

210, 2007. 

RODRIGUES, L. O.; VIEIRA, L.; CARDOSO, J. P.; MENEZES, J. C. The use of NIR 

as a multi-parametric in situ monitoring technique in filamentous fermentation systems. 

Talanta. v. 75, p. 1356-1361, 2008. 

ROGGO, Y.; CHALUS, P.; MAURER, L.; LEMA-MARTINEZ, C.; EDMOND, A.; 

JENT, N. A review of near infrared spectroscopy and chemometrics in pharmaceutical 

technologies. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. v. 44, p. 683-700, 

2007. 

ROMANÍ, A.; GARROTE, G.; BALLESTEROS, I.; BALLESTEROS, M. Second 

generation bioethanol from steam exploded Eucalyptus globulus wood. Fuel. v. 111, p. 

66-74, 2013. 

ROYCHOUDHURY, P.; HARVEY, L. M.; MCNEIL, B. At-line monitoring of 

ammonium, glucose, methyl oleate and biomass in a complex antibiotic fermentation 

process using attenuated total reflectance-mid-infrared (ATR-MIR) spectroscopy. 

Analytica Chimica Acta. v. 561, p. 218-224, 2006.  



Referências Bibliográficas 

 

Nascimento, R. J. A.                        Tese de Doutorado           129 

 

ROYCHOUDHURY, P.; HARVEY, L. M.; MCNEIL, B. The potential of mid infrared 

spectroscopy (MIRS) for real time bioprocess monitoring. Analytica Chimica Acta. v. 

159-166, 2006. 

ROYCHOUDHURY, P.; O’KENNEDY, R.; MCNEIL, B.; HARVEY, L. M. 

Multiplexing fibre optic near infrared (NIR) spectroscopy as an emerging technology to 

monitor industrial bioprocesses. Analytica Chimica Acta. v. 590, p. 110-117, 2007. 

SALGUERO-CHAPARRO, L.; BAETEN, V.; FERNÁNDEZ-PIERNA, J. A.; PEÑA-

RODRÍGUEZ. Near infrared spectroscopy (NIRS) for on-line determination of quality 

parameters in intact olives. Food Chemistry. v. 139, p. 1121-1126, 2013. 

SANDERSON, M. A.; AGBLEVOR, F.; COLLINS, M.; JOHNSON, D. K. 

Compositional analysis of biomass feedstocks by near infrared reflectance spectroscopy. 

Biomass and Bioenergy. v. 11(5), p. 365-370, 1996. 

SÁNCHEZ, C. Lignocellulosic residues: Biodegradation and bioconversion by fungi. 

Biotechnology Advances. v. 27, p. 185-194, 2009. 

SAHA, B. C. Hemicellulose bioconversion. J. Ind. Microbiol. Biotechnol. v. 30, p. 279-

291, 2003. 

SÁIZ-ABAJO, M. J.; GONZÁLEZ-SÁIZ, J. M; PIZARRO, C. Prediction of organic 

acids and other quality parameters of wine vinegar by near-infrared spectroscopy a 

feasibility study. Food Chemistry. v. 99, p. 615-621, 2006. 

SCARFF, M.; ARNOLD, S. A.; HARVEY, L. M.; MCNEIL, B. Near Infrared 

spectroscopy for bioprocess monitoring and control: current status and future trends. 

Critical Reviews in Biotechnology, v. 36, p. 17-39, 2006. 

SEBRAE. O cultivo e o Mercado do coco verde disponível em: 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-cultivo-e-o-mercado-do-coco-

verde,3aba9e665b182410VgnVCM100000b272010aRCRD. Data de acesso: 

13/06/2016. 

SLUITER, A., HAMES, B., RUIZ, R., SCARLATA, C., SLUITER, J.; TEMPLETON, 

D., CROCKER, D. Compositional Analysis of Lignocellulosic Feedstocks.1. Review 

and Description of Methods. Journal of Agricultural and Food Chemistry. v. 58, p. 

9043-9053, 2010. 

SLUITER, A., HAMES, B., RUIZ, R., SCARLATA, C., SLUITER, J.; TEMPLETON, 

D., CROCKER, D. Determination of Structural Carbohudrates and Lignin in Biomass. 

Technical Report, 2011. 

SØRENSEN, A.; LÜBECK, M.; LÜBECK, P. S.; AHRING, B. K. Fungal Beta-

Glucosidases: A Bottleneck in Industrial Use of Lignocellulosic Materials. 

Biomolecules. v. 3, p. 612-631, 2013. 

 

STEVENS, A.; RAMIREZ-LOPEZ, L. An introduction to the prospectr package. R 

package Vignette R package version 0.1.3.; 2014. 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-cultivo-e-o-mercado-do-coco-verde,3aba9e665b182410VgnVCM100000b272010aRCRD
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-cultivo-e-o-mercado-do-coco-verde,3aba9e665b182410VgnVCM100000b272010aRCRD


Referências Bibliográficas 

 

Nascimento, R. J. A.                        Tese de Doutorado           130 

 

STUART, B. Introduction. In: Infrared Spectroscopy: Fundamentals and Applications. 

John Wiley & Sons, Ltd, 2004. 

SUN, Y.; CHENG, J. Hydrolysis of lignocellulosic materials for ethanol production: a 

review. Bioresource Technology. v. 83, p. 1-11, 2002. 

SUN, Y.; CHENG, J. J. Dilute acid pretreatment of rye straw and bermudagrass for 

ethanol production. Bioresource technology. v. 96, p. 1599-1606, 2005. 

SUNDAR, S.; BERGEY, N. S.; CARDONA-SALAMANCA, L.; STIPANOVIC, A. 

Electron beam pretreatment of switchgrass to enhance enzymatic hydrolysis to produce 

sugars for biofuels. Carbohydrate Polymers. v. 100, p. 195-201, 2014. 

WOLD, S. Chemometrics; what do we mean with it, and what do we want from it?. 

Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems. v. 30, p. 109-115, 1995. 

TAHERZADEH, M. J.; EKLUND, R.; GUSTAFSSON, L.; NIKLASSON, C.; LIDEN, 

G. Characterization and Fermentation of Dilute-Acid Hydrolyzates from Wood. 

Industrial & Engineering Chemistry Research.v. 36, p. 4659-4665, 1997. 

TAHERZADEH, M. J.; KARIMI, K. Acid-Based hydrolysis processes for ethanol from 

lignocellulosic materials: A Review. Bioresources. v. 2(3), p. 472-499, 2007. 

TAHERZADEH, M. J.; KARIMI, K. Pretreatment of Lignocellulosic Wastes to 

Improve Ethanol and Biogas Production: A Review. International Journal of Molecular 

Sciences. v. 9, p. 1621-1651, 2008. 

TENGBORG, C.; GALBE, M.; ZACCHI, G. Reduced inhibition of enzymatic 

hydrolysis of steam-pretreated softwood. Enzyme and Microbial Technology. v. 28, p. 

835-844, 2001. 

TIMUNG, R.; MOHAN, M.; CHILUKOTI, B.; SASMAL, S.; BANERJEE, T.; GOUD, 

C. V. Optimization of dilute acid and hot water pretreatment of different lignocellulosic 

biomass: A comparative study. Biomass and Bioenergy. v. 82, p. 9 – 18, 2015. 

TOMCZAK, F.; SYDENSTRICKER, T. H. D.; SATYANARAYANA, K. G. Studies 

on lignocellulosic fibers of Brazil. Part II: Morphology and properties of Brazilian 

coconut fibers. Composites: Part A. v. 38, p. 1710-1721, 2007.  

YONENOBU, H.; TSUCHIKAWA, S.; SATO, K. Near-infrared spectroscopic analysis 

of aging degradation in antique washi paper using a deuterium exchange method. 

Vibrational Spectroscopy. v. 51, p. 100 – 104, 2009. 

YE, X. P.; LIU, L.; HAYES, D.; WOMAC, A.; HONG, K.; SOKHANSANJ, S. Fast 

classification and compositional analysis of cornstover fractions using Fourier transform 

near-infrared techniques. Bioresource technology. v. 99, p. 7323-7332, 2008. 

YOSHIDA, M.; LIU, Y.; UCHIDA, S.; KAWARADA, K.; UKAGAMI, Y.; 

ICHINOSE, H.; KANEKO, S.; FUKUDA, K. Effects of Cellulose Crystallinity, 

Hemicellulose, and Lignin on the Enzymatic Hydrolysis of Miscanthus sinensis to 



Referências Bibliográficas 

 

Nascimento, R. J. A.                        Tese de Doutorado           131 

 

Monosaccharides. Bioscience, Biotechnology and Biochemistry. v. 72, p. 805-810, 

2008. 

YU, Q.; ZHUANG, X.; YUAN, Z.; WANG, Q.; QI, W.; WANG, W.; ZHANG, Y.; XU, 

J.; XU, H. Two-step liquid hot water pretreatment of Eucalyptus grandis to enhance 

sugar recovery and enzymatic digestibility of cellulose. Bioresource Technology. v. 

101, p. 4895-4899, 2010. 

VAIDYANATHAN, S.; ARNOLD, A.; MATHESON, L.; MOHAN, P.; 

MACALONEY, G.; MCNEIL, B.; HARVEY, L. M. Critical Evaluation of Models 

Developed for Monitoring an Industrial Submerged Bioprocess for Antibiotic 

Production Using Near-Infrared Spectroscopy. Biotechnology Progress. v. 16, p. 1098-

1105, 2000. 

VASCONCELOS, S. M.; SANTOS, A. M. P.; ROCHA, G. J. M.; SOUTO-MAIOR, A. 

M. Diluted phosphoric acid pretreatment for production of fermentable sugars in a 

sugarcane-based biorefinery. Bioresource Technology. v. 135, p. 46 – 52, 2013. 

VELASQUEZ, E.; LAVELLE, P.; BARRIOS, E.; JOFFRE, R.; REVERSAT, F. 

Evaluating soil quality in tropical agroecosystems of Colombia using NIRS. Soil 

Biology & Biochemistry. v. 37, p. 889-898, 2005. 

WANDERLEY, M. C. A.; MARTÍN, C.; ROCHA, G. J. M.; GOUVEIA, E. R. Increase 

in ethanol production from sugarcane bagasse based on combined pretreatments and 

fed-batch enzymatic hydrolysis. Bioresource Technology. v. 128, p. 448-453, 2013. 

WANG, Q.; HU, J.; SHEN, F.; MEI, Z.; YANG, G.; ZHANG, Y.; HU, Y.; ZHANG, J.; 

DENG, S. Pretreating wheat straw by the concentrated phosphoric acid plus hydrogen 

peroxide (PHP): Investigations on pretreatment conditions and structure changes. 

Bioresource Technology. v. 199, p. 245-257, 2016. 

WISE, B. M.; GALLAGHER, N. B. The process chemometrics approach to process 

monitoring and fault detection. Journal of Process Control. v. 6, p. 329 – 348, 1996. 

WOLD, S.; SJOSTROM, M.; ERIKSSON, L. PLS-regression: a basic tool of 

chemometrics. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems. v. 58, p. 109-130, 

2001. 

XIAO, X.; HOU, Y.; DU, J.; LIU, Y.; LIU, Y.; DONG. L.; LIANG, Q.; WANG, Y.; 

BAI, G.; LUO, G. Determination of Main Categories of Components in Corn Steep 

Liquor by Near-Infrared Spectroscopy and Partial Least-Squares Regression. Journal of 

Agricultural and Food Chemistry. v. 60, p. 7830 – 7835, 2012. 

XIAOBO, Z.; JIEWEN, Z.; POVEY, M. J. W.; HOLMES, M.; HANPIN, M. Variables 

selection methods in near-infrared spectroscopy. Analytica Chimica Acta. v. 667, p. 14-

32, 2010. 

XU, F.; YU, J.; TESSO, T.; DOWELL, F.; WANG, D. Qualitative and quantitative 

analysis of lignocellulosic biomass using infrared techniques: A mini-review. Applied 

Energy. v. 104, p. 801-809, 2013. 



Referências Bibliográficas 

 

Nascimento, R. J. A.                        Tese de Doutorado           132 

 

ZALDIVAR, J.; NIELSEN, J.; OLSSON, L. Fuel ethanol production from 

lignocellulose: a challenge for metabolic engineering and process integration. Applied 

Microbiology and Biotechnology. v. 56, p. 17-34, 2001.  

ZHAO, Y. L., DOLAT, A., STEINBERGER, Y., WANG, X., OSMAN, A., XIE, G. H. 

Biomass yield and changes in chemical composition of sweet sorghum cultivars grown 

for biofuel. Field Crops Research. v. 111, p. 55-64, 2009. 

ZHENG, Y.; PAN, Z.; ZHANG, R.; JENKINS, B. M. Kinetic Modeling for Enzymatic 

Hydrolysis of Pretreated Creeping Wild Ryegrass. Biotechnology and Bioengineering. 

v. 102, p. 1558-1569, 2009. 

 


