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RESUMO 

O pré-tratamento do bagaço de caju (BC) com peróxido de hidrogênio alcalino (PHA) e a 

hidrólise enzimática do BC-PHA foram avaliados visando a conversão de celulose e 

hemicelulose em açucares fermentescíveis. Primeiramente foram avaliados os efeitos da 

concentração de peróxido de hidrogênio a pH 11,5, a carga de biomassa e o tempo do pré-

tratamento a 35 °C e 250 rpm, na hidrólise enzimática, da biomassa pré-tratada, com celulase 

comercial a uma carga de 11,4 FPU/gcelulose. O BC utilizado neste estudo continha 20,56 ± 

20,19% de celulose, 10,17 ± 0,89% de hemicelulose e lignina 35,26 ± 0,90%. O pré-

tratamento resultou numa redução no teor de lignina dos sólidos residuais. A melhor condição 

de pré-tratamento com peróxido de hidrogênio alcalino obtida foi 4,3% v/v de H2O2, pH 11,5, 

5% m/ v de BC a 35 °C por 6 h, os sólidos resultantes dos pré-tratamentos foram 

denominados de BC-PHA. Após a melhor condição do pré-tratamento ser encontrada, foi 

avaliado o efeito da combinação de quatro enzimas comerciais na hidrólise enzimática. A 

combinação das enzimas complexo celulase e β-glicosidase, na proporção de 0,61:0,39, com 

carga de 30 FPU/gCAB-PHA e 66 CBU/gCAB-PHA, respectivamente, proporcionou a maior 

concentração de açúcares. O maior rendimento de açúcar foi obtido com a carga de celulose 

de 4 gcelulose/100 mL, com rendimento de glicose de 511,68 mg/gCAB-AHP (36 g/L) e 

rendimento de xilose de 237,8 mg/gCAB-AHP (13 g/L). O líquido obtido após hidrólise 

enzimática foi utilizado para avaliar a produção de etanol utilizando os micro-organismos 

Saccharomyces cerevisiae, Kluyveromyces marxianus ATCC 36907 e K. marxianus CCA510 

a 30 ºC e 150 rpm. A concentração de etanol foi semelhante para todos os micro-organismos 

(aproximadamente 15 g/L). No entanto, a levedura S. cerevisiae apresentou maior 

produtividade. A fração sólida obtida após o pré-tratamento foi utilizada no estudo de 

sacarificação e fermentação simultâneas (SFS), realizado utilizando as enzimas complexo 

celulase (30 FPU/gCAB-AHP) e β-glicosidase (66 CBU/gCAB-AHP) a 45 ºC e 150 rpm avaliando as 

leveduras K. marxianus ATCC 36907 e K. marxianus CCA510. A concentração de etanol 

obtida por SFS do BC-PHA por K. marxianus ATCC36907 atingiu 18 g/L com 48 h de 

processo, correspondendo a um rendimento de 98% de etanol com base no teor de celulose 

disponível. Os resultados mostram que o peróxido de hidrogênio em meio alcalino é eficaz 

para o tratamento prévio de BC e o sólido obtido pode ser utilizado na produção de etanol por 

SFS. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Peróxido de hidrogênio alcalino; Bagaço de caju; Etanol; Hidrólise 

enzimática. 



 

 

ABSTRACT 

Alkaline H2O2 pretreatment (AHP) and enzymatic saccharification were evaluated for 

conversion of cashew apple bagasse (CAB) cellulose and hemicellulose to fermentable 

sugars. First, the effects of the concentration of hydrogen peroxide at pH 11.5, the biomass 

loading and the pretreatment duration performed at 35 °C and 250 rpm were evaluated after 

the subsequent enzymatic saccharification of the pretreated biomass using a commercial 

cellulase enzyme with low load. The CAB used in this study contained 20.56 ± 20.19% 

cellulose, 10.17 ± 0.89% hemicellulose and 35.26 ± 0.90% lignin. The pretreatment resulted 

in a reduced lignin content in the residual solids. The best condition pretreatment from CAB 

was obtained with alkaline hydrogen peroxide (4.3% v/v H2O2), pH 11.5, 35 °C, 5% w/v CAB 

for 6 h, these solids were named of CAB-AHP. After, the effect of the combination of four 

commercial enzymes were evaluated. The combination of the enzymes, cellulase complex and 

β-glucosidase, on the proportion of 0.61:0.39 with load of 30 FPU/gCAB-AHP and 66 CBU/gCAB-

AHP, respectively, was found to achieved high monomeric sugar release. The higher sugar 

yield was in the assays with 4 gcellulose/100 mL obtained glucose yield of 511.68 mg/gCAB-AHP 

(36 g/L) and xylose yield of 237.8 mg/gCAB-AHP (13 g/L). The liquid obtained after hydrolysis 

enzymatic was used in separate hydrolysis and fermentation (SHF) process with 

Saccharomyces cerevisiae, Kluyveromyces marxianus ATCC 36907 and K. marxianus 

CCA510 at 30 ºC and 150 rpm. The ethanol concentration was similar for all microorganism 

(approx 15 g/L). However the yeast S. cerevisiae showed higher productivity. Also, the solid 

fraction obtained of pretreatment was used in the study of simultaneous saccharification and 

fermentation (SSF). SSF was conducted using cellulose complex enzyme (30 FPU/gCAB-AHP) 

and β-glucosidase enzyme (66 CBU/gCAB-AHP) at 45 ºC and 150 rpm and evaluated the yeasts 

K. marxianus ATCC 36907 and K. marxianus CCA510. The ethanol concentration in SSF 

from CAB-AHP using K. marxianus ATCC36907 reached 18 g/L with 48 h, corresponding to 

an ethanol yield of 98% based on cellulose content. The results show that alkaline hydrogen 

peroxide is effective for the pretreatment of CAB and this solid can be used on the ethanol 

production by SSF. 

 

KEYWORD: Alkaline hydrogen peroxide; Cashew apple bagasse; Ethanol; Enzymatic 

hydrolysis. 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

1. Introdução ............................................................................................................................. 15 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................................... 19 

2. Revisão Bibliográfica ........................................................................................................... 23 

2.1 Materiais Lignocelulósicos ................................................................................................. 23 

2.1.1 Celulose ........................................................................................................................... 24 

2.1.2 Hemicelulose ................................................................................................................... 24 

2.1.3 Lignina ............................................................................................................................. 25 

2.2 Produção de etanol por material lignocelulósico ................................................................ 25 

2.2.1- Bagaço de caju ............................................................................................................... 26 

2.2.2 Pré-tratamento ................................................................................................................. 27 

2.2.2.1 Pré-tratamento com peróxido de hidrogênio alcalino .................................................. 31 

2.2.3 Hidrólise enzimática ........................................................................................................ 34 

2.2.4 Fermentação..................................................................................................................... 34 

2.2.4.1 Micro-organismos utilizados na fermentação para produção de etanol ....................... 35 

2.2.4.2 Hidrólise e Fermentação Separadas (HFS) ................................................................... 36 

2.2.4.3 Sacarificação e Fermentação Simultâneas (SFS) ......................................................... 37 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................................... 38 

3. Estudo do Pré-tratamento do Bagaço de Caju com Peróxido de Hidrogênio Alcalino ........ 47 

3.1 Material e Métodos ............................................................................................................. 47 

3.1.1 Material lignocelulósico .................................................................................................. 47 

3.1.2 Enzima ............................................................................................................................. 47 

3.1.3 Caracterização da matéria-prima ..................................................................................... 48 

3.1.3.1 Determinação de Sólidos Totais ................................................................................... 48 

3.1.3.2 Determinação de Extraíveis .......................................................................................... 48 

3.1.3.3 Determinação do teor de celulose, hemicelulose, lignina e inibidores ......................... 49 

3.1.3.3.1 Hidrólise do bagaço de cana-de-açúcar com ácido sulfúrico .................................... 49 

3.1.3.3.2 Determinação de lignina insolúvel na fração sólida .................................................. 49 

3.1.3.3.3 Determinação de lignina solúvel na fase líquida ....................................................... 50 

3.1.3.3.4 Determinação de carboidratos, ácidos orgânicos, furfural e hidroximetilfurfural na 

fração líquida ............................................................................................................................ 50 

3.1.3.4 Determinação de cinzas ................................................................................................ 51 

3.1.4 Pré-tratamento do bagaço de caju com peróxido de hidrogênio alcalino ........................ 51 



 

 

3.1.4.1 Avaliação da concentração inicial de peróxido de hidrogênio ..................................... 51 

3.1.4.2 Avaliação da concentração inicial de bagaço de caju ................................................... 52 

3.1.4.3 Avaliação do tempo de pré-tratamento ......................................................................... 52 

3.1.5 Hidrólise enzimática do bagaço de caju pré-tratado com peróxido de hidrogênio alcalino

 .................................................................................................................................................. 52 

3.1.6 Métodos analíticos ........................................................................................................... 53 

3.1.6.1 Determinação de açúcares e inibidores ........................................................................ 53 

3.1.6.2 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) .............................................................. 53 

3.1.6.3 Análise por difratometria de raios X ............................................................................ 54 

3.1.6.4 Análise por Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) 54 

3.1.7 Métodos Estatísticos ........................................................................................................ 55 

3.2 Resultados e Discussões ..................................................................................................... 55 

3.2.1 Caracterização do bagaço de caju (BC) ........................................................................... 55 

3.2.2 Avaliação de parâmetros do pré-tratamento do BC com PHA ........................................ 55 

3.2.2.1 Avaliação da concentração inicial de peróxido de hidrogênio ..................................... 56 

3.2.2.2 Avaliação da concentração inicial de Bagaço de caju utilizando 4,3% v/v de PHA .... 62 

3.2.2.3 Avaliação da influência de diferentes tempos no pré-tratamento ................................ 66 

3.2.3 Microscopia eletrônica de varredura do bagaço de caju pré-tratado com peróxido de 

hidrogênio alcalino (PHA) ....................................................................................................... 70 

3.2.4 Balanço de massa global.................................................................................................. 75 

3.2.4 Efeito das condições do pré-tratamento com PHA na remoção de lignina ..................... 73 

3.3 Conclusão ........................................................................................................................... 77 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................................... 78 

4. Estudo da hidrólise enzimática do bagaço de caju pré  tratado com peróxido de hidrogênio  

para produção de etanol por HFS e SFS. .................................................................................. 83 

4.1 Material e Métodos ............................................................................................................. 83 

4.1.1 Micro-organismos ............................................................................................................ 83 

4.1.10 Métodos Analíticos ........................................................................................................ 91 

4.1.10.1 Concentração de Biomassa ......................................................................................... 91 

4.1.10.2 Concentração de glicose, xilose e etanol .................................................................... 92 

4.1.10.3 Análise Estatística ...................................................................................................... 92 

4.1.2 Material lignocelulósico .................................................................................................. 83 

4.1.3 Enzimas ........................................................................................................................... 84 

4.1.3.1 Determinação da atividade de celulase por Unidade de Papel de Filtro (FPU) ........... 85 



 

 

4.1.3.2 Determinação da atividade de β-glicosedase por Unidades de Celobiase (CBU) ........ 85 

4.1.3.3 Determinação da atividade de xilanase nos complexos de xilanase e hemicelulase .... 86 

4.1.4 Pré-tratamento do Bagaço de Caju .................................................................................. 87 

4.1.5 Caracterização do bagaço de caju .................................................................................... 87 

4.1.6 Hidrólise Enzimática ....................................................................................................... 87 

4.1.6.1 Estudo da combinação das quatro enzimas comerciais ................................................ 88 

4.1.6.2 Efeito da carga enzimática na hidrólise enzimática do BC-PHA ................................. 89 

4.1.6.3 Efeito da carga de celulose na hidrólise enzimática do BC-AHP ................................ 90 

4.1.7 Cultivo dos micro-organismos e preparação de inóculo ................................................. 90 

4.1.8 Fermentação do hidrolisado de BC-PHA para a produção de etanol (HFS) ................... 90 

4.1.9 Sacarificação e fermentação simultâneas (SFS) do BC-PHA ......................................... 91 

4.2 Resultados s discussões ...................................................................................................... 92 

4.2.1 Caracterização do bagaço de caju in natura e após pré-tratamento com peróxido de 

hidrogênio alcalino. .................................................................................................................. 92 

4.2.2 Efeito da combinação das enzimas no rendimento de glicose e xilose na hidrólise 

enzimática do BC-PHA ............................................................................................................ 94 

4.2.3 Influência da variação da proporção das enzimas com a melhor combinação ................ 98 

4.2.4 Estudo da carga enzimática ........................................................................................... 102 

4.2.5 Estudo da Carga de celulose .......................................................................................... 105 

4.2.6 Produção de Etanol utilizando o Hidrolisado Enzimático ............................................. 107 

4.2.6 Sacarificação e Fermentação Simultânea do BC-PHA.................................................. 109 

4.3 Conclusão ......................................................................................................................... 113 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

CAPÍTULO 2  

Figura 2.1 Estrutura da celulose ............................................................................................... 24 

Figura 2.2Fluxograma do processo de obtenção de etanol a partir de materiais 

lignocelulósicos (adaptado de Hahn-Hägerdal et al. 2006). ..................................................... 26 

 

CAPÍTULO 3 

 

Figura 3.1 Efeito da concentração inicial de PHA utilizada do pré-tratamento (pH 11.5, 35ºC, 

24 h e 250 rpm) do BC na digestibilidade da celulose (A) e no rendimento em glicose (B) na 

hidrólise enzimática (45°C, 150 rpm e pH 4.8) do BC não tratado e pré-tratado. Os valores 

com letras diferentes apresentam diferenças estatisticamente significativas (p< 0.05) em cada 

tempo de hidrólise. ................................................................................................................... 61 

Figura 3. 2. Efeito da concentração inicial de bagaço de caju (BC) na digestibilidade da 

celulose (A) e no rendimento de glucose (B) durante a hidrólise enzimática do BC pré-tratado 

com 4,3% v/v PHA a 35ºC, pH 11,5,  250 rpm por 24 horas. Os valores com letras diferentes 

representam diferenças estatisticamente diferentes (p<0,05) entre as hidrólises enzimáticas 

realizadas em diferentes tempos. .............................................................................................. 65 

Figura 3. 3 Digestibilidade da cellulose (A) e rendimentos de glicose (B) durante a hidrólise 

enzimática do bagaço de caju (BC) pré-tratado em diferentes tempos ( 30 minutos a 24 horas) 

a 35ºC, 250 rpm, 4,3% v/v PHA com carga de bagaço inicial de 5% m/v. Os valores com 

letras diferentes representam diferenças estatisticamente diferentes (p<0,05) entre as 

hidrólises enzimáticas em realizadas em diferentes tempos. .................................................... 69 

Figura 3. 4 Microscopia eletronica de varredura da superfície de células do bagaço de caju 

não tratado (A and B) e após o pré-tratmento com PHA (C and D). O pré-tratmento ocorreu a 

35 °C por 6 h usando 4.3% v/v PHA (pH 11.5) e 5% m/v BC. A ampliação da imagem foi 50x 

(A), 250x (C) and 1,000x (B and D). ....................................................................................... 71 

Figura 3. 5 Difratograma de raio X do bagaço de caju não-tratado (BC-in natura) e do bagaço 

de caju pré-tratado com Peróxido de hidrogênio alcalino (BC-PHA) a 35 °C por 6 h usando 

4.3% v/v PHA (pH 11.5) e 5% m/v BC. .................................................................................. 72 

Figura 3. 6 Espectros na região do Infravermelho com Transformada de Fourier do bagaço de 

caju não-tratado (BC-in natura) e do bagaço de caju pré-tratado com Peróxido de hidrogênio 

alcalino (BC-PHA) a 35 °C por 6 h usando 4.3% v/v PHA (pH 11.5) e 5% m/v BC. ............. 73 



 

 

Figura 3.7 Efeito dos parâmetros avaliados no pré-tratamento do bagaço de caju 

(concentração inicial de PHA, carga inicial de CAB e tempo de pré-tratamento) na remoção 

de lignina. Os valores com letras diferentes representam diferenças estatisticamente diferentes 

(p<0,05) entre as reduções de lignina de cada parâmetros estudado. ....................................... 74 

Figura 3. 8 Balanço de massa global do processo. ................................................................... 76 

 

CAPÍTULO 4 

 

Figura 4.1 Perfil do rendimento de glicose (A) e xilose (B) na hidrólise enzimática a 45 ºC, 

150 rpm e pH 4,8 do BC-PHA, utilizando seis combinações de enzimas. (■) Ensaio 01 

(celulase + hemicelulase); (●) Ensaio 02 (celulase + xilanase); (▲) Ensaio 03 (celulase + β-

glicosidase); (▼) Ensaio 04 (xilanase + hemicelulase); (□) Ensaio 05 (hemicelulase + β-

glicosidase) e (○) Ensaio 06 (celulase + xilanase + β-glicosidase). ......................................... 95 

Figura 4.2 Diagramas ternários para o rendimento de glicose (A) e xilose (B) da hidrólise do 

BC-PHA com a combinação das três enzimas (celulase, xilanase, β-glicosidase) a 45 °C, pH 

4,8 e 150 rpm. A1 e B1 representam os diagramas ternários com contornos e áreas. A2 e B2 a 

superficie obtida para o rendimento de glicose e xilose, respectivamente. A3 e B3 representam 

os diagrams ternários com contornos e linhas, sendo os eixos x (\ ) a proporção de celulase, 

eixos y ( )  proporção de xilanase e os eixos y ( ) a proporção de β-glicosidase. ............... 100 

Figura 4.3 Efeito da carga de celulose na concentração de açúcares obtidos por hidrólise 

enzimática (45 °C, 150 rpm por 72 h) do BC-PHA, usando 30 FPU/gBC-PHA de celulase e 

66 CBU/gBC-PHA de β-glicosidase. ..................................................................................... 106 

Figura 4.4 Produção de etanol conduzida em agitador orbital a 150 rpm, 30 ºC com o 

hidrolisado obtido da melhor condição de hidrólise enzimática (30 FPU/gBC-PHA complexo 

celulase, 66 CBU/gCB-PHA β-glicosidase, 4 g celulose/100 mL solução, 150 rpm, 45ºC por 72 

horas) utilizando os micro-organismos (A) S. cerevisiae, (B) K. marxianus ATCC36907 e (C) 

K. marxianus CCA510. (●) Glicose; (▼) Xilose e (■) Etanol. .............................................. 108 

Figura 4.5 Produção de etanol por SFS, utilizando bagaço de caju pré-tratado com peróxido 

de hidrogênio alcalino (BC-PHA), 30 FPU/gBC-PHA do complexo celulase, 66 CBU/gBC-PHA β-

glicosidase, 4 g celulose/100 mL, a 45ºC, 150 rpm utilizando os micro-organismos: (A) K. 

marxianus ATCC36907 e (B) K. marxianus CCA510. (●) Glicose; (▼) Xilose e (■) Etanol.

 ................................................................................................................................................ 111 

 

 



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

CAPÍTULO 2 

 

Tabela 2.1 Composição de alguns materiais lignocelulósicos ................................................. 23 

Tabela 2.2 Classificação dos pré-tratamentos segundo o efeito sobre a matéria prima. .......... 28 

Tabela 2.3 Lista de vantagens e desvantagens para diferentes métodos de pré-tratamento 

aplicados a materiais lignocelulósicos. Adaptada de Alvira et al., 2010. ................................ 30 

 

CAPÍTULO 3 

 

Tabela 3.1 Composição química do bagaço de caju (BC) in natura e pré-tratado com peróxido 

de hidrogênio alcalino em diferentes concentrações (0 - 4.3% v/v PHA a pH 11.5). O pré-

tratamento foi realizado a 35ºC por 24 horas com 10% m/v de BC. ........................................ 58 

Tabela 3.2 Composição química do bagaço de caju (BC) in natura e pré-tratado com 

diferentes cargas de bagaço no inicio do pré-tratamento (2, 5 e 10% m/v BC). O pré-

tratamento foi realizado a  pH 11,5, 35 °C por 24 h utilizando 4,3% v/v. ............................... 63 

Tabela 3.3  Composição química do bagaço de caju (BC) in natura e pré-tratado em 

diferentes tempos (30 min a 24 horas). O pré-tratamento foi realizado a  pH 11,5, 35 °C, 4,3% 

v/v PHA e com carga de bagaço inicial de 5% m/v. ................................................................ 67 

 

CAPÍTULO 4 

Tabela 4.1 Atividade enzimática e concentração de proteínas das enzimas comerciais 

utilizadas no estudo de hidrólise do caju do bagaço pré-tratado com peróxido de hidrogênio 

alcalino. .................................................................................................................................... 84 

Tabela 4.2 Ensaios com diferentes combinações de enzimas na sacarificação enzimática a 45 

ºC, pH 4,8 e 150 rpm, do bagaço de caju pré-tratado com peróxido de hidrogênio alcalino 

(BC-PHA). ................................................................................................................................ 89 

Tabela 4.3 Efeito da proporção de enzimas (celulase, xilanase e β-glucosidase) no rendimento 

e concentração dos açúcares (glicose e xilose) produzidos da hidrólise enzimática do BC-PHA 

a 45 °C, 150 rpm, pH 4,8 por 72 h. .......................................................................................... 98 

Tabela 4. 4 Efeito das cargas enzimática da combinação das enzimas celulase e β-glicosidade, 

na proporção de 0,61:0,39, no rendimento e concentração de glicose,  xilose e arabinose 

obtidos da hidrólise enzimática de BC-PHA a 45 ºC, 150 rpm durante 72 horas. ................. 104 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Capítulo 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

Capitulo 1. Introdução                           

   

 

 

1. Introdução 

 

No mundo, um dos principais meios de emissão de gases é o setor de transporte, 

responsável por mais da metade do consumo mundial de petróleo. À medida que aumenta a 

preocupação a respeito de questões de natureza política entre países, decréscimo das reservas 

de petróleo, aumento da demanda e dependência sobre os combustíveis fósseis, das mudanças 

climáticas e de poluição ambiental, a pesquisa por fontes de energia renováveis que possam 

reduzir ou mesmo sanar tais problemas tem se tornado uma questão de atenção generalizada 

(Karagöz et al., 2012). Desta forma torna-se importante a busca por tecnologias em 

desenvolvimento de pesquisas em biocombustíveis, por exemplo, o etanol, que são fontes de 

energia renováveis e menos prejudiciais ao meio ambiente.  

O Brasil é um país com grande experiência no setor de biocombustíveis, devido ao 

programa de etanol implantado nacionalmente e impulsionado pelo Governo Federal, pela 

Petrobrás e pela indústria sucroalcooleira. O Proálcool introduziu no mercado a mistura 

gasolina-álcool, que varia de 20 a 25% de acordo com a legislação federal, e incentivou o 

desenvolvimento de veículos exclusivamente a álcool (álcool hidratado) e os veículos “flex-

fuel”, com isso o Brasil transformou-se em um dos maiores produtores, consumidores e 

exportadores de etanol do mundo (Chaves et al., 2010).  

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

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

baratos é imperativa (Rocha, 2010). A área ocupada com a cultura do caju no Nordeste do 

Brasil é de aproximadamente 700 mil hectares, com uma produção de cerca de 1.260.000.000 

quilos de pedúnculo. O estado do Ceará se destaca como maior produtor, com uma área 

plantada de 354 mil hectares. Mesmo considerando o pioneirismo da industrialização do 

pedúnculo do caju, com o suco integral como principal produto e produção da ordem de 70 

mil toneladas/ano, seu aproveitamento global por processos de agroindustrialização beneficia 

somente de 10 a 20% da produção anual do pedúnculo de caju no Nordeste brasileiro. Apesar 

da importância socioeconômica, a cultura do caju apresenta um baixo nível de aproveitamento 

do pedúnculo, com o desperdício de 80 a 90% da sua produção, e a consequente subutilização 
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de uma fonte de rico valor nutricional, como vitamina C e minerais, em uma região de 

elevada carência nutricional da sua população
1
. 

O bagaço de caju, um subproduto da indústria do caju, representa 17 a 20 % em massa 

do pedúnculo. Os processos industriais para obtenção de pedúnculo resultam na produção de 

40% m/m de bagaço, o que essencialmente não tem valor comercial e é geralmente descartado 

pela indústria local (Rocha et al., 2011; Rodrigues et al., 2011). 

A utilização de materiais lignocelulósicos, principalmente resíduos agroindustriais, 

para a produção de etanol, conhecido como produção de etanol de segunda geração, vem 

sendo avaliada como rota promissora de bioenergia apresentando diversas vantagens, tais 

como: inexistência de conflitos por disputa de terra para cultivo de alimentos ou matéria-

prima para produção de energia, redução dos impactos ambientais resultantes do acúmulo 

desses resíduos, criação de novas oportunidades em regiões rurais, minimização da emissão 

de poluentes, entre outros (Hahn-Hägerdal et al., 2006). 

Os materiais lignocelulósicos são constituídos de celulose, hemicelulose e lignina. A 

maioria dos vegetais é estruturada pela associação desses três constituintes, variando a 

composição de acordo com a natureza do vegetal. Uma pequena proporção desses materiais 

lignocelulósicos é composta por proteínas, gorduras e cinzas. A utilização de celulose e 

hemicelulose presente no hidrolisado de biomassa lignocelulósica típico é essencial para a 

produção rentável de etanol (Tomás-PeJo et al., 2009), no entanto, a organização e interações 

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

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

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

da celulose e hemicelulose em seus monômeros (glicose e xilose) e subsequente conversão a 

etanol por diferentes micro-organismos como, por exemplo, Saccharomyces cerevisiae 

(Karagöz et al., 2012; Rodrigues et al., 2011; Park et al., 2010; Zhao e Xia, 2009), e 

Kluyveromyces marxianus (Rocha et al., 2011; Gárcia-Aparicio et al., 2011; Tomás-Pejó et 

al., 2009; Ballesteros et al., 2004) em etanol. Entretanto, a celulose nativa encontra-se muito 

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

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

                                                           

1
Site Embrapa http://www.agencia.cnptia.embrapa.br, acesso em janeiro de 2013. Autor: 

Raimundo Marcelino da Silva Neto 
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Portanto, torna-se necessário realizar um pré-tratamento do bagaço de modo a incrementar a 

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

ou ácidos) (Rocha, 2010; Alvira et al., 2010; Balat, 2011). 

O objetivo do pré-tratamento é remover a lignina, modificar a cadeia de hemicelulose, 

reduzir a cristalinidade da celulose e aumentar a porosidade dos materiais; além disso, deve 

evitar a degradação ou perda de carboidratos e a formação de bioprodutos que possam inibir 

os micro-organismos fermentadores (Balat, 2011). Existem diversos tipos de pré-tratamentos, 

com diferentes rendimentos e efeitos distintos sobre a biomassa e consequente impacto nas 

etapas subsequentes (Taherzadeh e Karimi, 2008; Alvira et al., 2010; Balat, 2011). 

Existem diferentes pré-tratamentos estudos como, por exemplo, pré-tratamento com o 

peróxido de hidrogênio alcalino. Segundo Karagöz et al. (2012) e Selig et al. (2009), o 

peróxido de hidrogênio alcalino atua na redução da cristalização da celulose e com a ação 

oxidativa dos radicais derivados do peróxido, ocorre elevada despolimerização e solubilização 

da lignina. 

Por várias décadas a hidrólise eficiente de material lignocelulósico e a fermentação 

posterior dos açúcares resultantes tem sido um grande desafio. As rotas mais conhecidas são a 

hidrólise ácida e a hidrólise enzimática (conhecida também por sacarificação enzimática). 

Embora a hidrólise ácida de biomassa seja eficiente e relativamente barata, gera resíduos 

poluentes e produtos que inibem a fermentação posterior. Por isso, a hidrólise enzimática tem 

sido objeto da maior parte dos estudos hoje no mundo (Balat, 2011). 

A hidrólise enzimática trata-se do processo de conversão do material lignocelulósico 

em açúcares para uma posterior fermentação (Balat, 2011). Diversas enzimas são avaliadas 

quanto a capacidade de conversão em açúcares (McIntosh e Vancov, 2011; Banerjee et al., 

2011).  

A produção de etanol pode ocorrer através da fermentação do líquido obtido na 

hidrólise enzimática, identificada por hidrólise enzimática e fermentação separada (HFS) 

como, também, pelo processo de sacarificação e fermentação simultâneas (SFS) (Hahn-

Hägerdal et al. 2006). A literatura tem mostrado que elevados rendimentos em etanol podem 

ser obtidos no processo SFS, quando comparado ao processo HSF (Alfani et al. 2000; Tomás-

Pejó et al. 2008; 2009). Contudo, uma das principais desvantagens do processo SFS é a 

determinação da temperatura ótima para os processos concomitantes de hidrólise enzimática e 

fermentação. Considerando que a temperatura ótima de hidrólise enzimática encontra-se em 
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torno de 50 °C, a maioria dos micro-organismos produtores de etanol apresenta temperatura 

ótima de fermentação entre 30 e 37 °C (Alfani et al. 2000; Jorgensen et al. 2007; Tomás-pejó 

et al. 2009; Mutreja et al. 2011). 

Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo o estudo do pré-tratamento do 

bagaço de caju com peróxido de hidrogênio alcalino variando a concentração inicial de 

peróxido, carga de bagaço e tempo de pré-tratamento. Posteriormente, diversos parâmetros na 

hidrólise enzimática foram avaliados para obter um melhor rendimento de glicose e xilose 

como, o efeito da combinação de quatro enzimas comerciais, a melhor razão de combinação 

dessas enzimas, a carga enzimática e a carga de sólido expressa como concentração de 

celulose. Posteriormente, estudou-se a produção de etanol por um processo HFS usando os 

micro-organismos Saccharomyces cerevisiae, Kluyveromyces marxianus ATCC 36907 e K. 

marxianus CCA 510 e também, pelo processo SFS avaliando as leveduras K. marxianus 

ATCC 36907 e K. marxianus CCA510. 

 

Desta forma pretende-se colaborar para o desenvolvimento de pesquisas e tecnologias 

que contribuirão para o estudo da obtenção de etanol de segunda geração utilizando o bagaço 

de caju como material lignocelulósico. 
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2. Revisão Bibliográfica 

 

2.1 Materiais Lignocelulósicos 

 

Materiais lignocelulósicos são constituídos por celulose, hemicelulose e lignina, em 

geral constituem-se de uma estrutura bastante complexa, representando assim a maioria dos 

materiais lignocelulósicos. A organização e interações desses componentes contribuem para a 

formação de uma barreira natural que reduz o acesso de enzimas hidrolíticas a cadeias de 

carbono desses materiais. A Tabela 2.1 mostra a composição de alguns materiais 

lignocelulósicos. 

 

Tabela 2.1 Composição de alguns materiais lignocelulósicos. 

Materiais 

Lignocelulósicos 
Celulose (%) Hemicelulose(%) Lignina(%) Autores 

Palha de trigo 32,6 ± 0,3 24,7 ± 0,2 20,6±1,3 Govumoni et al., 2013 

Bagaço de cana 45,5 ± 1,1 17,0 ± 0,8 21,1±0,9 Rocha et al., 2011a 

Bagaço de caju 20.5 ± 0.7 16.3 ± 3.0 33.6 ± 5.2 Rocha et al., 2011 

Palha de milho 37.0 ± 0.4 31.3 ± 0.6 17.8 ± 0.2 Saha et al., 2013 

Casca de arroz 35.6 ± 0.12 11,9 ± 0.7 15,4 ± 0.2 Saha e Cotta, 2007 

  

Conforme observado na Tabela 2.1, há diferença na composição desses materiais. 

Segundo Balat (2011), as composições dos materiais lignocelulósicos podem variar de acordo 

com a natureza genética do material e das interações e influências ambientais. Cinzas, 

compostos fenólicos, ácidos graxos e outros componentes, denominados extrativos, compõem 

a fração remanescente destas biomassas. Celulose e hemicelulose, que geralmente compõem a 

maior parte da composição do material, são polissacarídeos que podem ser hidrolisados em 

açucares e fermentados para produção de etanol. A lignina apresenta-se como uma barreira 

para hidrólise da fração polissacarídica em açúcar (Karunanithy et al., 2008). 
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2.1.1 Celulose 

 

A celulose é o material orgânico mais abundante na terra e o principal componente da 

parede celular da fibra vegetal. A unidade repetitiva da celulose é composta por duas 

moléculas de glicose esterificadas por ligações β-1,4-glicosídicas. Esta unidade repetitiva, 

conhecida como celobiose, contém seis grupos hidroxila que estabelecem interações do tipo 

ligações de hidrogênio intra e intermolecular (Figura 2.1). Devido a essas ligações de 

hidrogênio há uma forte tendência de a celulose formar cristais que a tornam completamente 

insolúvel em água e na maioria dos solventes orgânicos. O grau de cristalinidade da celulose 

varia de acordo com sua origem e processamento o que acarreta em uma dificuldade para a 

hidrólise enzimática (Araújo et al., 2008; Silva et al., 2009). 

 

 

Figura 2.1 Estrutura da celulose 

 

2.1.2 Hemicelulose 

 

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

heteropolímero curto formado por pentoses (xilose e arabinose), hexoses (galactose, glicose e 

manose) e ácidos (acético, glicurônico e galacturônico). Trata-se se de um material mais 

facilmente hidrolisado, em comparação a celulose, devido sua estrutura amorfa e ramificada. 

(Saha, 2003; Lee et al., 2007). Enquanto a estrutura da celulose é constante, a hemicelulose 

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

entre os diferentes açúcares, a hemicelulose apresenta baixa cristalinidade em relação à 

celulose sendo mais facilmente hidrolisada (Saha, 2003). 

 

 

 



25 

Capitulo 2 - Revisão Bibliográfica                           

 

 

 

 

2.1.3 Lignina 

 

A lignina é um material hidrofóbico com estrutura tridimensional bastante complexa, 

altamente ramificada, podendo ser classificada como um polifenol, o qual é constituído por 

um arranjo irregular de várias unidades de fenil propano que podem conter grupos hidroxila e 

metoxila como substituintes do grupo fenil, que conferem uma elevada polaridade para a 

macromolécula de lignina (Demirbas, 2008; Silva et al., 2009). Junto com a cadeia de 

hemicelulose e pectina, a lignina preenche os espaços entre as fibrilas de celulose, atuando 

assim como um material de ligação entre componentes da parede celular, sendo responsável 

pela rigidez e baixa reatividade dos materiais lignocelulósicos (D’Almeida, 1988). A lignina, 

devido sua elevada resistência a degradação química e biológica, é uma das desvantagens na 

utilização de biomassa lignocelulósica para produção de etanol (Taherzadeh e Karimi, 2008). 

 

2.2 Produção de etanol por material lignocelulósico 

 

A produção atual de etanol é realizada a partir da cana-de-açúcar e do amido de milho 

na maioria dos países, entretanto os diversos debates e preocupações a respeito da 

sustentabilidade, influencia o estudo da produção de etanol por materiais lignocelulósicos, 

visto que não há a competitividade por produção de alimento, sendo também menos 

dispendioso do que as matérias-primas convencionalmente utilizadas.  

A substituição dos combustíveis fósseis por uma fonte energética renovável faz com 

que a produção futura do etanol em larga escala seja baseada principalmente em materiais 

lignocelulósicos. 

Há três etapas principais no processo de conversão dos materiais lignocelulósicos em 

etanol (Figura 2.2): primeira, pré-tratamento e sacarificação enzimática da biomassa vegetal 

para disponibilizar os açúcares fermentescíveis; segunda, fermentação dos açúcares liberados 

realizada por micro-organismos especializados (esta etapa pode ser realizada em uma etapa 

combinada chamada de Sacarificação e Fermentação Simultâneas (SFS)); e terceira etapa, 

recuperação do etanol (processo de destilação). 
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Figura 2.2 Fluxograma do processo de obtenção de etanol a partir de materiais 

lignocelulósicos (adaptado de Hahn-Hägerdal et al. 2006). 

 

A lignina que é recuperada da matéria-prima pode ser utilizada no processo como 

fonte de energia. Atualmente, uma grande variedade de produtos químicos pode ser produzida 

de uma forma sustentável a partir das estruturas aromáticas da lignina (Vanderghem et al., 

2011; Silva et al., 2013). Devido seu elevado peso molecular, a lignina pode usada para 

produzir fibras de carbono, modificadores de polímeros, adesivos e resinas (Frollini e 

Castellan, 2012). Além disso, as ligninas possuem atividade antioxidante, devido à presença 

de grupos fenólicos e hidrogênios benzílicos (Portes et al., 2007; Garcia et al., 2010). 

Diferentes materiais lignocelulósicos estão sendo utilizados como fonte de pesquisa 

para produção de etanol, como: palha de trigo (Saha e Cotta, 2006; Chen et al., 2008; Karagöz 

et al., 2012), palha de milho (Selig et al., 2009; Zhao e Xia, 2010; Banerjee et al., 2011), 

bagaço de cana-de-açúcar (Rocha et al., 2011; Singh et al., 2013), casca de arroz (Saha e 

Cotta, 2007; Dagnino et al., 2013) e bagaço de caju (Rocha et al., 2009; Rocha et al., 2011; 

Rodrigues et al., 2011). 

 

2.2.1- Bagaço de caju 

 

O cajueiro pertencente à família Anacardiaceae, Dicotyledonea e ao gênero 

Anacardium, sendo o caju composto da castanha (fruto) e do pedúnculo (pseudofruto). O 

cajueiro é encontrado em grande parte do mundo ocidental, tendo sua área de ocorrência 
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compreendida entre as latitudes de 30° Norte e 31° Sul, sendo cultivado atualmente em 27 

países. Os principais produtores de castanha são Vietnan, Índia, Nigéria, Brasil e Tanzânia, 

com 36,60, 14,64, 12,81, 8,86 e 5,74 %, respectivamente, da produção mundial. No Brasil, o 

litoral nordestino, apresenta as melhores condições ecológicas para o seu cultivo (Pereira, 

2005). 

A produção de pedúnculos de caju no Brasil é estimada em torno de 1,5 milhões de 

toneladas/ano concentrando-se basicamente na região Nordeste (Cajucultura). A área ocupada 

com cajueiro no Brasil é estimada em 700.000 ha dos quais, mais de 90% se encontra na 

região Nordeste e, 80% estão distribuídos nos estados do Piauí, Ceará, Paraíba e Rio Grande 

do Norte. Os produtos industriais são consumidos basicamente pelo mercado local e não 

desempenham um papel importante na economia brasileira. Além disso, grande parte do caju 

é perdida na colheita acumulando-se no solo, com aproveitamento industrial de apenas 15% 

do total (Campos et al., 2002; Assunção e Mercadante, 2003). Quando o pedúnculo é 

industrialmente processado para a produção do suco, 40% m/m de bagaço são produzidos, 

geralmente rejeitados pela indústria local. Esses fatores tornam o pedúnculo e bagaço do caju 

substratos interessantes e de baixo custo (menos de R$ 0,25/Kg) para diversas aplicações 

potenciais (Matias et al., 2005; Rocha et al., 2006; Rocha et al., 2009) como, por exemplo, a 

produção de enzimas e de etanol, uma fonte limpa e renovável de energia. 

Diante disso, a produção de etanol a partir do bagaço de caju baseia-se na etapa inicial 

de padronização do tamanho de partícula seguida de pré-tratamento com vistas à 

disponibilidade de celulose e hemicelulose presente na matéria-prima para etapa posterior de 

hidrólise enzimática. Em geral, os açucares obtidos das etapas de pré-tratamento e hidrólise 

enzimática são fermentados por uma vasta microbiota como bactérias, leveduras e fungos 

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

 

 

2.2.2 Pré-tratamento 

 

A estrutura recalcitrante do material lignocelulósico é a principal barreira para sua 

utilização na produção de etanol (Balat, 2011). A etapa para romper essa estrutura e tornar o 

material mais acessível ao ataque enzimático para conversão em açucares é o pré-tratamento. 

Importantes estudos vêm sendo realizados para encontrar um método eficiente de pré-
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tratamento, pois se o pré-tratamento não é suficientemente eficaz o resultado é um material 

difícil de ser hidrolisado por enzimas e se o pré-tratamento for muito agressivo o resultado é a 

produção de compostos tóxicos que irão inibir o metabolismo (Kodali e Pogaku, 2008). 

De acordo com Galbe e Zacchi (2007), para um pré-tratamento ser considerado 

efetivo, deve apresentar algumas características como: resultar em alta extração de açúcares; 

permitir alta digestibilidade da celulose, no caso de subseqüente hidrólise enzimática; 

produzir quantidades insignificantes de produtos de degradação derivados dos açúcares ou da 

lignina, que serão tóxicos aos micro-organismos; ter uma baixa demanda energética ou ser 

realizado em uma via que possibilite o reuso da energia em outras etapas do processo como 

calor secundário; ter um baixo custo de capital e operacional. 

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

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

químicos, biológicos ou combinações destes (Tabela 2.2). Cada categoria de pré-tratamento 

apresenta particularidades para a aplicação em larga escala. Os físicos, embora simples, 

apresentam elevado custo energético. Os pré-tratamentos físico-químicos são eficientes, mas a 

produção de inibidores nesse processo é elevada. O que também ocorre com os pré-

tratamentos químicos. Os biológicos são desinteressantes para aplicação comercial devido ao 

elevado tempo de processo (Alvira et al., 2010). 

 

Tabela 2.2 Classificação dos pré-tratamentos segundo o efeito sobre a matéria prima. 

Categoria Exemplos 

Físicos Moagem,  

Químicos Ácidos, álcalis, ozonólize e peróxido 

Físico-químicos Explosão à vapor, microondas, ultrassom, 

Biológicos Decomposição microbiana da lignina 

 

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

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

(NaOH, AFEX e H2O2) (Saha, 2003; Saha et al., 2005; Öhgren et al., 2006; Saha e Cotta, 

2006; Vásquez et al., 2007; Zhang et al., 2010; McIntosh e Vancov, 2011; Rocha et al., 2011; 

Saha et al., 2011). No pré-tratamento ácido, a cadeia de hemicelulose é hidrolisada, enquanto 
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no pré-tratamento alcalino, a lignina é solubilizada, sendo a hemicelulose hidrolisada por 

hemicelulases (Hahn-Hägerdal et al., 2006; Baudel, 2006). A Tabela 2.3 apresenta as 

vantagens e desvantagens para alguns de pré-tratamentos encontrados na literatura. 

Embora muitos métodos pré-tratamentos tenham sido experimentados ao longo dos 

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

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

seletivas dos componentes (lignina e hemiceluloses) utilizando-se álcalis ou ácidos têm sido 

obtidas a custos relativamente razoáveis.  
- 
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Tabela 2.3 Lista de vantagens e desvantagens para diferentes métodos de pré-tratamento aplicados a materiais lignocelulósicos. Adaptada de 

Alvira et al., 2010. 

PRÉ-TRATAMENTO VANTAGENS DESVANTAGENS  

Biológico Degrada a lignina e a hemicelulose Baixa taxa de hidrólise 

 Baixo consumo de energia  

Explosão a vapor 
Altera a estrutura da lignina e solubiliza a 

hemicelulose  

Gera compostos tóxico e degradação parcial 

da hemicelulose 

 Custo-benefício  

Oxidação úmida  Elevada remoção da lignina 
Custo elevado com o oxigênio e com 

catalisador alcalino 

 Baixa formação de inibidores   

Ozonólise Reduz o teor de lignina  

 Não gera compostos tóxicos  Alto custo com ozônio 

Acido diluído 

Menos problema de corrosão quando 

comparado com o pré-tratamento com ácido 

concentrado 

Baixa concentração de açúcar no hidrolisado 

 Menor formação de inibidores  
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2.2.2.1 Pré-tratamento com peróxido de hidrogênio alcalino 

 

Há muitos trabalhos baseados no estudo do pré-tratamento com peróxidode hidrogênio 

alcalino (Saha e Cotta, 2006; Saha e Cotta, 2007; Chen et al., 2008; Karagöz et al., 2012). Na 

literatura acima referida para pré-tratamento com peróxido de hidrogênio alcalino, os autores 

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

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

de sólidos e tempo de pré-tratamento. Vale salientar que o pré-tratamento com peróxido de 

hidrogênio alcalino tem por finalidade a solubilização da lignina através de ação de radicais 

oriundos da dissociação do peróxido de hidrogênio. 

A adição da base hidróxido de sódio ao peróxido de hidrogênio faz com que a solução 

se torne um agente efetivo na deslignificação e solubilização da hemicelulose. Isto é devido à 

formação do ânion hidroperóxido (HOO
-
), formado em pH alcalino, que se apresenta como a 

principal espécie ativa no peróxido. Em contraste, peróxido de hidrogênio é instável nas 

condições alcalinas e decompõe em radicais hidroxil (
-
OH) e superóxido(O2

-
). Estes radicais 

são responsáveis pela oxidação da estrutura da lignina, na qual ataca os grupos hidrofílicos, 

quebrando algumas ligações e, eventualmente, levando a dissolução da lignina (Pan et al., 

1988; Fang et al., 1999; Sun et al., 2004). 

Para o entendimento do mecanismo da reação de deslignificação utilizando peróxido 

de hidrogênio alcalino é necessário examinar completamente as reações envolvidas na sua 

decomposição (Gould, 1985). Em pH alcalino, a dissociação do peróxido de hidrogênio 

(H2O2) forma o ânion hidroperóxido (HOO
-
) segundo a Equação 2.1. 

 

H2O2 + H2O ↔HOO
- 
+ H3O

+
                                                                           (2.1) 

 

Com o pH a 11,5, o ânion hidroperóxido pode reagir com o H2O2 não dissociado para 

formar um radical hidroxila altamente reativo (OH
-
) e superóxido (O2

-
) como mostra a reação 

expressa na Equação 2.2. 

H2O2 + HOO
-→OH+ O2

-
 + H2O                                                                      (2.2) 

 

Na ausência de outros reagentes, radicais hidroxílicos e superóxidos reagem entre si 

formando oxigênio e água conforme apresentado na Equação 2.3. 
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OH+ O2
-
+ H3O

+→ O2 + 2H2O                                                                            (2.3) 

 

Então, a reação geral de decomposição do peróxido de hidrogênio é demonstrada na 

Equação 2.4. 

H2O2 + HOO
-
+ H3O+→O2

-
 + 3H2O                                                                    (2.4) 

 

Que de modo simplificado representa a reação da Equação 2.5. 

 2H2O2→O2
-
 + 2H2O                                                                                        (2.5) 

 

Analisando a reação da Equação 2.5, fica claro que a quantidade máxima de O2 que 

pode estar envolvida na solução alcalina de H2O2 é igual a metade da quantidade molar de 

H2O2 originalmente presente, ou seja, rendimento total de 0,5 mol de O2/mol de H2O2. Se 

outros compostos que reagem com OH
-
 e/ou O2

-
 estiverem presentes, haverá uma competição 

com a reação da Equação 2.3, e poderá ser observada uma redução de O2 no meio reacional 

(Rabelo, 2007). 

Quando o peróxido de hidrogênio se decompõe em condições alcalinas na presença do 

substrato contendo lignina, uma menor quantidade de O2 é envolvida se comparada com a 

quantidade teórica máxima, indicando que pelo menos alguns dos intermediários reativos 

formados na reação de decomposição do peróxido foram incorporados nos produtos oxidados 

da lignina. O fato que a extensão da deslignificação é máxima em pH 11,5 sugere fortemente 

que estes intermediários são gerados via reação da Equação 2.2, sendo a reação fortemente 

dependente do pH (Rabelo, 2007). 

A diminuição na eficiência da deslignificação das amostras tratadas a pH maior que 

11,5 parece eliminar a possibilidade da oxidação direta significativa da lignina pelo HOO
-
 , 

porque a concentração de HOO
-
 na mistura reacional seria aumentada em pH maiores que 

11,5 e isso ao invés de levar a um aumento da deslignificação acaba gerando uma diminuição 

(Rabelo, 2007). 

O pré-tratamento com peróxido de hidrogênio alcalino tem sido aplicado em tem sido 

aplicado em diversos materiais lignocelulósicosa como, palha de milho (Selig et al., 2009, 

Banerjee et al., 2009), palha de cevada (Saha e Cotta, 2010), palha de trigo (Saha e Cotta, 
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2006; Chen et al., 2008), bambu (Yamashita etal., 2009) e palha de arroz (Saha e Cotta, 

2007). 

Nos estudos de Chen et al., (2008), os autores compararam o pré-tratamento da palha 

de trigo com NaOH e com peróxido de hidrogênio alcalino. Os autores avaliaram o efeito da 

carga de peróxido nas concentrações (2, 4 e 6% v/v) em solução contendo 1% (m/v) de 

NaOH, 10 % (m/v) de sólido e o sem peróxido (1% m/v NaOH) e a mesma carga de sólido. 

Segundo os autores, o pré-tratamento com peróxido de hidrogênio mostrou-se mais efetivo na 

solubilização da lignina quando comparado ao pré-tratamento alcalino. Houve uma redução 

na lignina de 23,3% para 5,6 % com peróxido, comparada à redução de 23.2% para 14,6% 

com pré-tratamento alcalino. Em ambos os pré-tratamento foi observado redução na 

concentração de hemicelulose. Com a redução de lignina e hemicelulose, a concentração de 

celulose no material aumentou de 38,7% para 47,7% e 67,2% com pré-tratamento alcalino e 

com peróxido, respectivamente. 

Karagöz et al. (2012) avaliaram o efeito do pré-tratamento da palha de colza na 

conversão da celulose e hemicelulose em açucares fermentescíveis. Os autores realizaram os 

pré-tratamentos com 5% (m/v) de sólido em diferentes concentrações de peróxido (1,25, 2,5 e 

5% v/v) a duas diferentes temperaturas (50 e 75 ºC) em tempos de incubação (1, 4 e 24 h) o 

pH dos ensaios foi ajustado para 11,5 com NaOH 2M. Após o pré-tratamento os autores 

separaram a fração sólida e líquida. A variação do tempo não mostrou um efeito significante 

na hidrólise enzimática. Ao aumentar a temperatura os autores reportaram que houve uma 

redução da liberação de glicose e xilose, devido a decomposição do peróxido em água a 

elevada temperatura. Os autores afirmaram que o melhor pré-tratamento obtido foi com 5% 

v/v de peróxido, 50 ºC e 1 hora de incubação. Nessa condição, 5,73 g de etanol foram obtidos 

após fermentar o liquido obtido do pré-tratamento e 14,07g foram produzidos por co-

fermentação da fração sólida com P. stipitis. Os autores avaliaram também o efeito da 

presença de MgSO4 no pré-tratamento, o que resultou em um aumento de 0,92% na eficiência 

do etanol produzido. 

Saha e Cotta (2007) realizaram os estudos de alguns parâmetros no pré-tratamento da 

palha de arroz com peróxido de hidrogênio alcalino. Os autores avaliaram inicialmente o 

efeito do tempo (6 e 24 h). Os resultados foram expressos em rendimento total de açúcar em 

termos de mg/g de palha de arroz e obtiveram 211 e 203 para 6 e 24 h, respectivamente para o 

pré-tratamento realizado a 25 ºC. Os mesmos estudos foram realizados a 35 ºC e os 
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rendimentos obtidos foram 211 e 249 mg/g para 6 e 24 h, respectivamente. Os autores 

ressaltaram a evidencia de um melhor pré-tratamento quando realizado a 35 ºC. Baseado nos 

resultados anteriores, os autores estudaram o efeito da carga de peróxido (0 a 10%, v/v), onde 

a concentração máxima de açúcar foi com 7,5% v/v de peróxido.  

 

 

2.2.3 Hidrólise enzimática 

 

Após a etapa de pré-tratamento e a remoção da lignina remanescente deste processo é 

necessária uma etapa de hidrólise da celulose para obtenção de açúcares fermentescíveis. No 

processo enzimático a hidrólise da celulose é catalisada por enzimas específicas denominadas 

de enzimas celulolíticas ou celulases. 

Diante da heterogeneidade da estrutura da cadeia celulósica, a qual apresenta regiões 

altamente ordenadas, estabilizadas por numerosas ligações de hidrogênio intra e 

intermoleculares, e áreas menos ordenadas ou amorfas, a sacarificação enzimática da 

biomassa depende de uma multiplicidade de atividades específicas complementar e essenciais 

para que todo carboidrato nela disponível seja hidrolisado (Pitarelo, 2007). 

As celulases são um complexo de enzimas constituídos de três enzimas com funções 

distintas, as endoglucanases (EG), celobiohidrolases (CBH) ou exoglucanases, e a β-

glicosidase. As endoglucanases inicialmente atacam aleatoriamente a cadeia de celulose para 

formar glicose, celobiose e celotriose. As celobiohidrolases fracionam a cadeia em dímeros de 

glicose (celobiose). Outra enzima, β-glicosidase, possui função de conversão da molécula de 

celobiose em duas moléculas de glicose, e sua ausência pode provocar a inibição pelo produto 

devido ao excesso de celobiose formado (Hahn-Hägerdal et al., 2006; Keshwani, 2009). 

 

 

2.2.4 Fermentação 

 

A fermentação envolve a ação de micro-organismos, que utilizam os açúcares como 

substrato. Durante o processo liberam etanol e outros sub-produtos. Estes micro-organismos 

utilizam tipicamente açúcares com 6 carbonos, sendo o mais comum a glicose. Assim, 
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materiais lignocelulósicos que contenham elevados níveis de glicose, ou precursores de 

glicose, são os mais facilmente convertíveis em etanol (Demirbas, 2005).  

A hidrólise da celulose produz glicose, a qual é facilmente fermentada pelos micro-

organismos atualmente disponíveis. A hidrólise da hemicelulose produz hexoses (manose, 

galactose e glicose) e pentoses (xilose e arabinose), as quais nem todas são fermentáveis 

(Demirbas, 2005). 

De acordo com as reações, a produção máxima teórica é de 0,51 kg de etanol e de 0,49 

kg de dióxido de carbono, por kg de açúcar fermentado (Hamelinck et al. 2005), segundo a 

estequiometria das reações representadas nas Equações 2.6 (fermentação de pentoses em 

etanol) e 2.7 (fermentação de hexoses em etanol):  

 

3 C5H10O5(s) → 5 C2H5OH(l) + 5 CO2(g)                                                                                (2.6) 

 

C6H12O6(s)→ 2 C2H5OH(l) + 2 CO2(g)                                                                                    (2.7) 

 

 

2.2.4.1 Micro-organismos utilizados na fermentação para produção de etanol 

 

O micro-organismo mais utilizado para a fermentação de bioetanol, em processos 

industriais, é a Saccharomyces cerevisiae, que apresenta uma robustez significativa, sendo 

adequada à fermentação do hidrolisado de materiais lignocelulósicos. Esta levedura é capaz 

de fermentar facilmente as hexoses, mas é incapaz de fermentar a xilose, devido à falta de 

enzimas que convertem a xilose em xilulose. No entanto, a levedura S. cerevisiae consegue 

fermentar a xilulose (Balat, 2011). 

Para superar problemas diversos, pesquisadores modificaram geneticamente cepas de 

S. cerevisiae para a produção de etanol a partir de xilose (Ho et al,. 1998; Eliasson et al,. 

2000). No entanto, existem espécies nativas de leveduras que fermentam xilose em etanol, 

incluindo Pichia e várias espécies de Candida, bem como algumas cepas de Kluyveromyces 

marxianus (Yablochkova et al., 2003; Yablochkova et al., 2004). 

Cepas pertencentes às espécies e genêro da levedura Kluyveromyces marxianus têm 

sido isoladas de uma grande variedade de ambientes que sugerem uma alta diversidade 

metabólica e um elevado grau de polimorfismo intra-específico. Como conseqüência, 
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diferentes aplicações biotecnológicas foram investigadas utilizando esta levedura, incluindo a 

produção de enzimas (β-galactosidase, β-glicosidase, inulinase e poligalacturonases, entre 

outras), proteína unicelular, compostos aromáticos e etanol (Boyle et al., 1997; Wilkins et al., 

2008); redução do teor de lactose em alimentos (Brady et al., 1997; Martins et al.,. 2002), 

além de aplicações em biorremediação e na medicina (Fonseca et al., 2008). K. marxianus é 

uma das leveduras mais promissores para aplicações biotecnológicas, já que suporta altas 

temperaturas e mostra tolerância moderada ao etanol (Tomás-Pejo et al., 2009) 

Bactérias das espécies Zymomonas mobilis, Escherichia coli e Klebsiella oxytoca, 

apresentam características que têm suscitado um interesse crescente devido à sua velocidade 

de fermentação, a qual pode ser efetuada em minutos, ao invés de horas como se verifica com 

as leveduras. Z. mobilis é reconhecida pela sua capacidade em produzir etanol com altas taxas 

de produtividade a partir da glicose, frutose e sacarose, mas é incapaz de fermentar as 

pentoses, embora tenha sido criada uma estirpe capaz de fermentar a xilose, ao ser-lhe 

introduzida uma via metabólica a partir da E. coli (Hahn-Hägerdal et al., 2006). Essa bactéria 

modificada tem a vantagem de requerer uma quantidade mínima de nutrientes, crescer em pH 

baixo e a altas temperaturas, e ser considerada como geralmente segura (Balat, 2011). 

 

 

2.2.4.2 Hidrólise e Fermentação Separadas (HFS) 

 

A hidrólise enzimática separada do processo de fermentação é conhecida como HFS. 

Na configuração HFS, as frações líquidas provenientes do processo de hidrólise, entram 

inicialmente num reator de fermentação de glicose, sendo depois a mistura destilada para a 

recuperação do etanol. A vantagem do HFS é a possibilidade de operar cada processo nas 

condições ótimas, ou seja, hidrólise enzimática a 46-51 ºC e fermentação a 30 ºC. A 

desvantagem deste método é a inibição das enzimas, celulase e β-glucosidade, pela glicose 

liberada durante o processo de hidrólise, o que leva a uma menor carga de sólidas e maiores 

cargas de enzimas para atingir produções razoáveis (Balat, 2011). 
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2.2.4.3 Sacarificação e Fermentação Simultâneas (SFS) 

 

Na SFS, a hidrólise e a fermentação ocorrem simultaneamente no mesmo reator. Este 

processo é mais eficiente quando combinado com um pré-tratamento ácido, ou com água 

líquida sobreaquecida (Balat, 2011). A maior vantagem da SFS é que os açúcares liberados 

durante a hidrólise enzimática são imediatamente consumidos pelos micro-organismos 

envolvidos na fermentação, o que conseqüentemente diminui a concentração de produtos 

inibidores das enzimas (Hahn-Hägerdal et al., 2006). Esta tecnologia tem sido melhorada de 

modo a incluir a co-fermentação de substratos com múltiplos açúcares, ou seja, a 

sacarificação simultânea de celulose (em glicose), e de hemicelulose (em xilose), e co-

fermentação da glicose e xilose, por micróbios geneticamente modificados presentes no 

mesmo meio (Lee et al., 2013). 
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3. Estudo do Pré-tratamento do Bagaço de Caju com Peróxido de 

Hidrogênio Alcalino 

 

O capítulo 3 apresenta o estudo de parâmetros do pré-tratamentos do bagaço de caju (BC) 

com peróxido de hidrogênio alcalino (PHA) avaliando diferentes parâmetros como, 

concentração do peróxido de hidrogênio, massa inicial de bagaço e tempo, caracterizando o 

material antes e após o pré-tratamento. Com a melhor condição obtida foi realizado um 

MEV, raio X e Infra vermelho,  para verificar o efeito do peróxido de hidrogênio na estrutura 

cristalina do bagaço. Realizaram-se ensaios de hidrólise enzimática com cada bagaço pré-

tratado (BC-PHA) para determinar a digestibilidade e rendimento. O presente capítulo foi 

publicado na revista Bioresource Technology. 

 

 

3.1 Material e Métodos 

 

 

3.1.1 Material lignocelulósico 

 

O Bagaço de Caju (BC) utilizado neste estudo foi gentilmente cedido pela Indústria de 

Processamento de Sucos Jandaia no Ceará, Brasil. O BC foi lavado três vezes com água e 

seco a 60 °C por 24 h, triturado, peneirado e estocado até seu uso a temperatura ambiente. 

Após peneiramento do material, as partículas que ficaram retidas entre as peneiras de Mesh 

20-80 (0,25-0,84 mm) foram utilizadas como matéria-prima para a realização dos 

experimentos. 

 

3.1.2 Enzima 

 

O complexo enzimático utilizado nesse estudo foi gentilmente doado pela empresa 

Novozymes (Novozyme, Bagsvaerd, Denmark), na forma de extrato enzimático comercial 

denominado Cellulase Complex (complexo celulase). Na realização dos experimentos, a 
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atividade enzimática foi baseada na atividade de celulases presente, já que se apresenta em 

maior quantidade no complexo. 

 

 

3.1.3 Caracterização da matéria-prima 

 

 O bagaço de caju (BC) antes e após o pré-tratamento (BC-PHA) com peróxido de 

hidrogênio alcalino, foi caracterizado quanto à sua composição de celulose, hemiceluloses e 

lignina segundo a metodologia de Gouveia e colaboradores (Gouveia et al., 2009), validada 

para caracterização de bagaço de cana-de-açúcar. Também, realizou-se análise de extraíveis 

(ceras e gorduras) conforme descritos no protocolo NREL/TP-510-42619(Sluiter et al., 

2008a) e a determinação de sólidos totais e cinza segundo NREL/TP-510-42621 (Sluiter et 

al., 2008b). 

 

3.1.3.1 Determinação de Sólidos Totais 

 

 O teor de sólidos totais foi determinado segundo a metodologia do National 

Renewable Energy Laboratory NREL/TP-510-42621 (Sluiter et al., 2008b). Num cadinho de 

25 mL, previamente pesado, adicionou-se 3 g ± 0,1 mg da amostra e em seguida foi levado 

para estufa a 105°C por 4 h. Após esse período o material foi retirado da estufa e esfriado a 

temperatura ambiente em um dessecador por aproximadamente por 1 h para efetuar a 

pesagem. Colocou-se a amostra novamente na estufa a 105°C e secou-se até peso constante. O 

peso constante foi definido como ± 0,1% de alteração no peso dos sólidos sobre uma hora de 

re-aquecimento da amostra. A percentagem de sólidos totais (ST) foi determinada segundo a 

Equação 3.1. 

 

                 
               

      

 100                                                                           (3.1) 

 

3.1.3.2 Determinação de Extraíveis 

 

 A percentagem dos extraíveis do material lignocelulósico foi determinada usando-se 5 

g da amostra, adicionado em cartuchos de papel, utilizando o método de Sohlext sendo 
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realizada a extração com 80 mL de etanol 95% a 80°C por 8 h em um determinador de óleos e 

gorduras (Tecnal, TE – 044-5/50). Após a extração, os emboilers previamente pesados, que 

continham o solvente e o extrato, foram adicionados em estufa com circulação de ar (Tecnal, 

TE – 394/1) a 60°C por 24 h e após esse período foi adicionado em dessecador por 1 h para 

pesagem. A Equação 3.2 apresenta a expressão utilizada para determinar a percentagem de 

extraíveis no material lignocelulósico, sendo mi a massa inicial do emboiler, mf a massa final 

do emboiler e ST a percentagem de sólidos totais. 

 

             
        

  
                                                                                                 (3.2) 

 

3.1.3.3 Determinação do teor de celulose, hemicelulose, lignina e inibidores 

 

3.1.3.3.1 Hidrólise do bagaço de cana-de-açúcar com ácido sulfúrico  

 

 Amostras de 2 g (partículas retidas entre 20-80 mesh) de bagaço in natura e pré-

tratado, pesadas com precisão de 0,1 mg foram transferidas para béqueres de 100 mL e 

tratadas com 10 mL de H2SO4 72% v/v, sob vigorosa agitação, em um banho termostatizado 

(Fisatom) a 45 °C por 7 min. As amostras foram transferidas quantitativamente para frascos 

erlenmeyers de 500 mL, adicionando-se o volume de 275 mL de água destilada. Os 

erlenmeyers foram fechados com papel alumínio e autoclavados por 30 min a 121°C. Após a 

descompressão da autoclave, os frascos foram retirados e resfriados à temperatura ambiente, 

sendo a fração sólida separada da fração líquida por filtração em papel de filtro qualitativo. A 

fração líquida foi transferida para balão volumétrico de 500 mL, o qual teve o seu volume 

posteriormente completado com água destilada. A solução foi armazenada para análises 

posteriores de carboidratos, ácidos orgânicos, furfural, HMF e lignina solúvel. 

 

3.1.3.3.2 Determinação de lignina insolúvel na fração sólida 

 

 O material retido no papel de filtro foi lavado com 1500 mL de água destilada, 

transferido para pesa-filtros para secagem em estufa a 100 °C até massa constante. A 

percentagem de lignina insolúvel foi calculada em relação à massa de amostra seca conforme 

a Equação 3.3: 
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                                                                                                           (3.3) 

 

Onde: onde: LKi – Lignina Klason insolúvel; Mk – massa de lignina insolúvel seca; MC – 

massa de cinzas; MA – massa da amostra seca. 

 

3.1.3.3.3 Determinação de lignina solúvel na fase líquida 

 

 A quantidade de lignina solúvel foi determinada pela medida de absorbância a 280 nm 

em espectrofotômetro. O cálculo da lignina solúvel foi determinado conforme a Equação 3.4: 

 

    = 4,187*10
-2

(AT-Apd)-3,279*10
-4

                                                                                    (3.4) 

 

Onde: Clig - concentração de lignina solúvel, em g/L; AT - absorbância da solução de lignina 

junto com os produtos de degradação, em 280 nm; Apd = c1 ε1 + c2 ε2 . Absorbância, em 280 

nm, dos produtos de decomposição dos açúcares (furfural e HMF), cujas concentrações c1 e c2 

foram determinadas previamente por CLAE (cromatografia liquida de alta eficiência) e ε1 e ε2 

são as absortividades e valem, respectivamente, 146,85 e 114,00 L g
-1

 cm
-1

. 

 

3.1.3.3.4 Determinação de carboidratos, ácidos orgânicos, furfural e 

hidroximetilfurfural na fração líquida 

 

 Para a análise dos carboidratos, furfural, hidrometilfurfural e ácidos orgânicos, 

utilizaram-se a fração líquida do hidrolisado, determinada por Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência, utilizando um sistema de CLAE (Waters, Milford, MA, E.U.A.) equipado com um 

detector de índice de refração Waters 2414 e com uma coluna Aminex HPX-87H (Bio Rad, 

Hercules, CA, USA). O eluente foi H2SO4 5 mM em água deionizada (MiliQ, Millipore) com 

vazão de 0,5 mL.min-1 a 65°C. As concentrações de cada componente são obtidas através de 

curvas de calibração que correlacionam concentrações dos padrões com as respectivas áreas 

dos cromatogramas. 

 Para determinação de celulose e hemicelulose utilizaram-se as concentrações de 

carboidratos e ácidos orgânicos obtidos, usando-se os fatores de conversão para converter a 

massa desses compostos em massa de celulose e hemicelulose. Esses fatores são baseados na 
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estequiometria de conversão em seus compostos percursores (celulose e hemicelulose). Os 

fatores utilizados para obter a percentagem de celulose foram 0,95, 0,90, 3,09 e 1,29 para 

celobiose, glicose, ácido fórmico e hidroximetilfurfural, respectivamente. Na determinação da 

percentagem de hemicelulose, os fatores foram 0,88, 0,88, 1,37 e 0,72 para xilose plus, 

arabinose, furfural e ácido acético, respectivamente. As equações (3.5) e (3.6) apresentam as 

expressões utilizadas para determinar a percentagem de celulose e hemicelulose. 

 

               
                                                        

  
                                                   (3.5) 

 

                  
                                                            

  
                                       (3.6) 

 

3.1.3.4 Determinação de cinzas 

 

 Após a determinação da lignina insolúvel em meio ácido, a mesma, juntamente com o 

papel de filtro, foi transferida para um cadinho de porcelana, previamente tarado. A amostra 

foi calcinada lentamente até 300 °C e mais 2 h a 800 °C, em uma mufla. Na determinação das 

cinzas totais, pesaram-se aproximadamente 2 g do bagaço em cadinho de porcelana 

previamente tarado. Por diferença de massa, o teor de cinzas da lignina insolúvel e das cinzas 

totais foi determinado conforme a Equação 3.7: 

 

          
  

  
                                                                                                             (3.7) 

 

onde: % cinzas – percentual em massa de cinzas; Mc – massa de cinzas (diferença entre a 

massa do cadinho com cinzas e a massa do cadinho vazio); Ma – massa da amostra base seca. 

 

3.1.4 Pré-tratamento do bagaço de caju com peróxido de hidrogênio alcalino 

 

3.1.4.1 Avaliação da concentração inicial de peróxido de hidrogênio 

 

A primeira etapa do estudo do pré-tratamento do BC, foi avaliar a influencia da 

concentração inicial de peróxido de hidrogênio. O pré-tratamento foi conduzido em agitador 
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orbital a 250 rpm, 35 ºC por 24 horas. Os ensaios foram realizados em frasco Erlenmeyer de 

250 mL com 100 mL de volume reacional e uma porcentagem de sólidos de 10% m/v. 

Avaliaram-se as seguintes concentrações de peróxido de hidrogênio (0,645; 2,15 e 4,3 % v/v 

PHA), também foi realizado um ensaio controle no qual não adicionou-se peróxido de 

hidrogênio, ou seja, uma concentração de 0,0% v/v. O pH de cada solução e peróxido foi 

ajustado para 11,5 com NaOH 6 mol/L. Após cada pré-tratamento foram separados, por 

filtração, a fração sólida da fração líquida. A fração sólida (BC-PHA) foi lavada 3 vezes com 

água destilada e levado a estufa para secagem a 60 ºC por 24 horas. Após secagem foi 

triturado e padronizado o tamanho de partícula retido entre 20-80 Mesh. Todos os ensaios 

foram conduzidos em triplicata. 

 

 

3.1.4.2 Avaliação da concentração inicial de bagaço de caju 

 

Após o estudo da concentração de peróxido de hidrogênio avaliou-se a porcentagem 

inicial de BC (2, 5 e 10 % m/v) no pré-tratamento. O pré-tratamento foi conduzido conforme 

citado no item 3.1.4.1, sendo utilizada nesta etapa uma concentração de 4,3% v/v de PHA. 

Todos os ensaios foram conduzidos em triplicata. 

 

3.1.4.3 Avaliação do tempo de pré-tratamento 

 

Após a avaliação da concentração inicial de PHA e da porcentagem de sólidos BC, 

estudou-se o tempo de hidrólise (30 min, 2, 6, 12 e 24 horas). O pré-tratamento foi conduzido 

conforme citado no item 3.1.4.1, sendo utilizada nesta etapa uma concentração de 4,3% v/v de 

PHA e 5% m/v de BC. Todos os ensaios foram conduzidos em triplicata. 

 

 

3.1.5 Hidrólise enzimática do bagaço de caju pré-tratado com peróxido de hidrogênio 

alcalino 

 

A hidrólise enzimática foi realizada segundo a metodologia escrita no protocolo da 

NREL/TP-510-42629 (Selig et al., 2008) com algumas modificações. A quantidade de bagaço 
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não tratado (BC) e tratado (BC-PHA), referente a 0,1 g de celulose para 10 ml de solução, foi 

utilizado na hidrólise e adicionado em frascos Erlemneyers de 250 mL. Em cada frasco 

adicionou-se tampão citrato de sódio 100 mM, pH 4,8 e 80 μL tetraciclina (10 mg/mL em 

70% etanol) para prevenir o crescimento microbiano durante a hidrólise. Foi adicionada uma 

carga de 11,4 FPU/g celulose de complexo celulase (Novozymes NS 22074) com atividade de 

108,12 FPU/mL extrato, determinada pelo método de Ghose (1987). O volume reacional foi 

de 20 mL. Posteriormente, os frascos foram postos a agitação de 150 rpm, a 45°C por 72 

horas. A cada 24 horas, retirou-se uma alíquota da mistura reacional para determinação de 

açúcares. 

 Após a quantificação dos açúcares na amostra, determinou-se o rendimento de glicose 

em mg glicose/gBC e a digestibilidade de celulose segundo as Equações 3.8 e 3.9, 

respectivamente, onde 0,9 é o fator para corrigir  a molécula de água que é adicionada após a 

hidrólise da celulose. 

                                                                                          (3.8) 

 

                 
                  

                

  

                                                                             (3.9) 

 

3.1.6 Métodos analíticos 

 

3.1.6.1 Determinação de açúcares e inibidores 

 

Os açúcares e inibidores (ácido acético, ácido fórmico, furfural e hidroximetilfurfural) 

foram analisados por cromatografia de alta performance (CLAE), utilizando um sistema 

CLAE Waters (Waters, Milford, MA, EUA) equipado com um índice de refração Waters 

2414 detector. As concentrações dos açúcares e inibidores foram analisadas utilizando coluna 

Aminex HPX-87H, usando como eluente 5 mmol/L H2SO4 em água ultrapura a uma taxa de 

fluxo de 0,5 ml/min a 65 ºC.  

 

3.1.6.2 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

  

A morfologia e as mudanças ocorridas na estrutura física do bagaço de caju isento de 

pré-tratamento e no bagaço com melhor pré-tratamento, foram observadas por microscopia 
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eletrônica de varredura (MEV). Nessa análise utilizou-se o microscópio Philips XL 30 ESEM, 

operado a 20 KV e 0,7 torr. As amostras foram secas a 50 ºC durante 24 horas e revestidas em 

20 nm de ouro em um metalizador. 

 

3.1.6.3 Análise por difratometria de raios X 

 

Com o propósito de se avaliar a mudança de cristalinidade do bagaço de caju antes e 

após o melhor pré-tratamento, amostras dos materiais em estudo foram preparadas para a 

análise utilizando um difratômetro de raios X (marca X Pert Pro MPD –Panalytical) equipado 

com o software para aquisição dos dados X´ Pert High Score (identificação de fases 

cristalinas da Philips) com um tubo de cobre gerador de raios X com filamento de tungstênio 

(λ =1,5418 A) e monocromador de grafite no intervalo angular de 5° a 80° (angulo de Bragg - 

2θ), passo angular de 0,05° e tempo de contagem de 1s. Essa análise foi realizada no 

Laboratório de raios-X do Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará. 

 

3.1.6.4Análise por Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier 

(FTIR) 

 

 Com o objetivo de se analisar mudanças na estrutura química dos material 

lignocelulósico em estudo, antes e após o melhor pré-tratamento, realizou-se análises de 

Infravermelho com Transformada de Fourier de acordo com o procedimento seguinte. 

Amostras do material lignocelulósico foi previamente seca em estufa a 60 °C, juntamente com 

KBr, sendo posteriormente resfriadas por 30 min em dessecador com P2O5 sob vácuo. 

Pastilhas de KBr foram preparadas contendo 250 mg de KBr e 1,5 mg de amostra, e 

compactadas a uma pressão de 10 kgf/cm
2
 sob vácuo. 

 O mesmo foi feito para a referência, contendo apenas KBr. Em seguida, foram 

medidos os espectros na região de 4000 a 400 cm
-1

 em um espectrofotômetro Bruker-Vertex 

70. Essa análise foi realizada no Laboratório de Espetroscopia Vibracional do Departamento 

de Física da Universidade Federal do Ceará. 
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3.1.7 Métodos Estatísticos 

 

Os dados experimentais foram analisados estatisticamente utilizando uma análise de 

variância (ANOVA) com nível de confiança de 95% e uma probabilidade de 5% (p <0,05). 

Testes de Tukey foram utilizados para comparar as diferentes condições em cada pré-

tratamento. As análise estatísticas foram realizadas utilizando o software Microcal Origin 8.1 

(Microcal Software Inc., Northampton, MA, EUA). 

 

 

3.2 Resultados e Discussões 

 

3.2.1 Caracterização do bagaço de caju (BC) 

 

Para acompanhar a evolução do efeito do pré-tratamento com peróxido de hidrogênio 

alcalino (PHA) no bagaço de caju (BC), foram determinados os teores de celulose, 

hemicelulose, lignina, extraíveis e cinzas. Para o BC isento de pré-tratamento (in natura), de 

acordo com a metodologia de Gouveia et al. (2009), as porcentagens de celulose, 

hemicelulose e lignina foram, respectivamente, 20,56 ± 2,19%, 10,17 ± 0,89% e 35,26 ± 

0,90%, correspondendo a um teor de 30,73 ± 3,10% em carboidratos, tornando o BC uma 

fonte promissora para a produção de etanol. Foram quantificados extraíveis e ceras, 

correspondendo em aproximadamente 9,0%. Uma similar composição para o BC foi obtida 

por Rodrigues et al. (2011). Para produção de etanol por BC é necessário a ação de enzimas 

(hidrólise enzimática) para hidrolisar seus componentes em açucares fermentescíveis, logo um 

pré-tratamento que remova a lignina e permita a ação de enzimas faz-se necessário. O pré-

tratamento com PHA vem sendo bastante utilizado em materiais lignocelulósicos por seu 

efeito na remoção de lignina e de hemicelulose (Chen et al., 2008) através da ação oxidativa 

de derivados do peróxido (H2O2) (Selig et al., 2009). 

 

3.2.2 Avaliação de parâmetros do pré-tratamento do BC com PHA 

 

O efeito do pré-tratamento no BC foi avaliado através da hidrólise enzimática 

realizado no material pré-tratado (BC-PHA). Os parâmetros estudados para se obter uma 
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melhor condição para o pré-tratamento foram: carga de peróxido de hidrogênio, concentração 

de BC utilizada no início do processo e tempo de pré-tratamento. Os parâmetros do pré-

tratamento também foram avaliados na hidrólise enzimática do BC pré-tratado. Para a 

hidrólise enzimática foi utilizada a enzima celulase a uma carga de 11,4 FPU/g celulose, pois 

a hidrólise não foi realizada com intuito de maximar a produção de açúcar e sim como análise 

comparativa de conversão em glicose para cada pré-tratamento.  

 

 

3.2.2.1 Avaliação da concentração inicial de peróxido de hidrogênio 

 

Para cada pré-tratamento realizado foram caracterizados os sólidos obtidos das 

diferentes condições de pré-tratamento. Os resultados da Tabela 3.1 mostram que com o 

aumento da carga de peróxido do hidrogênio alcalino (PHA) no pré-tratamento houve uma 

progressiva redução no teor de lignina.  

Uma análise do pré-tratamento revelou que não houve uma remoção significativa da 

hemicelulose nos pré-tratamentos realizados na variação da concentração inicial de PHA 

(Tabela 3.1), o que indica uma característica muito importante do pré-tratamento em estudo, 

pois pré-tratamentos com PHA removem, além da lignina, uma pequena parte, mas não 

significativa, da fração hemicelulósica do material. 

O experimento com 4,3% v/v PHA resultou em uma perda de 35,1% de rendimento 

em massa de sólido pré-tratado, o que indica que 65,0% do bagaço de caju foi solubilizado 

(Tabela 3.1). A lignina foi o principal componente solubilizado nesta condição de pré-

tratamento. O rendimento em massa de lignina foi somente 6,9 g, considerando que a 

porcentagem de lignina referente à composição inicial do bagaço in natura foi 35.2 ± 0.9% 

m/m, o resultado mostra que 80,2% da lignina inicial foi solubilizada. 

Na fração líquida obtida após o pré-tratamento foi detectado uma baixa concentração 

de xilose (0,52 g/L), resultado da baixa eficiência na hidrólise da hemicelulose.  

A Tabela 3.1 mostra que houve um aumento de 37,6% m/m na porcentagem de 

celulose no BC pré-tratado com 4,3% v/v PHA em comparação ao bagaço não tratado, 

correspondendo ao teor de 32,9% m/m de celulose no BC-PHA. No entanto, o teor de lignina 

diminuiu, o que era esperado, pois segundo a literatura o pré-tratamento com peróxido de 

hidrogênio aumenta a solubilidade da lignina (Alvira et al., 2010). A redução no teor de 
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lignina no pré-tratamento com 4,3% v/v de PHA foi de 77,8% m/m. Selig et al. (2009), 

utilizaram peróxido de hidrogênio alcalino para tratar palha de milho e reduziu o teor de 

lignina em 19,6%, os autores também mostraram que não houve diferença significativa no 

teor de hemicelulose com o pré-tratamento realizado. 
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Tabela 3.1 Composição química do bagaço de caju (BC) in natura e pré-tratado com peróxido de hidrogênio alcalino em diferentes 

concentrações (0 - 4.3% v/v PHA a pH 11.5). O pré-tratamento foi realizado a 35 ºC por 24 horas com 10% m/v de BC. 

 

Componentes BC
 

0,0% PHA (v/v) 0,645 % PHA(v/v) 2,15 % PHA(v/v) 4.3 % PHA(v/v) 

 

Teor 

(m/m) 
Teor 

(m/m) 

Rendimento 

de massa 

(g) Perdas 
Teor 

(m/m) 

Rendimento 

de massa 

(g) Perdas 
Teor 

(m/m) 

Rendimento 

de massa 

(g) Perdas 
Teor 

(m/m) 

Rendimento 

de massa 

(g) Perdas 
Massa seca 100,00 100,00 97,6 

 

100,00 82,5 

 

100,00 53,6 

 

100,00 35,1 

 Celulose 20,5±2,1 20,5±0,8 20,0 2,4 26,8±1,7 22,1 0,0 28,9±1,2 20,6 0,0 32,9±0,4 11,6 43,7 
Hemiceluloses 10,1±0,8 9,3±1,6 9,07 10,8 15,7±4,1 13,0 0,0 15,5±0,9 11,0 0,0 11,2±0,6 3,9 61,2 

Lignina 35,2±0,9 32,1±2,1 26,9 23,0 27,4±0,8 22,6 35,8 25,8±0,4 21,3 39,6 19,8±0,5 6,9 80,2 
Extraíveis 7,7±0,6 8,3±0,6 8,14 

 

4,4±0,1 3,6 

 

6,4±0,1 4,5 

 

8,7±0,4 3,0 

 Cinzas 1,6±0,07 7,7±1,2 7,5 

 

2,2±0,1 1,8 

 

3,9±0,1 2,8 

 

4,9±0,3 1,7 

 Total 75,4±0,8 87,9±0,6 85,8 

 

84,9±0,1 70,1 

 

92,1±0,4 65,7 

 

77,7±0,2 27,3 
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O efeito da concentração de peróxido de hidrogênio (0 – 4,3% v/v PHA) no início do 

pré-tratamento foi avaliado na hidrólise enzimática utilizando a enzima complexo celulase 

(11,4 FPU/ g celulose). As Figuras 3.1A e 3.1B mostram os resultados e revelam que a 

hidrólise enzimática de sólidos previamente tratados com PHA tornou o BC eficaz na 

conversão de celulose em glicose. Após 72 horas de hidrólise o BC pré-tratado com 4,3% v/v 

PHA apresentou digestibilidade de aproximadamente 50%, já na hidrólise com o BC não 

tratado somente 2,27% da celulose inicial foi hidrolisada (Figura 3.1A). Um aumento na 

digestibilidade enzimática com o tempo de hidrólise foi observado com o aumento da 

concentração de PHA no pré-tratamento. Com a hidrólise do BC pré-tratado com 4,3% v/v, 

uma conversão de 50,7% de celulose foi conseguida após 72 h. No entanto, não foi observado 

aumento significativo durante 48 h de hidrólise quando comparada a 72 horas. Sob esta 

condição, a produção de glicose em (mg / gBC não tratado) para a hidrólise enzimática de BC pré-

tratado com 4,3% (v)/v PHA foi de 73 ± 1,5 (Figura 3.1B) em 72 horas de hidrólise, esse 

rendimento, sem levar em consideração as perdas no pré-tratamento, corresponde a 208,7 ± 

0,5 mg/gBC-PHA. Não houve diferença significativa (ao nível de confiança de 95%) na 

produção de glicose em mg/gBC não-tratado utilizando as concentrações de 0,645, 2,13 e 4,3% v/v 

de PHA. 

Karagöz et al. (2012) estudaram o efeito da concentração inicial de PHA em palha de 

colza e obtiveram como resultado a concentração ótima de 5% v/v. Saha e Cotta (2007) 

verificaram que o rendimento de açúcar máximo foi obtida através da hidrólise enzimática da 

casca de arroz, com pré-tratamento de 7,5% v/v de PHA, com pH 11,5, a 35 °C durante 24 h 

de pré-tratamento. 

De acordo com a Figura 3.1A, pode-se perceber que mesmo com um tempo curto de 

hidrólise (24 h) há um rendimento considerável de 48,6 ± 6,2 mg/gBC, correspondendo a 138,3 

± 6,2 mg/gBC-PHA. Esse resultado deve-se aos efeitos da elevada deslignificação e da alteração 

na cristalinidade da celulose. 

Os resultados obtidos no estudo do pré-tratamento, onde se avaliou a concentração 

PHA estão de acordo com resultados previamente relatados (Karagöz et al., 2012; Saha e 

Cotta, 2007). 

A comparação da lignina, que foi removida a partir do bagaço de caju (BC) (Tabela 1) 

com a digestibilidade enzimática (Figura 3.1A) e o rendimento de glicose (Figura 3.1B), após 
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a hidrólise enzimática mostrou que a maior remoção de lignina, proporcionou maior 

digestibilidade e maior rendimento. Estes resultados já eram esperados e estão de acordo com 

a literatura a respeito da remoção de lignina e seus efeitos sobre a digestibilidade de substratos 

lignocelulósicos (Selig et al., 2009;. Banerjee et al., 2011;. Karagöz et al., 2012). 

Baseado nesses resultados a melhor concentração inicial de PHA foi de 4,3% v/v PHA 

e será utilizada nos estudos subseqüentes de condições de pré-tratamento (carga de bagaço 

inicial e tempo de pré-tratamento). 
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Figura 3.1 Efeito da concentração inicial de PHA utilizada do pré-tratamento (pH 11.5, 35 

ºC, 24 h e 250 rpm) do BC na digestibilidade da celulose (A) e no rendimento em glicose (B) 

na hidrólise enzimática (45 °C, 150 rpm e pH 4.8) do BC não tratado e pré-tratado.Os valores 

com letras diferentes apresentam diferenças estatisticamente significativas (p< 0.05) em cada 

tempo de hidrólise. 
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3.2.2.2 Avaliação da concentração inicial de Bagaço de caju utilizando 4,3% v/v de PHA 

 

A carga de bagaço no início do pré-tratamento assim como a concentração inicial de 

peróxido de hidrogênio no tratamento são parâmetros importantes quando se deseja chegar em 

uma condição ótima de pré-tratamento. A Tabela 3.2 mostra os resultados do efeito da carga 

de bagaço na composição do bagaço de caju pré-tratado. O experimento utilizando 2% m/v 

BC resultou num rendimento em massa de sólidos de 39% após o pré-tratamento, o que indica 

que 61% dos sólidos iniciais foram solubilizados (Tabela 3.2). A lignina foi o principal 

componente solubilizado. O rendimento em massa de lignina para os sólidos pré-tratados foi 

de 2,7 g, este resultado revela que 92,3% da lignina foi solubilizada, levando em consideração 

a porcentagem inicial de 35,2% de lignina presente no bagaço in natura. Resultados 

semelhantes foram obtidos no pré-tratamento utilizando 5% m/v de BC. Sob esta condição, 

um rendimento em massa de sólidos pré-tratados de 34%, foram obtidos, o que indica que 

66% dos sólidos foram solubilizados (Tabela 3.2). Neste caso, a lignina também foi o 

principal componente solubilizado. O rendimento em massa de lignina para os sólidos pré-

tratados foi de 2,6 g, o qual, em comparação com ao teor de lignina inicial do bagaço in 

natura, revela que 92,4% da lignina presente na matéria-prima foi solubilizada. Utilizando 

uma carga de biomassa de 10% m/v, 80,2% do teor de lignina inicial foram removidos. Este 

resultado indica a eficácia do pré-tratamento para a remoção de lignina. A lignina é uma 

barreira física que cerca as fibras de celulose e as protege do ataque enzimático (Karagöz et 

al., 2012;. McIntosh e Vancov, 2011;. Selig et al., 2009), a remoção deste componente indica 

uma disponibilização da celulose presente no bagaço ao ataque enzimático subseqüente. 
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Tabela 3.2 Composição química do bagaço de caju (BC) in natura e pré-tratado com diferentes cargas de bagaço no inicio do pré-tratamento (2, 

5 e 10% m/v BC). O pré-tratamento foi realizado a  pH 11,5, 35 °C por 24 h utilizando 4,3% v/v. 

 

Componentes 

In natura  

(BC) 2% BC (m/v) 5% BC (m/v) 10% BC (m/v) 

 Teor (w/w) Teor(m/m) 

Rendimento 

de massa (g) Perdas Teor(m/m) 

Rendimento 

de massa 

(g) Perdas Teor (m/m) 

Rendimento 

de massa 

(g) Perdas 

Massa seca 100,00 100,00 38,8 

 

100,00 34,0 

 

100,00 35,1 

 Celulose 20,5±2,1 47,4±3,0 18,4 10,5 48,2±3,9 16,4 20,2 32,9±0,4 11,6 43,7 

Hemiceluloses 10,1±0,8 21,7±1,0 8,4 17,0 21,6±0,6 7,3 27,7 11,2±0,6 3,9 61,2 

Lignina 35,2±0,9 7,0±0,9 2,7 92,3 7,8±0,1 2,6 92,4 19,8±0,5 6,9 80,2 

Extraíveis 7,8±0,6 4,9±0,1 1,9 

 

3,8±0,4 1,3 

 

8,7±0,4 3,1 

 Cinzas 1,6±0,1 2,2±0,1 0,8 

 

2,0±0,1 0,7 

 

4,9±0,3 1,7 

 Total 75,4±0,8 83,2±0,5 32,3 

 

83,6±0,7 28,4 

 

77,7±0,2 27,3 
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A digestibilidade enzimática da biomassa pré-tratada com diferentes cargas de bagaço 

foi estudada com o tempo de hidrólise (Figura 3.2A). As digestibilidades foram semelhantes 

para as diferentes cargas de bagaço estudadas em 48 e 72 horas de hidrólise, não apresentando 

diferença significativa (p < 0,05).  

A Figura 3.2B mostra o rendimento de glicose após a hidrólise enzimática do bagaço 

pré-tratado utilizando diferentes concentrações iniciais de BC. O aumento da concentração de 

BC de 2 a 10% m v diminuiu o rendimento de glicose de 103,9 ± 1,1 para 73,3 ± 1,5 mg 

glicose/gBC não tratado, após 72 horas de hidrólise. Os rendimentos de glicose (em mg de glicose 

por g de BC pré-tratado) foram 267,4 ± 1,1 e 208,7 ± 1,5 mg glicose/gBC-PHA para as cargas de 

biomassa de 2 e 10% m / v, respectivamente. 

A diminuição no rendimento de digestibilidade e glicose com o aumento de carga de 

biomassa estão provavelmente relacionadas com a redução da eficiência da atividade do 

peróxido de hidrogênio sobre o BC. Durante o processo, observou-se que as partículas de BC 

apresentaram um inchaço. De acordo com Selig et al. (2009), a ação oxidativa dos radicais 

derivado do (H3O 
+
 e HOO

-
), que são formados pela dissociação do peróxido em água, resulta 

na despolimerização da lignina, atacando suas cadeias laterais e fragmentando a 

macroestrutura lignina em compostos de baixo peso molecular O aumento da carga de 

bagaço, diminui a quantidade de água disponível para ação oxidativa do peróxido, visto que o 

bagaço absorve água, portanto há uma redução na formação de radicais, esta diminuição da 

produção radicais conseqüentemente reduz a quantidade de líquido que é transportado para o 

interior da biomassa, o que resulta numa perda de eficiência durante a hidrólise. 

Resultados diferentes foram obtidos no estudo realizado por Banerjee et al. (2011), 

que avaliou o efeito de cargas de palha de milho e observou-se que o aumento de biomassa 

cargas aumentou a eficácia do pré-tratamento PHA. 

O presente trabalho visa a utilização de um resíduo para aplicá-lo na produção de um 

produto com valor agregado, logo com uma carga de 2% torna-se inviável a utilização de uma 

apenas 2% do subproduto em um processo. Como, de acordo com o resultado, não houve 

muita diferença com o pré-tratamento utilizando 5% m/v, essa carga de BC foi escolhida no 

estudo da carga de BC e será posteriormente utilizada no estudo do tempo de pré-tratamento.  
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Figura 3.2 Efeito da concentração inicial de bagaço de caju (BC) na digestibilidade da 

celulose (A) e no rendimento de glicose (B) durante a hidrólise enzimática do BC pré-tratado 

com 4,3% v/v PHA a 35 ºC, pH 11,5, 250 rpm por 24 horas. Os valores com letras diferentes 

representam diferenças estatisticamente diferentes (p<0,05) entre as hidrólises enzimáticas 

realizadas em diferentes tempos. 
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3.2.2.3 Avaliação da influência de diferentes tempos no pré-tratamento 

 

A influência de diferentes tempos de pré-tratamento na composição química do 

bagaço de caju é mostrada na Tabela 3.3. Os resultados revelam que para diferentes tempos, 

houve uma semelhança nas recuperações de sólidos de cada processo. Para todos os tempos a 

remoção de lignina foi semelhante, em torno de 90%, o pré-tratamento com 6 horas 

apresentou um pequeno aumento com relação a remoção de lignina com 96%.  

Como mostrado na Tabela 3.3, um aumento no tempo de pré-tratamento 6-24 h, a 35 

°C com 4,3% de PHA não afetou, significativamente, o conteúdo de celulose no sólido pré-

tratado passando de 44,2 ± 0,3% para 48,23 ± 3,9%, em tratamentos com 6 e 24 h, 

respectivamente. No estudo da influência do tempo no pré-tratamento, o tempo de 6 h 

apresentou a maior redução de lignina, com teor final de 2,9 ± 0,1%. Os outros tempos 

estudados apresentaram teor de lignina entre 7,0 e 8,0%.  

Foi estudado o efeito do tempo de pré-tratamento na digestibilidade da celulose e no 

rendimento em glicose do bagaço de caju pré-tratado e encontram-se apresentados nas Figuras 

3.3A e 3.3B, respectivamente. Segundo o estudo estatístico por ANOVA, para um nível de 

significância de 95%, as digestibilidades nos tempo de 24, 48 e 72 horas de hidrólise 

apresentaram diferenças significativas para todos os tempos de pré-tratamentos avaliados. No 

pré-tratamento com 6 horas foi obtido a maior digestibilidade, após 72 horas de hidrólise foi 

conseguido uma conversão superior a 80% de celulose. Os pré-tratamentos com 24 horas 

apresentaram as menores digestibilidades, sem levar em consideração a digestibilidade do 

bagaço não tratado. 
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Tabela 3.3 Composição química do bagaço de caju (BC) in natura e pré-tratado em diferentes tempos ( 30 min a 24 horas). O pré-tratamento foi realizado a  pH 11,5, 35 

°C, 4,3% v/v PHA e com carga de bagaço inicial de 5% m/v. 

Componentes 
In natura 

(BC) 30 min 2 horas 6 horas 12 horas 24 horas 

 
Teor 

(mm/) 
Teort 

(m/m) 
Rendimento 

de massa (g) Perdas 
Teor 

(m/m) 
Rendimento 

de massa (g) Perdas 
Teor 

(m/m) 
Rendimento 

de massa (g) Perdas 
Teor 

(m/m) 
Rendimento 

de massa (g) Perdas 
Teor 

(w/w) 
Rendimento 

de massa (g) Perdas 

Massa seca 
100,00 100,00 36,1 

 
100,0 35,9 

 
100,0 37,3   100,00 34,5   100,0 34,0 

 Celulose 
20,5±2,2 49,1±1,1 17,7 13,7 49,2±0,1 17,7 13,8 44,1±0,3 16,4 19,8 45,3±1,5 15,6 23,9 48,2±3,9 16,4 20,2 

Hemiceluloses 
10,1±0,9 19,2±2,5 6,9 31,7 21,8±1,2 7,8 22,8 18,2±0,1 6,8 32,9 22,5±0,9 7,76 23,6 21,6±0,7 7,3 27,8 

Lignina 
35,2±0,9 8,8±0,9 3,1 90,9 7,0±1,1 2,5 92,8 2,9±0,1 1,1 96,9 9,9±1,4 3,4 90,2 7,8±0,1 2,7 92,4 

Extraíveis 
7,7±0,6 5,5±0,1 1,9 

 
4,3±0,1 1,5 

 
4,8±0,2 1,8   3,2±0,1 1,1   3,9±0,4 1,3 

 Cinzas 
1,6±0,1 4,3±0,7 1,5 

 
4,1±0,3 1,4 

 
5,8±0,8 2,2   3,9±0,1 1,3   2,0±0,1 0,7 

 Total 
75,4±0,8 86,9±0,1 31,3 

 
86,6±0,3 31,1 

 
88,0±0,3 31,9   85,0±0,4 29,3   83,5±0,7 28,41 
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As Figuras 3.3A e 3.3B mostram que com um pré-tratamento de 24 h não foram 

alcançados bons resultados para digestibilidade e para rendimentos em glicose, isso se deve 

ao fato de que a estrutura da amostra, tratada sob as condições mais severas (tempo maior de 

tratamento). pode ter sido fortemente rompida, o que conduziria a uma degradação 

indesejável da celulose. No entanto, a porcentagem de celulose (Tabela 3.3), obtida sob o 

tratamento com peróxido alcalino de 24 h apresentou uma menor recuperação de sólidos e 

com isso o pré-tratamento se torna não ideal para a produção de etanol em função da 

degradação indesejável de celulose. 

No pré-tratamento com 6 h verificou-se uma hidrólise eficiente. O rendimento de 

glicose após este pré-tratamento foi de 161 ± 0,6 mg glicose/gBC não tratado, o que corresponde a 

431 ± 0,6 mgglicose/gBC-PHA com base na quantidade de bagaço que foi tratada. 

Rabelo et al. (2011) estudaram o pré-tratamento com peróxido de hidrogênio alcalino 

do bagaço de cana de açúcar e mostraram que o aumento da concentração de peróxido 

aumentou o rendimento em glicose e que o tempo de pré-tratamento não influenciou os 

resultados obtidos. 
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Figura 3.3 Digestibilidade da celulose (A) e rendimentos de glicose (B) durante a hidrólise 

enzimática do bagaço de caju (BC) pré-tratado em diferentes tempos (30 minutos a 24 h) a 35 

ºC, 250 rpm, 4,3% v/v PHA com carga de bagaço inicial de 5% m/v. Os valores com letras 

diferentes representam diferenças estatisticamente diferentes (p<0,05) entre as hidrólises 

enzimáticas em realizadas em diferentes tempos. 
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Com base nos resultados obtidos dos diversos estudos dos parâmetros do pré-

tratamento com peróxido de hidrogênio, foram considerados como condição ótima do pré-

tratamento: pré-tratamento realizado a 35 ºC e 250 rpm com uma concentração de 4,3% v/v 

PHA, carga de bagaço de 5% m/v por 6 horas de pré-tratamento.  

 

 

3.2.3 Microscopia eletrônica de varredura do bagaço de caju pré-tratado com peróxido 

de hidrogênio alcalino (PHA) 

 

A microscopia eletrônica de varredura, apresentada na Figura 3.4, foi realizada para 

elucidar as mudanças físicas ocorridas na morfologia do bagaço de caju após o pré tratamento 

(Figuras 3.4C e 3.4D) em comparação a estrutura do bagaço isento de pré-tratamento (Figuras 

3.4A e 3.4B).  

Quando o bagaço de caju foi submetido ao processo de pré-tratamento, grande parte 

das células vegetais, que corresponde à lignina (células de formato achatado e floculoso 

formando uma camada sobre as fibras celulósicas), foi removida. Após a etapa de 

deslignificação é possível observar grandes quantidades de fibras celulósicas livres da camada 

formada pela lignina, mostrando que a etapa de pré-tratamento seguido da deslignificação 

pode proporcionar uma melhor disponibilidade das fibras celulósicas para processos 

subseqüentes, tais como para a conversão enzimática da celulose em glicose, no processo de 

obtenção de etanol celulósico. 
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A B 

  

C D 

 

Figura 3.4 Microscopia eletrônica de varredura da superfície de células do bagaço de caju 

não tratado (A e B) e após o pré-tratamento com PHA (C e D). O pré-tratamento ocorreu a 35 

°C por 6 h usando 4.3% v/v PHA (pH 11.5) e 5% m/v BC. A ampliação da imagem foi 50x 

(A), 250x (C) e 1,000x (B e D). 

 

Pode-se observar que a superfície do material antes do pré-tratamento com PHA 

(Figura 3.4A e 3.4B) não é uniforme e coberto com pequenas gotículas e ceras. A amostra 

original tem uma estrutura compacta, com dobras de encolhimento ocasionais e não é 

adequado para um subseqüente ataque enzimático. Já a amostra pré-tratada (Figuras 3.4C e 

3.4D) apresenta superfícies mais expostas devido à eliminação de lignina. Os resultados 

mostram que com a deslignificação, verifica-se que as fibras estão bem mais nítidas e bem 

mais acessíveis à atuação das enzimas, com uma maior área de atuação para uma melhor 

conversão enzimática da fração celulósica 
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3.2.4 Análise da cristalinidade do material in natura e pré-tratado com PHA 

 

 Para um maior aprofundamento no efeito do peróxido de hidrogênio alcalino frente a 

estrutura cristalina do bagaço de caju, foi realizado uma análise de raio-X no bagaço de caju 

não tratado e no bagaço pré-tratado com 4,3% v/v PHA, 5% m/v bagaço durante 6 horas de 

pré-tratamento. Segundo Chen et al. (2012), um dos principais picos de difração de celulose 

no plano cristalográfico pode ser identificado no intervalo de 22° a 23°. No plano 

cristalográfico do presente trabalho (Figura 3.5) , o pico de  celulose pode ser identificado por 

2θ entre 22-24º. Para o BC in natura, a estrutura cristalina não é notável, provavelmente 

devido à cobertura da celulose por hemicelulose e lignina. No entanto, o aumento da celulose 

cristalina na amostra pré-tratada foi observado. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

 

 

In
te

n
si

d
a
d

e
 (

a
.u

)

2

 BC in-natura

 BC-PHA

 

Figura 3.5 Difratograma de raios-X do bagaço de caju não-tratado (BC in natura) e do 

bagaço de caju pré-tratado com peróxido de hidrogênio alcalino (BC-PHA) a 35 °C por 6 h 

usando 4.3% v/v PHA (pH 11,5) e 5% m/v BC. 
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3.2.5 Análise do bagaço de caju não tratado e pré-tratado com PHA por Espectroscopia 

no Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) 

 

 A Figura 3.6 mostra os espectros de FTIR. É foi possível verificar um decréscimo na 

intensidade da banda entre 1500-1550 cm
-1

 (característico de anéis aromáticos), podendo 

assim estar relacionado à remoção da lignina, devido às etapas de pré-tratamento. Para o BC 

in natura, os picos a 1064 e 1106 cm
-1

 foram menos proeminentes. No entanto, com BC pré-

tratado, os dois picos apresentaram aumento. Isto reflete a capacidade do pré-tratamento na 

remoção da lignina de modo a aumentar as características de celulose contidas no BC. Os 

picos obtidos no trabalho estão muito próximos dos picos obtidos por Silva (2009) ao realizar 

diversos pré-tratamentos na cana-de-açúcar para produção de etanol. 
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Figura 3.6 Espectros na região do Infravermelho com Transformada de Fourier do bagaço de 

caju não-tratado (BC - in natura) e do bagaço de caju pré-tratado com peróxido de hidrogênio 

alcalino (BC-PHA) a 35 °C por 6 h usando 4.3% v/v PHA (pH 11.5) e 5% m/v BC. 

 

3.2.6 Efeito das condições do pré-tratamento com PHA na remoção de lignina 

 

O grau de deslignificação reflete na eficácia do processo de pré-tratamento, além de 

ser considerada uma etapa crucial no que se refere ao ataque enzimático (Sun e Cheng, 2002; 
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McIntosh e Vancov, 2011). A remoção de lignina é importante do ponto de vista econômico 

do processo, pois a lignina impede o acesso das enzimas na celulose e reduz a eficiência da 

sacarificação, o que pode implicar em uma maior carga de enzima e consequentemente um 

maior custo do processo (Yang e Wyman, 2008; Karagöz et al., 2012).O efeito do pré-

tratamento com PHA na deslignificação de BC foi quantificada por determinação da redução 

da lignina em função da concentração de peróxido de hidrogênio alcalino, da concentração do 

BC no inicio do processo e do tempo de pré-tratamento. Esta medida é expressa em uma 

porcentagem de redução baseado no bagaço de caju in natura (Figura 3.7) 
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Figura 3.7 Efeito dos parâmetros avaliados no pré-tratamento do bagaço de caju 

(concentração inicial de PHA, carga inicial de BC e tempo de pré-tratamento) na remoção de 

lignina. Os valores com letras diferentes representam diferenças estatisticamente diferentes 

(p<0,05) entre as reduções de lignina de cada parâmetros estudado. 

 

Todos os parâmetros estudados contribuíram para deslignificação. No estudo da 

concentração inicial de PHA a redução de lignina apresentou uma diferença mais significativa 

entre os resultados obtidos. A carga de inicial de PHA de 0,645% v/v não contribuiu para uma 

elevada redução de lignina, com redução de somente 16,5 ± 0,9%, já com carga de 4,3% v/v 

foi obtido uma redução elevada de 80,2 ± 0,5%. Para o parâmetro de carga de bagaço inicial, 
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a carga com 10% m/v de bagaço apresentou a menor redução de lignina, devido à menor 

produção de radicais liberados pelo peróxido, pois com 10% m/v de CAB há uma maior 

absorção de água por parte do bagaço e com isso uma diminuição da produção de seus 

radicais que agem diretamente nas cadeias laterais da lignina (Selig et al. 2009), o que se 

comprova ao analisar na Figura 3.7, os resultados de digestibilidade para 2 e 5% m/v de 

bagaço, que absorvem menos água, apresentam uma maior redução na lignina. A 

deslignificação aumentou de 80,2 ± 0,5% (10% de m/v BC) para 92,4 ± 0,1% (5% m/v de 

BC). 

De acordo com a Figura 3.7 a maior redução de lignina foi obtida com pré-tratamento 

de 5% m/v de bagaço, 4,3% v/v PHA em 6 horas de processo (96,2 ± 0,7%). Nos pré-

tratamentos com menor redução de lignina foi também acompanhado de uma menor 

digestibilidade, o que corresponde a reduzidos rendimentos de açúcar após a sacarificação. 

Estes resultados mostram uma correlação entre o grau de redução da lignina e a hidrólise 

enzimática da matéria-prima prima pré-tratada. Diversos estudos têm demonstrado forte 

correlação entre o teor de lignina e a concentração de açúcar liberada na hidrólise enzimática 

(Karagöz et al., 2012; McIntosh e Vancov, 2011; Selig et al., 2009; Guo et al., 2009). Vários 

estudos têm confirmado que a lignina atua diretamente como uma barreira física que impede o 

acesso à celulose da celulase e reduz a atividade da enzima (Karagöz et al., 2012;. Selig et al., 

2009, Jeoh et al., 2007 ). 

 

 

3.2.7 Balanço de massa global 

 

 O balanço de massa do processo a partir do bagaço de caju pré-tratado com sua melhor 

condição obtida nos estudos previamente apresentados (4,3% v/v PHA, 5% m/v BC, 6 horas 

de pré-tratamento, pH 11,5, 35 ºC e 250 rpm) encontra-se apresentado na Figura 3.8. A fração 

de sólido separado após o pré-tratamento, para posteriormente ser submetida à hidrólise 

enzimática, correspondeu a 37,3% do BC não tratado. Os rendimentos de açúcar foram 

calculados para uma base de cálculos de 100 g de bagaço de caju (BC). Após a hidrólise 

enzimática foi possível obter 16 g glicose/ 100 g bagaço in natura e 3,5 g xilose por 100 g 

bagaço in natura. Considerando a composição inicial de bagaço que se obteve 20,56 ± 2,19% 

de celulose, a conversão final de celulose em glicose foi de aproximadamente 80,0%, 
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resultado bastante favorável e 35% de hemicelulose foi convertida em xilose. No presente 

estudo, na fração líquida após pré-tratamento foi quantificado 0,695 g de glicose, 0,957 g de 

xilose e de 0,590 g de celobiose. Finalmente, o balanço de massa demonstra que as condições 

de pré-tratamento com doses baixas de enzimas recuperam cerca de 80% do total de açúcar 

que podem, teoricamente, ser obtido a partir de bagaço de caju. 

 

 

 

Figura 3. 8 Balanço de massa global do processo. 
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3.3 Conclusão 

 

 De acordo com os resultados da caracterização do bagaço de caju, a utilização do 

peróxido de hidrogênio alcalino no pré-tratamento foi capaz de solubilizar boa parte da 

lignina presente no BC, tornando a celulose mais disponível ao ataque enzimático. A 

caracterização do bagaço de caju in natura resultou em teores de 20,56 ± 2,19% celulose, 

10,17 ± 0,89% hemicelulose e 35,26 ± 0,90% lignina. Após a melhor condição de pré-

tratamento obtida (4,3% v/v PHA, 5,0% m/v BC, 6 horas) os níveis de celulose, hemicelulose 

e lignina foram de 44,2 ± 0,3%, 18,3 ± 0,9% e 2,9 ± 0,1%, respectivamente. A redução de 

lignina para a melhor condição de pré-tratamento obtido foi de 96,2 ± 0,7%. Um balanço de 

massa global do processo mostrou que uma conversão de 80% dos carboidratos iniciais do 

bagaço foi convertida em açucares fermentescível. 

 O pré-tratamento aumentou significativamente o teor de celulose e tornou a estrutura 

do resíduo rica em celulose mais acessível a ataque enzimático. Por conseguinte, a hidrólise 

enzimática foi significativamente melhorada de 3% a 87% na digestibilidade, que conduziram 

a um rendimento máximo de glicose de 161 mg/gBC não tratado (431 mg/gCAB-PHA), utilizando 

11,4 FPU/g celulose. 

Resultados obtidos neste capítulo mostraram que a fibra do caju apresenta potencial 

em carboidratos para produção de etanol por fermentação. Inicialmente, faz-se necessário o 

pré-tratamento da fibra com vistas à disponibilização dos açúcares presentes na hemicelulose 

e celulose. 
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4. Estudo da hidrólise enzimática do bagaço de caju pré-tratado com 

peróxido de hidrogênio para produção de etanol por HFS e SFS. 

 

O capítulo 4 apresenta o estudo de parâmetros na hidrólise enzimática do bagaço de 

caju pré-tratado com peróxido de hidrogênio alcalino (4,3% v/v PHA, 5,0% m/v BC, 6 

horas, pH 11,5, 250 rpm e 35 ºC). Foram estudados neste capítulo uma combinação de 

quatro enzimas comerciais, o efeito da proporção de cada enzima no rendimento em 

glicose e xilose, a carga de enzima e a carga de celulose. Com a melhor condição de 

hidrólise enzimática foi extraído o líquido para uma posterior fermentação. Foi 

realizado também uma fermentação em SFS com condições semelhantes a utilizada na 

hidrólise enzimática.  

 

 

4.1 Material e Métodos 

 

4.1.1 Micro-organismos 

 

 Neste trabalho, avaliaram-se três leveduras na produção de etanol Kluyveromyces 

marxianus ATCC 36907 adquirida da Coleção de Culturas Tropicais - CCT na Fundação 

Tropical de Pesquisas e Tecnologia - André Tosello. Kluyveromyces marxianus CCA 510, 

levedura do banco de cultura do Laboratório de Microbiologia Agrícola e Molecular - 

LACAM, da Universidade Federal de São Carlos - UFSCar, São Carlos, Brasil. 

Saccharomyces cerevisiae proveniente de uma levedura comercial de panificação (Saf-

momento - SAF Argentina, Buenos Aires) no Laboratório de Bioengenharia situado no 

Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal do Ceará. 

 

 

4.1.2 Material lignocelulósico 

 

 O bagaço de caju (BC) utilizado neste estudo foi gentilmente cedido pela 

Indústria de Processamento de Sucos Jandaia (Ceará, Brasil). O bagaço de caju foi 
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lavado três vezes com água e seco a 60 °C por 24 h, triturado, peneirado e estocado até 

seu uso a temperatura ambiente. Após peneiramento do material, as partículas que 

ficaram retidas entre as peneiras de Mesh 20-80 (0,25 - 0,84 mm) foram utilizadas como 

matéria-prima para a realização dos experimentos. 

 

 

4.1.3 Enzimas 

 

 As enzimas xilanase (NS22036), complexo celulase (NS22074), hemicelulase 

(NS22002) e β-glicosidase (NS50010) foram gentilmente fornecidos pela Novozymes 

(Novozyme, Bagsvaerd, Denmark). O teor de proteínas das enzimas ou dos coquetéis 

enzimáticos foi determinado utilizando o método de Bradford (Bradford, 1976). 

 A atividade enzimática e a concentração de proteína das enzimas ou coquetel 

enzimático utilizados estão apresentadas na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4. 1 Atividade enzimática e concentração de proteínas das enzimas comerciais 

utilizadas no estudo de hidrólise do caju do bagaço pré-tratado com peróxido de 

hidrogênio alcalino. 

Enzima Atividade Enzimática 
Proteína 

mg/mLEXTRATO 

Complexo celulase 108,12 FPU/ml
i
 28,47 

β-glucosidase 384,28 CBU/ml
ii
 28,29 

Xilanase 4943,17 U/ml
iii

 6,50 

Hemicelulase 824,92 U/ml 11,77 

i) FPU/mL - Unidade de papel de filtro por volume de enzima (mL) 

ii) CBU/mL - Unidade de celobiose por volume de enzima (mL) 

iii) U/mL - Unidade por volume de enzima (mL) 
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4.1.3.1 Determinação da atividade de celulase por Unidade de Papel de Filtro 

(FPU) 

 

 A metodologia adotada para a determinação da atividade de celulases totais foi 

proposta por Ghose (1987). Em tubos de ensaio, adicionou-se tiras de 1 x 6 cm (50mg) 

de papel de filtro Whatman nº 1 e 1,0 mL de tampão para pré-incubação a 50 °C. Para 

dar início a reação, foram adicionados 0,5 mL de diferentes diluições enzimáticas 

responsáveis por liberar cerca de 2 mg de glicose (açúcares redutores como glicose). 

Nas mesmas condições experimentais, foram submetidos os respectivos brancos 

(enzima e substrato) e diferentes diluições do padrão de glicose (10 mg/mL), para 

construção da curva de calibração. Transcorrido o tempo de 60 min, as reações foram 

interrompidas com 3 mL do reagente DNS (Miller, 1959) e fervidas durante 5 min. 

Logo após, foram adicionados 20 mL de água destilada em cada tubo e a leitura da 

absorbância feita à 540nm em espectrofotômetro. A concentração de glicose liberada no 

meio foi determina da utilizando uma curva padrão de glicose. 

 Para o cálculo da atividade de celulases totais (FPU), primeiramente é necessário 

estimar a concentração enzimática responsável por liberar exatamente 2 mg de glicose. 

Para isso, foi plotado um gráfico semi-log da concentração do extrato enzimático em 

relação a massa de glicose liberada na reação. Após encontrar a concentração 

enzimática responsável por liberar exatamente 2 mg de glicose, a atividade enzimática 

foi determinada pela Equação 4.1. 

 

       
    

                                                  
                                          (4.1) 

 

4.1.3.2 Determinação da atividade de β-glicosidase por Unidades de Celobiase 

(CBU) 

 

 A determinação da atividade de celobiase foi conduzida segundo a metodologia 

proposta por Ghose (1987), com modificação. Como substrato para esse ensaio, foi 

utilizada uma solução 15 mM de celobiose. Os tubos de ensaio com 1 mL da solução de 

celobiose foram pré-incubados a 50 °C. Passada a pré-incubação, adicionou-se 1 mL de 
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diferentes diluições enzimáticas, as quais com a capacidade de produzir cerca de 1 mg 

de glicose. Sob mesmas condições experimentais, também foram realizados os brancos 

das diluições enzimáticas, branco do substrato e os padrões de glicose (para construção 

da curva padrão). Transcorridos 30 min, os tubos foram colocados em água fervente por 

5 min para que as reações fossem interrompidas. Após centrifugação (12.000 g por 30 

min), os sobrenadantes foram analisados por CLAE, para quantificação de glicose 

produzida. A concentração de glicose no meio reacional foi determinada contra uma 

curva padrão de glicose. 

 Para calcular atividade de celobiase, primeiramente multiplicou-se por 2 a 

concentração de glicose encontrada no meio reacional, convertendo assim em 

quantidade absoluta de glicose (mg). Construindo um gráfico semi-log da concentração 

do extrato enzimático contra massa de glicose gerada, estimou-se a concentração 

enzimática necessária para liberar exatamente 1 mg de glicose. Encontrada a 

concentração enzimática desejada, utilizou-se a Equação 4.2 para determinar a atividade 

de celobiase. 

 

       
      

                                                  
                                        (4..2) 

 

4.1.3.3 Determinação da atividade de xilanase nos complexos de xilanase e 

hemicelulase 

 

 A determinação da atividade de xilanase foi conduzida segundo a metodologia 

proposta por Santos (2010). Utilizou-se como substrato uma solução de xilana de 

birchwood 1% m/v (Bailey; Biely; Poutanen, 1992). Iniciou-se com a pré-incubação de 

1,8 mL de solução de substrato a 50 °C; em seguida, foram adicionados 0,2 mL de 

diluições enzimáticas. Nas mesmas condições experimentais, foram realizados os 

brancos das diluições enzimáticas, o branco do substrato e os padrões de xilose (para 

construção da curva padrão). Após 5 minutos, as reações foram interrompidas com a 

adição de 3 mL do reagente DNS (Miller, 1959) e, na seqüência, fervidas durante 5 min. 

As amostras foram resfriadas e, assim, adicionou-se 20 mL de água destilada em cada 
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tubo. As leituras das amostras foram realizadas em espectrofotômetro a 540 nm. Para a 

quantificação de xilose gerada nas amostras, foi utilizada uma curva padrão de xilose. 

 Uma unidade de atividade enzimática foi definida como 1 μmol de xilose 

liberado por minuto (U). 

 

4.1.4 Pré-tratamento do Bagaço de Caju 

 

 O bagaço de caju foi pré-tratado com peróxido de hidrogênio alcalino (PHA) 

utilizando uma concentração de 4,3% v/v. O pH da solução foi ajustado para 11,5 com 

NaOH 6 mol/L. O pré-tratamento foi conduzido em agitador orbital a 250 rpm, 35 °C 

por 6 horas, em frasco Erlenmeyer de 250 mL com 100 mL de volume reacional e uma 

porcentagem de sólidos de 5% m/v. Após o período de 6 horas separou-se o líquido do 

sólido por filtração à vácuo. O sólido resultante da filtração foi submetido a três 

lavagens para total remoção de peróxido. Em seguida, o material foi seco em estufa a 60 

ºC por 24 h, triturado e peneirado. As partículas de tamanho entre 0,17 a 0,84 mm foram 

utilizadas nesse estudo, nomeadas de BC-PHA, e posteriormente foram usadas no 

estudo de hidrólise enzimática e sacarificação e fermentação simultânea. 

 

4.1.5 Caracterização do bagaço de caju 

 

 O bagaço de caju isento de pré-tratamento e após o pré-tratamento com PHA, foi 

caracterizado quanto à sua composição de celulose, hemiceluloses e lignina segundo a 

metodologia de Gouveia e colaboradores (Gouveia et al., 2009), validada para 

caracterização de bagaço de cana-de-açúcar. Também, realizou-se análise de extraíveis 

(ceras e gorduras) conforme descritos no protocolo NREL/TP-510-42619 (Sluiter et 

al.,2008a) e a determinação de sólidos totais e cinza segundo NREL/TP-510-42621 

(Sluiter et al., 2008b). 

 

4.1.6 Hidrólise Enzimática 

 

 A hidrólise enzimática do bagaço de caju pré-tratado foi realizada com quatro 

extratos enzimáticos: complexo celulase, hemicelulase, xilanase e β-glicosidase. 
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Estudou-se o efeito da mistura das quatro enzimas comerciais, a proporção das enzimas 

que apresentou a melhor combinação e a carga enzimática na hidrólise do BC-AHP 

visando um maior rendimento de glicose e xilose. 

 A hidrólise enzimática do bagaço de caju pré-tratado foi realizada segundo a 

metodologia escrita no protocolo da NREL/TP-510-42629 (Selig et al., 2008) com 

algumas modificações. Uma quantidade de sólidos lavados referente a 0,3 g de celulose 

em 30 mL foi adicionada em frascos Erlemneyers de 150 mL. Em cada frasco, 

adicionou-se 15,0 mL de tampão citrato de sódio 0,1 M, pH 4.8 e 120 μL de tetraciclina 

(10 mg/mL em 70% v/v em etanol) para prevenir o crescimento microbiano durante a 

hidrólise. Após, adicionou-se a quantidade de enzima ou enzimas suficiente para se 

obter a atividade desejada e calculou-se a quantidade de água necessária para completar 

o volume reacional de 30 mL. Todas as soluções e material sólido foram assumidos 

apresentar uma densidade específica de 1,00 g/mL. Posteriormente, os frascos foram 

postos em agitador orbital (Tecnal – TE 422) sob agitação de 150 rpm, a 45 °C por 72 

horas. A cada 24 horas, retirou-se 1,0 mL da mistura reacional e centrifugou-se a 

10.000g durante 15 minutos e os sobrenadantes foram usados para a análise de açúcares.  

 Após a quantificação dos açúcares na amostra, determinou-se os rendimentos de 

glicose e xilose durante a hidrólise segundo descrito nas Equações (4.3) e (4.4), 

respectivamente. Nessas equações, 0,9 e 0,88 são fatores utilizados para corrigir a 

molécula de água que é adicionada após a hidrólise da celulose e da hemicelulose, 

respectivamente, e ʋ é o volume total do ensaio. 

 

                  
              

               
                                                                      (4.3) 

                 
             

                    
                                                               (4.4) 

 

 

4.1.6.1 Estudo da combinação das quatro enzimas comerciais 

 

 Dois estudos distintos a fim de descobrir o efeito da combinação de quatro 

enzimas (complexo celulase, xilanase, hemicelulase e β-glicosidase) foram avaliados. 

Primeiramente, o estudo foi realizado com diferentes combinações de enzimas (ver 
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Tabela 2) utilizando as seguintes cargas enzimáticas: celulase 5 FPU/gBC-PHA, xilanase 

873 U/gBC-PHA, hemicelulase 43 U/gBC-PHA e β-glicosidase 11 CBU/gBC-AHP. Essas cargas 

correspondem a 30 mgPROTEÍNA/gBC-PHA. 

 

Tabela 4.2 Ensaios com diferentes combinações de enzimas na sacarificação enzimática 

a 45 ºC, pH 4,8 e 150 rpm, do bagaço de caju pré-tratado com peróxido de hidrogênio 

alcalino (BC-PHA). 

Ensaios 

Enzimas 

Complexo Celulase 

(FPU/gBC-PHA) 

Xilanase 

(U/gBC-PHA) 

Hemicelulase 

(U/gBC-PHA) 

β-glicosidase 

(CBU/gBC-PHA) 

01 5,0 — 43,0 — 

02 5,0 873,0 — — 

03 5,0 — — 11,0 

04 — 873,0 43,0 — 

05 — — 43,0 11,0 

06 5,0 873,0 — 11,0 

(—) Enzima não utilizada no presente ensaio.  

  

 Posteriormente, foram avaliadas diferentes proporções da melhor combinação 

das enzimas obtida no estudo anterior. A proporção foi calculada com base na 

quantidade de proteína presente no ensaio em (mgproteína/gcelulose), levando em 

consideração a quantidade de proteína presente em 1 ml de extrato enzimático,  

atividade por ml de extrato para cada enzima e a quantidade de bagaço para se obter 1 g 

de celulose. 

 

 

4.1.6.2 Efeito da carga enzimática na hidrólise enzimática do BC-PHA 

  

 O efeito da carga de enzima na hidrólise enzimática foi estudado com a melhor 

proporção de enzimas obtida no estudo anterior. Nestes ensaios variou-se as cargas 

enzimáticas do complexo celulase, xilanase e β-glicosidase de 2,5 FPU/gBC-PHA, 436,5 
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U/gBC-PHA e 5,5 CBU/gBC-PHA para 35 FPU/gBC-PHA, 6111,0 U/gBC-PHA e 77 CBU/ gBC-

PHA, respectivamente.  

 

4.1.6.3 Efeito da carga de celulose na hidrólise enzimática do BC-PHA 

 

 Com o intuito de obter uma maior concentração de açúcares para posterior 

conversão em etanol, avaliou-se o efeito da carga de celulose (1, 2, 3 e 4 g de 

celulose/100 mL) na sacarificação do BC-PHA, fixando a melhor combinação, 

proporção e carga enzimática obtidos nos estudos anteriores.  

 

4.1.7 Cultivo dos micro-organismos e preparação de inóculo 

 

 Para os experimentos de Hidrólise e Fermentação Separadas (HFS) e 

Sacarificação e Fermentação Simultânea (SFS), descritos nos itens 4.1.8 e 4.1.9, a 

preparação do inóculo seguem o mesmo procedimento. Para a propagação do inóculo, 

as leveduras foram inicialmente ativadas em meio ágar YEPD (contendo: extrato de 

levedura 10 g/L, glicose 20,0 g/L, peptona 20,0 g/L e ágar 20,0 g/L) e incubada a 30 °C 

por 48h. Em seguida, transferiram-se três alçadas da cultura para 100 mL de meio 

YEPD caldo (contendo: extrato de levedura 10 g/L, glicose 20,0 g/L e peptona 20,0 g/L) 

com pH ajustado para 4,5. Mantiveram-se as culturas a 30 °C por 24 h e após 

centrifugadas a 10.000 g por 10 min para se obter a biomassa inicial dos ensaios 

fermentativos. 

 

 

4.1.8 Fermentação do hidrolisado de BC-PHA para a produção de etanol (HFS) 

 

 Nesta etapa do presente estudo, avaliou-se as leveduras S. cerevisiae GPBio 001, K. 

marxianus ATCC 36907 e K. marxianus CC510 na produção de etanol. O hidrolisado 

obtido após a hidrólise enzimática do BC-PHA, com a melhor combinação e proporção das 

enzimas, carga enzimática e carga de celulose, foi utilizado como meio de cultivo na 

concentração de glicose inicial de 35 g/L, sendo suplementado com (NH4)2SO4 (1,0 g/L) e 

extrato de levedura (5,0 g/L). O pH deste meio foi ajustado para 4,5 e esterilizados a 110 
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°C por 10 min. As fermentações foram conduzida em Erlenmeyer de 250 mL com 50 mL 

de meio sob agitação a 30 °C e 150 rpm em agitador orbital (TECNAL, TE-420) com a 

concentração inicial de micro-organismo de 1,0 ± 0,1 g/L. Os ensaios foram feitos em 

triplicata e amostras dos meios de cultivo (1,0 mL) foram coletadas em intervalos de tempo 

pré-definidos (0 a 10 h) e submetidas à análise de biomassa, glicose, xilose e etanol. 

 

 

4.1.9 Sacarificação e fermentação simultâneas (SFS) do BC-PHA 

 

 Nesta etapa do presente estudo, avaliaram-se as leveduras K. marxianus 

ATCC36907 e K. marxianus CCA510, individualmente, na produção de etanol por 

Sacarificação e Fermentação Simultânea (SFS).  

 O bagaço de caju pré-tratado com peróxido de hidrogênio alcalino, numa carga 

de 4,0 gcelulose/100 mL foi suspenso em 100 mL de tampão citrato de sódio 100 mM (pH 

4,8), em um frasco Erlenmeyer de 250 ml, e suplementado com (NH4)2SO4 1,0 g/L e 

extrato de levedura 5,0 g/L. Em seguida, esterilizou-se este meio em autoclave a 110 ºC 

durante 10 min. O processo SFS foi iniciado por adição das enzimas celulase (30 

FPU/gcelulose), β-glicosidase (60 CBU/gcelulose) e pela inoculação de 5,0 g/L de biomassa, 

e realizado a 45 ºC e 150 rpm em uma incubadora com agitação orbital (Tecnal - TE 

422, SP, Brasil) por 80 h. Os ensaios foram feitos em triplicata e amostras (1,0 mL) 

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

xilose e etanol. Deve-se citar que os frascos foram fechados com rolhas de borracha 

para evitar evaporação do etanol.  

 

4.1.10 Métodos Analíticos 

 

4.1.10.1 Concentração de Biomassa 

 

  A concentração celular foi determinada apenas no processo de 

fermentação em SHF, através da análise da densidade ótica (DO), e a concentração de 

biomassa, expressa em g/L, foi obtida por curva de calibração para cada micro-

organismo. A densidade ótica foi acompanhada por espectrofotometria a 600 nm para a 
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levedura do gênero Saccharomyces e a 660 nm para as leveduras do gênero 

Kluyveromyces. 

 

 

4.1.10.2 Concentração de glicose, xilose e etanol 

 

 A concentração dos carboidratos (glicose e xilose) e etanol foram medidas 

através de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência, em um sistema de CLAE (Waters, 

Milford, MA, EUA) equipado com um detector de índice de refração Waters 2414 e 

coluna Aminex HPX-87H a 65°C, sendo o eluente H2SO4 a 5 mmoL/L e vazão de 0,5 

mL/min. O volume de injeção das amostras foi 20 µL e os picos foram comparados com 

o tempo de retenção dos padrões.  

 

 

4.1.10.3 Análise Estatística 

 

 Os dados experimentais foram analisados estatisticamente utilizando uma 

análise de variância (ANOVA) com nível de confiança de 95% e uma probabilidade de 

5% (p <0,05). Testes de Tukey foram utilizados para comparar condições diferentes na 

hidrólise enzimática do BC-PHA, com nível de confiança de 95%. As análiseestatísticas 

foram realizadas utilizando o software Microcal Origin 8.1 (Microcal Software Inc., 

Northampton, MA, EUA).  

 

4.2 Resultados e discussões 

 

 

4.2.1 Caracterização do bagaço de caju in natura e após pré-tratamento com 

peróxido de hidrogênio alcalino. 

 

 Após o pré-tratamento do bagaço de caju com peróxido de hidrogênio alcalino 

(PHA), determinou-se a porcentagem de recuperação dos sólidos, após a remoção do 

licor por filtração, para se avaliar a quantidade de celulose e hemicelulose que foi 
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hidrolisada a monômeros de glicose e xilose, como também, para avaliar a quantidade 

de sólido remanescente para a etapa de hidrólise enzimática. A recuperação de sólido 

para o pré-tratamento com PHA foi de 37.3±0.67% após lavagem do bagaço para total 

eliminação do peróxido e secagem em estufa seguida de padronização granulométrica. 

 O pré-tratamento não alterou significativamente o percentual de umidade 

presente na matéria-prima. O bagaço isento do pré-tratamento (in natura) apresenta 

12,2% em umidade e após o pré-tratamento com o PHA reduziu para 10,8%. A 

quantidade de sólidos totais presentes na fibra de caju, apresentou um pequeno aumento 

de 87,8% em sólidos no bagaço isento do pré-tratamento (in natura) para 89,2% em 

sólidos na fibra pré-tratada.  

 A diminuição do teor de umidade da fibra tratada pode ser explicada devido o 

peróxido de hidrogênio ser um agente oxidante, tendo como alguns produtos da reação 

de oxirredução, o gás oxigênio e água. Essa ação oxidante é que contribui para a 

despolimerização da lignina quebrando as ligações dessa molécula em componentes de 

massa molecular menor (Selig et al., 2009).  

 A composição do bagaço de caju in natura utilizado no presente estudo foi de 

20,6 ± 2,2% m/m de celulose, 10,2 ± 0,9% m/m de hemicelulose, 35,3 ± 0,9% m/m de 

lignina, 7,8 ± 0,6% m/m de extraíveis e 1,6 ± 0,1% m/m de cinzas. A composição do 

BC utilizado neste estudo está de acordado com a análise composição obtida por outros 

autores para a mesma matéria lignocelulósica analisados por Rocha et al. (2011) e 

Rodrigues et al. (2011). Após o pré-tratamento usando PHA 4,3% v/v (pH 11,5) a 35 °C 

e 250 rpm por 6 horas e uma carga de sólidos de 5% m/v, a composição do BC pré-

tratado foi 44,2 ± 0,3% m/m de celulose, 18,3 ± 0,9% m/m de hemicelulose, 2,9 ± 0,1% 

m/m de lignina, 4,9 ± 0,3% m/m de extraíveis e 5,3% ± 0,9% m/m de cinzas. O pré-

tratamento com PHA resultou numa diminuição do teor de lignina presente na fibra, 

indicando que uma fração significativa da lignina foi removida (91,7% de remoção). 

Com a diminuição do teor de lignina, a porcentagem de celulose e hemicelulose 

aumentaram de 20,56 e 10,17% m/m para 44,16 e 18,27% m/m, respectivamente. 

Segundo Cao et al. (2012) e Karagöz et al. (2012), o pré-tratamento com peróxido de 

hidrogênio alcalino aumenta a eficiência na hidrólise enzimática por deslignificação e 

pré-tratamento com PHA é mais eficaz para a solubilização da lignina do que o pré-

tratamento alcalino (Chen et al., 2008). 
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4.2.2 Efeito da combinação das enzimas no rendimento de glicose e xilose na 

hidrólise enzimática do BC-PHA 

 

 Para avaliar a eficiência do pré-tratamento do BC usando PHA na hidrólise 

enzimática, estudou-se a combinação de quatro enzimas (complexo celulase, xilanase, 

hemicelulase e β-glicosidase). Para qualquer estratégia de pré-tratamento, é essencial 

adaptar o processo de sacarificação (mistura de enzimas e condições) para maximizar o 

rendimento de açúcar. Embora os complexos celulase comerciais apresentem uma 

pequena percentagem das enzimas xilanase, hemicelulase e β-glicosidase (Saha e Cotta, 

2006), o nível de atividade dessas enzimas, são geralmente inadequados para a hidrólise 

eficiente dos substratos em monossacarídeos, por conseguinte uma mistura de enzimas é 

necessária para obter boas conversões (Banerjee et al., 2011). 

 Os rendimentos obtidos de glicose e xilose na hidrólise enzimática de BC-PHA 

utilizando as diferentes combinações das quatro enzimas comerciais estão apresentados 

nas Figuras 4.1A e 4.1B, respectivamente. 

  Observa-se nas Figuras 4.1A e 4.1B, que com 24 horas de hidrólise já ocorre a 

quebra das cadeias de celulose e hemicelulose, liberando glicose e xilose para o 

hidrolisado, em todas condições estudadas (Ensaios 1 a 6 - Tabela 4.2). Com o aumento 

do tempo de hidrólise, os rendimentos de glicose e xilose foram aumentando, indicando 

que no início da sacarificação, existem dificuldades no acesso das enzimas ao substrato, 

e que no decorrer da quebra das ligações β-1,4-glicosídica das moléculas de celulose, 

ocorre uma diminuição do tamanho do polímero, facilitando o acesso das enzimas ao 

substrato BC-PHA. Segundo Gan et al. (2003), na hidrólise enzimática ocorre a 

transferência de massa das moléculas de enzima através da camada estagnada de filme 

líquido que cerca as partículas sólidas de celulose e depois a difusão interna das 

moléculas de enzima na matriz sólida. 
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Figura 4.1 Perfil do rendimento de glicose (A) e xilose (B) na hidrólise enzimática a 45 

ºC, 150 rpm e pH 4,8 do BC-PHA, utilizando seis combinações de enzimas. (■) Ensaio 

01 (celulase + hemicelulase); (●) Ensaio 02 (celulase + xilanase); (▲) Ensaio 03 

(celulase + β-glicosidase); (▼) Ensaio 04 (xilanase + hemicelulase); (□) Ensaio 05 

(hemicelulase + β-glicosidase) e (○) Ensaio 06 (celulase + xilanase + β-glicosidase). 

   

 A taxa de reação global pode ser influenciada por estas resistências à 

transferência de massa. No começo da hidrólise, no caso de reação em reator batelada 

agitado, a taxa de reação global é determinada pelas taxas de três eventos em seqüência: 
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(1) a taxa de transferência de massa da enzima, (2) a taxa de adsorção da enzima na 

superfície do substrato e (3) a taxa de catálise da celulase. Com a continuação da 

hidrólise após a primeira fase de reação rápida, a taxa de reação global começa a 

depender da maior penetração da enzima e difusão dentro do substrato sólido.  

 Nos experimentos que não utilizou-se o coquetel celulase (Ensaios 04 e 05), o 

rendimento de glicose permaneceu constante após 24 horas. No Ensaio 04, o qual 

apenas enzimas hemicelulolíticas foram utilizadas, provavelmente, ocorreu formação de 

glicose, proveniente da cadeia de hemicelulose, que é uma molécula formada por 

diferentes unidades de açúcares como, as pentose xilose e arabinose e as hexoses 

(glicose, manose e galactose), podendo ainda apresentar quantidades variáveis de ácidos 

urônicos e desoxi-hexoses em alguns tipos de vegetais (Fengel e Wegener, 1989). Outra 

explicação plausível é a presença de enzimas celulolíticas nas enzimas xilanase e/ou 

hemicelulase (Saha e Cotta, 2010). Para o Ensaio 05, a presença da enzima β-

glicosidase catalisou apenas a ruptura da parte amorfa da celulose e não ocorreu a 

quebra da parte cristalina. A porção amorfa é atacada ou digerida mais facilmente do 

que a porções cristalinas da celulose, sendo hidrolisada pelas enzimas endoglicanases 

(Buchaman et al., 2006). As endoglicanases (E.C. 3.2.1.4), presente nos coquetéis de 

celulase, hidrolisam preferencialmente as ligações internas no polímero da celulose, 

produzindo oligossacarídeos de menor peso molecular, chamados de celodextrinas, 

além de celobiose (Heikinheimo, 2002), na ausência dessas, apenas as ramificações 

(cadeias de celobiose) são hidrolisadas. 

 No ensaio 02, a enzima xilanase foi adicionada ao complexo celulase e observa-

se que ocorreu um aumento no rendimento de glicose e xilose, porém esse incremento 

foi menor em comparação com o experimento que utilizou-se β-glicosidase (Ensaio 03), 

que obteve-se rendimentos de 75 e 58% de glicose e xilose, respectivamente, com 72 h 

de sacarificação. Este resultado pode ser explicado, devido o efeito do complexo 

celulase ser expresso pela ação sinérgica de três enzimas diferentes (endoglucanase, 

exoglucanases e β-glicosidase) na celulose e este sistema complexo de enzimas 

necessita ser mantido estável para se ter uma atividade celulolítica elevada 

(Heikinheimo, 2002). Em conseqüência da ação dos primeiros dois grupos de enzimas 

(endo- e exoglicanases) na celulose, a celobiose e a glicose são obtidas, e enquanto sua 

concentração no meio reacional aumenta gradualmente, as atividades das celulases 
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respectivas são inibidas por estes produtos, tendo por resultado uma diminuição final na 

taxa e no rendimento do processo de sacarificação (Selig et al., 2009; Sun e Cheng, 

2002). Então, a suplementação com enzimas β-glicosidases durante a hidrólise diminui 

este grau de inibição e favoreceu a hidrólise da celulose.  

 O perfil da hidrólise enzimática utilizando hemicelulase e xilanase (Ensaio 04) e 

hemicelulase e β-glicosidase (Ensaio 05) não foram diferentes, ou seja, não mostraram 

efeito significativo na sacarificação do material lignocelulósico em estudo. Nos ensaios 

04 e 05, com 72 h de hidrólise, obtiveram rendimentos de glicose 20% (84,6 mg/gCAB-

AHP) e 25% (101,18 mg/gCAB-AHP), respectivamente, mesmos valores foram alcançados 

para a xilose, 20% (25,02 mg/gCAB-AHP) e 25% (32,5 mg/gCAB-AHP), respectivamente.  

 Nos hidrolisados enzimáticos obtidos com diferentes combinações de enzimas 

também, obteve-se os carboidratos arabinose (Ensaios 03, 05 e 06) e celobiose (Ensaios 

01, 04 e 06), dados não apresentados. 

 A combinação das enzimas mais eficiente no processo de hidrólise foi a mistura 

complexo celulase, xilanase e β-glicosidase, com um rendimento de 79% de glicose e 

21% xilose (Ensaio 06). Como mostrado na Figura 4.1A e 4.1B, aproximadamente 80% 

(319,7 mg/gCAB-AHP) e 25% (101,7 mg/gCAB-AHP) rendimentos de glicose e xilose, 

respectivamente, foram obtidas com 72 horas de hidrólise no Ensaio 06. Com essa 

combinação, obteve-se no hidrolisado 7,2 g/L de glicose e 2,0 g/L de xilose. 

 McIntosh e Vancov, (2011), também estudaram o efeito da combinação de 

diferentes enzimas e os melhores resultados foram obtidos com o uso das enzimas 

celulase, xilanase e β-glicosidase, na sacarificação enzimática da palha de trigo pré-

tratados com 2,0% de hidróxido de sódio. Banerjee et al. (2011), otimizaram a hidrólise 

enzimática da palha de milho pré-tratada com peróxido de hidrogênio alcalino e o 

rendimento no processo aumentou consideravelmente utilizando uma mistura de quatro 

enzimas comerciais em comparação com qualquer o uso de enzima comercial 

Accellerase 1000.  

 Portanto, a combinação das enzimas, celulase, xilanase e β-glicosidase, foram 

selecionadas, pois apresentou melhores rendimentos de glicose e xilose, e utilizada nas 

etapas subseqüentes desse estudo. 
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4.2.3 Influência da variação da proporção das enzimas com a melhor combinação 

 

 Os rendimentos e as concentrações de glicose e xilose obtidos no estudo da 

proporção de enzimas (complexo celulase, xilanase e β-glicosidase) estão apresentados 

na Tabela 4.3. O ensaio utilizando apenas o complexo celulase (Ensaio 07), possibilitou 

bons rendimentos de glicose e xilose, 63,7 e 9,0%, respectivamente, porém a 

suplementação com as enzimas xilanase e/ou β-glicosidase aumentaram esses 

rendimentos. 

 No ensaio 03, com celulase e β-glicosidase, na proporção de 0,61 a 0,39, obteve-

se maior eficiência comparado com o experimento realizado apenas com a celulase 

(Ensaio 07). A adição de β-glicosidase na hidrólise proporcionou um rendimento de 

glicose de 76,2% (6,9 g/L) e um rendimento de xilose de 33,1% (1,1 g/L), conforme 

Tabela 4.3. No ensaio 07, a atividade da celulase diminui devido a inibição pela 

celobiose formada. Vários métodos têm sido desenvolvidos para reduzir essa inibição 

como, conduzir a hidrólise utilizando altas cargas enzimáticas ou suplementando com β-

glicosidases no início ou durante a hidrólise (Sun e Cheng, 2002). 

 

Tabela 4.3 Efeito da proporção de enzimas (celulase, xilanase e β-glucosidase) no 

rendimento e concentração dos açúcares (glicose e xilose) produzidos da hidrólise 

enzimática do BC-PHA a 45 °C, 150 rpm, pH 4,8 por 72 h. 

 

Ensaio 

Proporção de Enzimas 

(%) 

Rendimento 

de Glicose 

(%) 

Concentração 

de Glicose 

(g/L) 

Rendimento 

de Xilose 

(%) 

Concentração 

de Xilose  

(g/L) Celulase Xilanase β-Glicosidase 

02 0,54 0,46 0,00 68,5 ± 0,1 6,2 ± 0,1 11,9 ± 0,1 1,1 ± 0,0 

03 0,61 0,00 0,39 76,2 ± 0,9 6,9 ± 0,1 33,1 ± 0,1 1,6 ± 0,0 

06 0,40 0,35 0,25 79,9 ± 0,0 7,2 ± 0,2 26,0 ± 0,0 2,3 ± 0,0 

07 1,00 0,00 0,00 63,7 ± 0,7 5,73 ± 0,6 9,0 ± 0,2 0,8 ± 0,0 

08 0,00 0,00 1,00 31,5 ± 0,3 2,8 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 

09 0,00 1,00 0,00 7,8 ± 0,0 0,7 ± 0,0 12,5 ± 0,1 1,8 ± 0,0 

10 0,26 0,53 0,21 47,8 ± 3,0 4,31 ± 0,4 39,4 ± 1,2 3,5 ± 0,1 

11 0,26 0,21 0,53 69,2 ± 0,4 6,2 ± 0,1 25,9 ± 4,0 2,3 ± 0,5 
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 A maior eficiência no processo de hidrólise do BC-PHA é mais pronunciada 

quando a enzima β-glicosidase está presente no meio reacional, comparação entre o 

ensaio 10 e 11. O menor rendimento de glicose (7,8 ± 0,0 %) foi obtido no experimento 

conduzido apenas com a enzima xilanase (Ensaio 09). No entanto, a conversão de xilose 

foi de 12,5%, rendimento mais elevado quando se utilizou apenas o complexo celulase 

(Ensaio 07). Esses dados de conversão sugerem que a remoção de lignina tem um 

impacto direto sobre a hidrólise enzimática da cadeia de hemicelulose, com a quebra 

dessa molécula, há uma maior acessibilidade da celulase a celulose do material 

lignocelulósico (Jeoh et al., 2009). Quando apenas enzimas xilanolíticas foram 

utilizadas na hidrólise do BC-PHA ocorreu considerável quebra da cadeia de 

hemicelulose (Ensaio 09). 

 A hidrólise conduzida com a proporção de celulase (0,40), xilanase (0,35) e β-

glicosidase (0,25) (Ensaio 06) possibilitou a maior produção de glicose (79,9%, 

correspondendo a uma concentração de 7,2 g/L). No entanto, o processo de 

sacarificação conduzido com celulase (0,61) e β-glicosidase (0,25), a conversão de 

glicose foi de 76,2% (g/L), diferença de 4,8% (Ensaio 03). Isso indica que a adição da 

xilanase (aproximadamente mL do extrato enzimático) não mostrou efeito significativo 

no rendimento de glicose. Como a glicose é o carboidrato mais visado para a produção 

de etanol, pois o principal micro-organismo utilizado industrialmente, a levedura S. 

cerevisiae, produz etanol do metabolismo da glicose (Pinheiro et al., 2009), o 

rendimento deste carboidrato já é considerável sem a suplementação com xilanase, visto 

que a adição desta enzima aumentaria o custo do processo, devido o volume de extrato 

enzimático utilizado ser maior do que o volume necessário para aumentar a proporção 

de celulase de 0,35 para 0,60. 

 Para melhor visualizar a influência da proporção dos três catalisadores 

biológicos utilizados, construiu-se diagramas ternários, apresentados nas Figuras 4.2A e 

4.2B, para os rendimentos de glicose e xilose, respectivamente, obtidos com 72 h de 

hidrólise do BC-PHA.  



100 

Capítulo 4–Estudo da hidrólise enzimática do bagaço de caju pré- tratado com peróxido de hidrogênio 

para produção de etanol por HFS e SFS. 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Diagramas ternários para o rendimento de glicose (A) e xilose (B) da 

hidrólise do BC-PHA com a combinação das três enzimas (celulase, xilanase, β-

glicosidase) a 45 °C, pH 4,8 e 150 rpm. A1 e B1 representam os diagramas ternários 

com contornos e áreas. A2 e B2 a superficie obtida para o rendimento de glicose e 
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xilose, respectivamente. A3 e B3 representam os diagrams ternários com contornos e 

linhas, sendo os eixos x ( ) a proporção de celulase, eixos y ( )  proporção de xilanase e 

os eixos y ( ) a proporção de β-glicosidase. 

 

 Comparado os diagramas ternários do rendimento de glicose (Fig. 4.2A) com o 

rendimento de xilose (Fig.4.2B), evidenciou uma topologia relativamente contrária, ou 

seja, as condições para obter ótimos rendimentos de glicose e xilose são diferentes das 

proporções que se deve utilizar os catalisadores. Por exemplo, visando obter bons 

rendimentos de glicose, pequenas porcentagens de xilanase devem ser utilizadas, porém 

para melhores rendimentos de xilose, maior porcentagem de xilanase deve ser utilizada 

combinada com pequena porcentagem de celulase.  

 Nas hidrólises utilizando as enzimas individualmente, ocorreu uma diminuição 

no rendimento e na concentração de xilose, perfis representados pelas áreas verde na 

Figura 4.2B. Este comportamento não foi observado para o rendimento e concentração 

de glicose, pois analisando a Figura 4.2A1 e Tabela 4.2, observa-se que apenas 

utilizando complexo celulase como biocatalisador, obtém-se bons rendimentos e 

concentrações de glicose. No entanto, o rendimento aumenta quando β-glicosidase é 

adicionada na hidrólise como catalisador. A área na Figura 4.2A é mais vermelha, 

indicando maior rendimento, com o aumento da proporção (até 0,50) desta enzima. O 

mercado atual oferece muitos complexos de celulase que contêm níveis baixos de β-

glicosidase, conduzindo a um aumento do acúmulo de celobiose nos hidrolisados 

enzimáticos de celulose. Já que a celobiose apresenta um poder inibidor mais forte do 

que a glicose, e sua hidrólise ocorre através da ação das enzimas β-glicosidases, é 

indicado que se adicione no meio reacional uma certa quantidade desta enzima 

proveniente de outras fontes e complexos enzimáticos. Assim, a presença de uma 

quantidade suficiente de β-glucosidase é importante para a obtenção de rendimentos 

elevados de glicose no processo de biomassa em etanol.  

 As equações das curvas de superfície obtidas para os rendimentos de glicose e 

xilose estão apresentadas nas Equações 4.5 e 4.6, respectivamente.  

 

                                                                                 

(4.5) 
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(4.6) 

 

Utilizando-se as Equações 4.5 e 4.6, otimizou-se a proporção das enzimas e para 

obter o maiorrendimentoe teor de glicose no hidrolisadoa proporção 0,62:0,03:0,34 

(celulase:xilanase:β-glucosidase) é indicada para a hidrólise enzimática.No entanto, 

através de uma análise estatística, que comparou-se o resultado do rendimento de 

glicose obtido pela otimização (80,5%) com o obtido no Ensaio 3 (79,9%), não houve 

diferença significativa, com 95% de confiança.  

Como as enzimas é o principal fator que interfere no custo de produção de etanol 

de segunda geração (Gnansounou e Dauriat, 2010), não utilizou-se a enzima xilanase 

nas etapas subsequentes, pois a adição dessa enzima não influenciou o rendimento de 

glicose. Como, também, o complexo celulase, segundo dados da literatura (Saha e 

Cotta, 2010), apresenta um percentagem de xilanase. Então nas etapas subsequentes 

foram realizadosos ensaios coma proporção 0,61:0,39 (complexo celulase: β-

glicosidase). 

 

4.2.4 Estudo da carga enzimática 

 

Com a proporção 0,61:0,39 (complexo celulase: β-glicosidase), estudou-se o 

efeito das cargas dessas enzimas sobre a produção de glicose e xilose utilizando o BC-

PHA e os resultados estão apresentados na Tabela 4.4. O estudo da carga enzimática é 

considerada como um dos fatores mais importantes na produção de etanol de materiais 

lignocelulósicos (Zhao e Xia, 2009). 

Com 72h de hidrólise, no ensaio 16, o rendimento de açúcares totais foi 564 mg 

(413 ± 15 mg deglicose e 151 ± 6 mg dexilose) por g de BC-PHA. Esses valores 

correspondem a um rendimento de glicose e xilose de 100 e 95%, respectivamente, 

tendo uma conversão de 90% da celulose e hemicelulose presentes no bagaço. 

Aumentando a carga de enzima de 0,2 vezes (de 30 FPU/66 CBU a 35 FPU/77 

CBU), não conseguiu aumentar o rendimento de açúcar final, o que sugere que a carga 

de celulase e β-glicosidase pode ter alcançado o ponto de saturação. Há diferenças nos 

níveis de saturação da carga enzimática da celulase, quando se utilizamdiferentes 
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materiais lignocelulósicos como, bagaço, palha de trigo e outras herbáceas e variam de 

acordo com a fonte da enzima, da estabilidade da atividade enzimática e da composição 

do substrato e de sua estrutura (Vásquez et al., 2007; Lloyd e Wyman, 2005, Chen etal., 

2007). Os resultados aqui apresentado, também, demonstram a natureza altamente 

reativa do pré-tratamento com peróxido de hidrogênio alcalino BC, demonstrado pela 

sua digestão quase completa em monossacarídeos.  
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Tabela 4.4 Efeito das cargas enzimática da combinação das enzimas celulase e β-glicosidade, na proporção de 0,61:0,39, no rendimento e 

concentração de glicose e xilose obtidos da hidrólise enzimática de BC-PHA a 45 ºC, 150 rpm durante 72 horas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensaio 

Carga de Enzimas 

Glicose Xilose 

Celulase 

(FPU/gBC-PHA) 

β-glicosidase 

(CBU/gBC-PHA) Rendimento (%) 
Concentração

. (g/L) 

Rendimento 

(%) 

Concentração 

(g/L) 

12 5,0 11,0 76,2 ± 0,9 6,9 ± 0,1 33,1 ± 0,1 1,6 ± 0,0 

13 15,0 33,0 85,8 ± 0,7 7,7 ± 0,3 54,8 ± 0,3 2,8 ± 0,2 

14 20,0 44,0 98,15 ± 0,6 8,8 ± 0,2 75,7 ± 0,1 4,0 ± 0,1 

15 30,0 66,0 103,0 ± 1,7 9,3 ± 0,0 82,3 ± 2,1 4,2 ± 0,3 

16 35,0 77,0 103,8 ± 1,1 10,0 ± 0,1 83,7 ± 1,6 4,5 ± 0,2 
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Analisando a Tabela 4.4, observa-se que com o aumento da carga enzimática, 

ocorreu um aumento no rendimento e concentração dos açúcares.As cargas enzimáticas 

utilizadas nos ensaios 14, 15 e 16, possibilitam maiores rendimentos, logo maiores 

concentrações de glicose e xilose. Visando a produção de etanol, maiores concentrações 

desses açúcares no meio que será utilizado no meio fermentativo, maior será a 

concentração de etanol. Porém, os rendimentos de glicose obtidos nos ensaios 14, 15 e 

16, não são significativamente diferentes, de acordo com análise de variância, com p< 

0,05. Portanto, as cargas enzimática utilizadas no ensaio 15 (30 FPU/gBC-PHA do 

complexo celulase e 66 CBU/gBC-PHA de β-glicosidase) foram escolhidas para o processo 

de hidrólise do BC-PHA. Com o aumento da carga enzimática para as condições do 

ensaio 16, por exemplo, aumentaria mais o custo com enzimas e influenciaria no custo 

com a produção de etanol.  

Diferentes outros estudos obtiveram o mesmo perfil obtido no presente trabalho, 

ou seja, aumentando a carga de enzima, aumenta-se o rendimento de açúcares. Vasquez 

et al. (2007) também observaram que com o aumento da carga enzimática, aumenta-se a 

produção de glicose usando bagaço de cana. Rocha et al., (2011), obtiveram resultados 

semelhantes utilizando o complexo celulolítico, Celluclast 1.5L, no estudo de hidrólise 

enzimática do bagaço de caju pré-tratado com ácido sulfúrico diluído seguido de 

tratamento com hidróxido de sódio. 

Carga enzimática de celulase na faixa de 10 a 30 FPU/gcelulose é geralmente 

utilizada na hidrólise de materiais lignocelulósicos, pois fornece um perfil de hidrólise 

com elevados níveis de rendimento de glicose em um razoável período de sacarificação 

(48-72 h) e com um custo razoável (Sun e Cheng, 2002), 

Então, para o próximo estudo, utilizou-se a proporção de 0,61:0,39, com carga 

enzimática de 30 FPU/gBC-PHA e 66 CBU/gBC-PHA para as enzimas celulase e β-

glicosidase, respectivamente.  

 

4.2.5 Estudo da Carga de celulose 

 

Um dos principais fatores que afetam a taxa de produção de açúcares por 

hidrólise enzimática é a concentração inicial de substrato (de celulose e/ou 

hemicelulose). Altas concentrações de substrato podem causar inibições, o que reduz 
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substancialmente a eficiência do biocatalisador. Para avaliar esse efeito, realizou-se um 

ensaio variando a carga inicial de celulose, ou seja, a concentração inicial de BC-PHA. 

A Figura 4.3 apresenta a concentração de glicose obtida no hidrolisado variando a carga 

de celulose, utilizando as condições enzimática do Ensaio 15(celulase 30 FPU/gBC-PHA, 

β-glicosidase 66 CBU/gBC-PHA).  
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Figura 4.3 Efeito da carga de celulose na concentração de açúcares obtidos por 

hidrólise enzimática (45 °C, 150 rpm por 72 h) do BC-PHA, usando 30 FPU/gBC-PHA de 

celulase e 66 CBU/gBC-PHA de β-glicosidase. 

 

 Analisando a Figura 4.3, observa-se um aumento na concentração de açúcares. 

Observa-se que aumentando a concentração de 1 para 4 gcelulose/100 mL, ocorre um 

aumento de 260% na concentração de glicose, correspondendo a uma concentração de 

36 g/L com a maior carga de celulose avaliada. Aumento semelhante foi obtido para a 

concentração de xilose (225%), corresponde a maior concentração de 13 g/L. As 

concentrações de glicose e xilose obtidos nos quatros ensaios são significativamente 

diferentes de acordo com ANOVA (p <0,05).  

 Para o material lignocelulósico avaliado, observou-se um inchamento com 

concentrações maiores que 10% m/v, correspondendo a 4,2 gcelulose/100 mL de meio 

reacional, por isso não se realizou ensaios com cargas maiores.  
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 Esse inchamento ocorre devido as fibras de celulose quando colocadas em 

contato com a água sofrem intumescimento. A extensão do intumescimento da celulose 

pode ser intercristalino ou intracristalino. No primeiro caso o agente intumescedor 

penetra nas regiões desordenadas (amorfas) da microfibrila de celulose e nos espaços 

entre elas. O caso mais comum de intumescimento intercristalino é o inchamento da 

celulose em água. No segundo caso o agente intumescedor penetra nas regiões 

ordenadas (cristalinas) das microfibrilas. O intumescimento intracristalino pode ser 

efetuado pelo uso de soluções concentradas de ácidos e bases fortes e de soluções de 

alguns sais (Rabelo, 2007). 

 Rocha et al. (2009) observaram o mesmo comportamento, que no estudo por eles 

realizados, relataram uma maior concentração de glicose com o aumento da 

porcentagem de sólidos na hidrólise enzimática, porém houve uma diminuição no 

rendimento, determinado utilizando como base a concentração inicial de substrato. 

Outros autores (Vasquez et al., 2007) também observaram que o aumento da 

percentagem de sólidos teve um efeito positivo sobre a produção de glucose quando se 

utiliza o bagaço de cana. 

 Com base neste resultados, a carga de celulose de 4 gcelulose/100 ml, foi 

selecionada para a hidrólise enzimática do BC-PHA e utilizar o hidrolisado obtido no 

estudo de produção de etanol por diferentes micro-organismos. 

 

 

4.2.6 Produção de Etanol utilizando o Hidrolisado Enzimático 

 

 Os perfis de glicose, xilose e etanol são apresentados nas Figuras 4.4A, 4.4B e 

4.4C, para os micro-organismos S. cerevisiae, K. marxianus ATCC36907 e K 

.marxianus CCA510, respectivamente. O substrato utilizado nesse processo foi o 

hidrolisado enzimático obtido com as melhores condições obtidas no estudo de hidrólise 

do BC-PHA. 

 Observa-se por análise das Figuras 4.4A, 4.4B e 4.4C, que os perfis de glicose e 

etanol para os três micro-organismos avaliados, atingem patamares semelhantes, porém 

a levedura S. cerevisiae metabolisa mais rápido a glicose, comparado com a K. 

marxianus ATCC36907 e CCA510.  
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Figura 4.4 Produção de etanol conduzida em agitador orbital a 150 rpm, 30 ºC com o 

hidrolisado obtido da melhor condição de hidrólise enzimática (30 FPU/gBC-PHA 

complexo celulase, 66 CBU/gCB-PHA β-glicosidase, 4 gcelulose/100 mL solução, 150 rpm, 
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45 ºC por 72 horas) utilizando os micro-organismos (A) S. cerevisiae, (B) K. marxianus 

ATCC36907 e (C) K. marxianus CCA510. (●) Glicose; (▼) Xilose e (■) Etanol. 

  

 No estudo realizado com S. cerevisiae, a xilose não foi metabolisada e com 2 h a 

concentração de glicose no meio atingiu 0 g/L. A maior concentração de etanol (15  

0,74 g.L
-1

) foi obtida nesse período de cultivo com uma produtividade de 7,5  0,37 

g/(L.h).  

 As duas leveduras K. marxianus consumiram a xilose, porém a concentração de 

etanol obtida foi a mesma no ensaio fermentativo conduzido com S. cerevisiae, 

aproximadamente 15 g/L. No entanto, o metabolismo dessas cepas é mais lento e esse 

patamar na concentração de etanol foi obtido com 6 h de cultivo, com produtividade de 

3,75 g/L.h. Então, a fermentação com S. cerevisiae apresenta maior produtividade em 

comparação com outros micro-organismos estudados. 

 O coeficiente de rendimento de produto com base no consumo de substrato 

(YP/S) foi 0,50 getanol/gglicose para todas as cepas, valor próximo ao rendimento teórico 

0,51.  

 Esses resultados indicam que o hidrolisado obtido pela hidrólise enzimática do 

BC-PHA pode ser utilizado com substrato para a produção de etanol utilizando os três 

micro-organismos avaliados. 

 

4.2.6 Sacarificação e Fermentação Simultânea do BC-PHA 

 

 As Figuras 4.5A e 4.5B apresentam os perfis de glicose, xilose e etanol durante 

os processos SFS utilizando as cepas K. marxianus ATCC e K. marxianus CCA510, 

respectivamente. 

 Como pode ser observado nas Figuras 4.5A e 4.5B, o perfil da concentração de 

glicose são diferentes para as duas cepas de K. marxianus avaliadas. Utilizando a 

levedura K. marxianus ATCC36907, ocorre um aumento na concentração de glicose 

com 2 h do processo SFS e após uma diminuição drástica permanecendo constante 

durante todo o processo e aproximadamente igual a zero. Isto indica que rapidamente a 
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levedura fermentou o açúcar e mais rápido que a conversão da celulose em glicose ela é 

hidrolisada (Lee et al., 2013; Chen et al., 2008).  

 No entanto, o processo conduzido com K. marxianus CCA510, ocorre uma 

aumento gradativo da concentração de glicose, alcançando um valor máximo de 

aproximadamente 30 g/L, valor próximo ao obtido na hidrólise enzimática (36 g/L) 

avaliada em etapas anteriores desse estudo. Esse perfil indica que a levedura K. 

marxianus CC510 não consumiu a glicose formada no processo de sacarificação para a 

produção de etanol. Provavelmente as condições realizadas no processo, temperatura de 

45 ºC, não favoreceu o crescimento da levedura. 

 Para a levedura K. marxianus ATCC36907 obteve-se um nível máximo de 18,0 

g/L de etanol usando a cargas de 4 gcelulose (9% m/v de BC-PHA) com 48 h de processo, 

permanecendo praticamente constante após esse período. Essa concentração de etanol 

corresponde a aproximadamente 98% de conversão da celulose adicionada no processo 

SFS. Comparando o tempo combinado (72 + 6 = 78 h), necessários para o processo de 

hidrólise enzimática e fermentação separado (72 h) e um tempo mínimo médio de 

fermentação do hidrolisado (6 h), SFS oferece uma vantagem única de completar o 

processo de produção de etanol com redução do tempo em 38% (48 h). 

 Integração dos processos de sacarificação e fermentação é importante para a 

redução do custo da produção de etanol a partir de qualquer matéria-prima 

lignocelulósica (Saha e Cotta, 2011). Processo SFS, combinando a hidrólise enzimática 

da celulose com a fermentação da glicose, reduz a acumulação de celulose e de glicose, 

inibidores da enzima celulase, aumentando assim a taxa de sacarificação e rendimentos 

de etanol (Chen et al., 2008).  

 Analisando a Figura 6A, a glicose produzida foi rapidamente convertido em 

etanol, sem nenhuma acumulação, enquanto a xilose foi utilizado mais lenta do que a 

glicose, este resultado é semelhante ao obtido por Zhao e Xia (2009).  
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Figura 4.5 Produção de etanol por SFS, utilizando bagaço de caju pré-tratado com 

peróxido de hidrogênio alcalino (BC-PHA), 30 FPU/gBC-PHA do complexo celulase, 66 

CBU/gBC-PHA β-glicosidase, 4 gcelulose/100 mL, a 45 ºC e 150 rpm utilizando os micro-

organismos: (A) K. marxianus ATCC36907 e (B) K. marxianus CCA510. (●) Glicose; 

(▼) Xilose e (■) Etanol. 
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 Tem sido mostrado que os rendimentos mais elevados de etanol podem ser 

obtidos por Sacarificação e Ferementação Simultânea (SFS) quando comparados com a 

Hidrólise e Fermentação Separada (HFS) (Tomás-Pejo et al., 2009). No entanto, uma 

das principais desvantagens de um processo SFS é a temperatura ideal para o 

crescimento do micro-organismo e para as enzimas. Considerando que, a hidrólise 

enzimática tem uma temperatura ótima de cerca de 45 a 50 ºC, porém a maioria dos 

micro-organismos usados na produção de etanol, têm uma temperatura ótima variando 

entre 30 e 37 °C (Jorgensen et al., 2007), com base no resultados do presente trabalho, a 

temperatura de 45 °C pode ser aplicada no o processo SFS do bagaço de caju pré-

tratado com peróxido de hidrogênio alcalino usando a a levedura K. marxianus 

ATCC36907 e diminuindo assim a desvantagem do processo SFS. 
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4.3 Conclusão 

 

 Resultados obtidos neste capítulo mostraram que a fibra do caju apresenta 

potencial em carboidratos para produção de etanol por fermentação. Inicialmente, faz-se 

necessário o pré-tratamento da fibra com vistas à disponibilização dos açúcares 

presentes na hemicelulose e celulose. O pré-tratamento com peróxido de hidrogênio 

promoveu uma elevada solubilização na lignina, tornando a celulose mais disponível ao 

ataque enzimático. 

 As condições de hidrólise que proporcionaram maior concentração de glicose e 

xilose foram com a combinação enzimática do complexo celulase com β-glicosidase, a 

proporção de 0,61: 0,39. A carga enzimática com 30 FPU/gBC-AHP do complexo celulase 

e 66 CBU/gBC-AHP de β-glicosidase proporcionou o melhor rendimento em açúcar. 

Visando uma maior concentração de açucares para uma posterior fermentação, a carga 

de celulose referente a 4,0 g celulose/100 mL de solução foi utilizada na realização da 

hidrólise com produção de hidrolisado composto por 35,7 g/L glicose e 13 g/L xilose. 

 A fermentação em HFS para as três cepas avaliadas resultou em um coeficiente 

de rendimento de produto com base no consumo de substrato (YP/S) de 

aproximadamente 0,50 getanol/gglicose valor próximo ao rendimento teórico 0,51. Na 

fermentação em SFS a temperatura de 45 ºC não favoreceu ao metabolismo celular da 

cepa de K. marxianus CCA 510, para a cepa de K. marxianus ATCC 36907 obteve-se 

um nível máximo de 18,0 g/L de etanol. 
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