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RESUMO 

 

O hidrogênio é uma fonte de energia limpa, pois sua combustão gera apenas água. 

Porém, ainda há a necessidade de se encontrar soluções tecnologicamente eficientes, 

econômicas e seguras para sua geração e uso. A produção do H2 por vias biológicas, 

conhecido como biohidrogênio, vem ganhando grande destaque nos últimos anos, pois 

possibilita o uso de materiais renováveis como matéria-prima. Materiais lignocelulósicos são 

potenciais substratos para a produção de H2 por fermentação, no entanto se faz necessário 

dispor de métodos de hidrólise que disponibilizem os componentes destes materiais para a 

fermentação. A maior parte dos métodos disponíveis para hidrolisar materiais lignocelulósicos 

resulta em produtos de degradação de carboidratos, que são reconhecidamente inibidores de 

fermentação. Este estudo, primeiramente, avaliou o efeito de 3 diferentes grupos de inibidores 

sobre a produção de H2 por fermentação: (1) ácido orgânico, como o ácido acético; (2) 

derivados de furano, tais como o furfural e o 5-hidroximetilfurfural (5-HMF); (3) monômeros 

fenólicos derivados da lignina, tais como o siringaldeído, vanilina e ácido 4-hidroxibenzóico 

(AHB). Ensaios de fermentação para a produção de H2 em batelada utilizaram como inóculo 

uma cultura mista (lodo) e foram realizados na presença de glicose e diferentes concentrações 

dos mencionados inibidores. O modelo de Gompertz modificado foi utilizado para estimar os 

parâmetros cinéticos dos ensaios de fermentação, como o volume máximo de H2 (P), 

velocidade máxima de produção de H2 (Rm) e o tempo necessário para o início da produção 

de H2 (λ). A partir destes ensaios foi verificado como a adição de diferentes concentrações de 

inibidores afetou tais parâmetros cinéticos em relação a um controle (apenas contendo 

glicose). Desta forma foi possível estimar as concentrações dos inibidores que reduzem em 

50% as velocidades máximas de produção de H2 – a concentração inibitória 50 (CI 50). Em 

termos de CI 50, o AHB proporcionou a maior inibição (0,38 g.L
-1

), seguido do 5-HMF e o 

furfural, com valores de CI 50 de 0,48 e 0,62 g.L
-1

, respectivamente. A vanilina, o 

siringaldeído e o ácido acético apresentaram os menores efeitos inibitórios sobre a produção 

de H2 dentre os inibidores testados, com CI 50 de 0,71; 1,05; e 5,14 g L
-1

, respectivamente. 

Numa segunda etapa do trabalho foi avaliado o efeito inibitório da associação de 3 inibidores, 

representantes de cada uma das classes de inibidores, o ácido acético, o 5-HMF e o 

siringaldeído. Foi observado um efeito aditivo da inibição quando o ácido acético foi 

adicionado juntamente com o 5-HMF, porém em ensaios contendo siringaldeído o efeito 

inibitório tornou-se sinérgico. Por fim, foi utilizado um hidrolisado de bagaço de cana de 

açúcar como substrato na produção de H2 por fermentação. A produção de H2 a partir deste 
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substrato só foi possível após o tratamento do hidrolisado com carvão ativado. Portanto, 

concluiu-se que os compostos inibitórios presentes em hidrolisados de materiais 

lignocelulósicos condicionam a viabilidade da produção de H2 com estes materiais. Este 

estudo permitiu concluir que os compostos estudados, exceto os monossacarídeos, resultantes 

da hidrólise de materiais lignocelulósicos, inibem a produção de H2 pela cultura mista 

utilizada em diferentes graus, sendo o AHB o mais inibidor. A combinação de compostos 

inibidores potencializa ainda mais o efeito inibitório sobre a produção de H2. O ácido acético, 

que pode se originar dos hidrolisados, mas que também é um metabólito da produção de H2 

por fermentação aumentou ainda mais a inibição do siringaldeído. Assim, sugere-se que a 

hidrólise de materiais lignocelulósicos deve ser conduzida de forma a minimizar a presença 

dos inibidores nos hidrolisados, a fim de maximizar o aproveitamento da biomassa 

lignocelulósica como matéria-prima no processo fermentativo.  

 

Palavras Chaves: Materiais Lignocelulósicos, hidrólise, inibidores, produção de H2.
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1. INTRODUÇÃO 

 

A atual economia e desenvolvimento industrial mundial são dependentes de 

combustíveis fósseis. Isso tem levado a um exagerado consumo desses recursos não 

renováveis, causando rápido esgotamento das reservas e sérios problemas ambientais pela sua 

queima (KAPDAN; KARGI., 2006). Assegurar a geração de energia, com as devidas 

precauções em relação ao meio ambiente, tem sido um dos mais relevantes desafios atuais 

(SÁ et al., 2014) 

O hidrogênio vem sendo proposto como um vetor energético ambientalmente correto, 

pois sua combustão gera apenas água, e como potencial substituto para os combustíveis 

fósseis (PERERA et al., 2012). A grande questão sobre o hidrogênio como uma fonte de 

energia limpa é a maneira como é produzido. Atualmente, o hidrogênio é obtido 

quimicamente pelo processamento de petróleo ou do carvão mineral, compreendendo 90% da 

produção atual (DAS; VEZIROGLU. 2008). O H2 também pode ser obtido por processo 

eletroquímico. Entretanto, tais métodos de obtenção de H2 consomem combustíveis fósseis 

e/ou uma grande quantidade de energia, tornando a sua produção não sustentável. 

Mais recentemente a obtenção de H2 por via biológica tem sido estudada, uma vez que 

os processos biológicos, na maioria das vezes, são operados à temperatura e pressão ambiente, 

demandando menos energia, além de possibilitarem a utilização de matérias-primas 

renováveis ricas em carboidratos. Os estudos sobre a produção de H2 por via biológica, 

também conhecido como biohidrogênio, têm sido focados na biofotólise de água, usando 

algas (biofotólise direta) e cianobactérias (biofotólise indireta), foto-decomposição de 

compostos orgânicos por bactérias fotossintetizantes e a fermentação de compostos orgânicos 

por bactérias fermentadoras (ZHANG et al., 2007). Dentre os sistemas biológicos para a 

produção de H2, a fermentação tem se destacado, devido principalmente sua maior eficiência 

quando comparada aos outros processos biológicos e a possibilidade de utilização de 

diferentes materiais renováveis, tais como resíduos agroindustriais, como substrato (SÁ et al, 

2014). Portanto, o desenvolvimento de tecnologias para a produção biológica de H2 a partir de 

resíduos agroindustriais é uma área bastante promissora.  

A grande maioria dos resíduos agroindustriais constituem-se de materiais 

lignocelulósicos. Estes materiais têm sido vistos com grande interesse para serem utilizados, 

após a sua hidrólise, como substrato em diversos processos biotecnológicos, sendo a produção 

de etanol a mais estudada, conhecida como etanol de segunda geração (OGEDA; PETRI., 
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2010). No Brasil, o principal material lignocelulósico de interesse é o bagaço de cana de 

açúcar, já que o país é um dos maiores produtores de cana do mundo (ZANIN et al., 2000).  

Mais recentemente, hidrolisados de materiais lignocelulósicos também vem sendo 

estudados como substratos para a produção biológica de H2 (DE VRIJE et al., 2003; DATAR 

et al., 2007; NTAIKOU et al., 2009). Entretanto, a utilização destes materiais no processo 

fermentativo pressupõe uma etapa de hidrólise e/ou pré-tratamento para a disponibilização 

dos carboidratos contidos na matriz lignocelulósica. Hidrólises com diferentes ácidos diluídos 

são os métodos mais utilizados e são particularmente eficientes para converter a biomassa 

lignocelulósica em açúcares fermentáveis e posteriormente em H2. Porém, as condições de 

hidrólise impostas aos materiais podem resultar não apenas em açúcares fermentáveis, mas 

também em subprodutos indesejáveis. Estes subprodutos podem se originar da degradação de 

pentoses tais como o furfural, e de hexoses, como o 5-hidroximetilfurfural (5-HMF) e o ácido 

acético, além de compostos fenólicos oriundos da degradação da lignina (MONLAU et al., 

2013). Os efeitos inibitórios destes compostos já foram extensivamente investigados sobre a 

produção de etanol de segunda geração, e em menor escala na produção de metano, mas 

pouco se conhece a respeito da inibição destes compostos sobre os microrganismos 

fermentativos produtores de H2 (BARAKAT et al., 2012; BADSHAH., 2012).  

Para o desenvolvimento e a implementação de processos sustentáveis, capazes de 

converter materiais lignocelulósicos em H2, é necessário conhecer os efeitos que os compostos 

derivados de hidrólise de materiais lignocelulósicos causam sobre os microrganismos 

produtores de H2. Neste sentido, este trabalho visou estudar o efeito de derivados de hidrólise 

de materiais lignocelulósicos, sobre a produção biológica de hidrogênio por uma cultura mista 

de microrganismos.  

Além disso, foi investigado o efeito conjunto de alguns desses inibidores, a fim de 

verificar o efeito destes compostos em um sistema complexo, tal como os hidrolisados de 

materiais lignocelulósicos.  

Por fim, um hidrolisado de bagaço de cana, obtido sob condições estudadas em 

trabalhos anteriores realizados por este grupo de pesquisa, foi utilizado como substrato para a 

produção de H2  

Essas investigações abrem caminho para a utilização de materiais lignocelulósicos na 

produção biológica de hidrogênio. 
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2. OBJETIVOS 

 

O objetivo geral desse trabalho é avaliar o efeito de derivados de hidrólise de materiais 

lignocelulósicos, tais como monossacarídeos e de alguns compostos, supostamente inibidores 

de fermentação, presentes em hidrolisados de materiais lignocelulósicos, sobre a produção 

biológica de H2 por uma cultura mista de microrganismos.  

 

2.1.Objetivos específicos  

 

• Obter e cultivar uma cultura mista enriquecida em microrganismos produtores 

de H2 sob condições de laboratório. 

• Estimar parâmetros cinéticos de produção de H2 pela cultura mista em 

diferentes concentrações dos principais monossacarídeos constituintes de hidrolisados 

lignocelulósicos, a xilose e a glicose.  

• Estudar o efeito de potenciais inibidores de fermentação presentes em 

hidrolisados de materiais lignocelulósicos pertencentes a três diferentes classes de inibidores, 

tais como o ácido acético, representante dos ácidos orgânicos, o 5-HMF e o furfural, como 

derivados de furanos e compostos fenólicos, tais como o siringaldeído, a vanilina e o ácido 4-

hidroxibenzóico, sobre a produção biológica de H2 por cultura mista; 

• Investigar os principais metabólitos solúveis formados pela cultura mista 

produtora de H2 na presença e ausência dos inibidores de fermentação; 

• Estudar o efeito conjunto dos compostos  inibidores sobre a produção biológica 

de H2 pela cultura mista; 

• Verificar a possibilidade do uso de um hidrolisado ácido de bagaço de cana 

como substrato para a produção de H2 por fermentação. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

3.1. O H2 como um vetor energético 

  

O hidrogênio pode ser utilizado diretamente para a geração de energia elétrica, em 

células a combustível, ou como combustível em motores de queima interna (DAS; 

VEZIROGLU., 2008). Nesse contexto, o H2 é extremamente interessante, visto que a sua 

combustão direta e completa gera apenas vapor de água        ⁄          

(MATHEWS; WANG., 2009). Além disso, o H2 apresenta uma elevada densidade energética, 

por volta de 142 kJ.g
-1

, três vezes maior do que a da gasolina e do diesel e aproximadamente 

4,5 vezes maior que a do etanol (BALAT; KIRTAY., 2011) 

Devido a sua natureza altamente reativa o hidrogênio não existe em seu estado livre na 

natureza, mas sempre é encontrado combinado a outros elementos. Sua extração envolve alta 

quantidade de energia e sofisticado processamento químico (CHAUBEY et al., 2013). Os 

métodos de sua obtenção podem ser classificados em três categorias: termoquímico, 

eletroquímico e métodos biológicos ou classificados em função das principais matérias-

primas, conforme apresentado na tabela 1.  

Tabela 1. Métodos de produção de hidrogênio a partir de três principais matérias-primas: combustíveis fósseis, 

água e biomassa. (adaptada de SÁ et al, 2014) 

Matéria-prima Métodos 

Combustíveis fósseis 

Reforma do gás natural 

Oxidação parcial de hidrocarbonetos 

Gaseificação do carvão 

Água Eletrólise da água 

Biomassa 

Processos biológicos 

Gaseificação da biomassa 

Reforma a vapor do etanol 

Reforma em fase líquida 

 

Estima-se que a reforma do gás natural contribua com cerca de 40% do hidrogênio 

produzido, tal processo geralmente ocorre à temperatura de 800 a 1000°C e em pressões de 13 

a 20 bar (MAYORGA et al., 1997). Este processo consiste em forçar a passagem do gás 

natural e vapor de água por um catalizador para gerar H2 e CO2, conforme descrito pelas 

reações a seguir. 
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                   (Equação 1) 

                   (Equação 2) 

 

A oxidação de hidrocarbonetos pesados representa por volta de 30% da produção 

mundial de H2, o processo ocorre em temperaturas que variam de 1300 a 1500ºC, pressões de 

30 a 100 bar e consiste na reação do hidrocarboneto com quantidades limitantes de oxigênio 

sem a necessidade de catalizador (WANG et al., 2012). A gaseificação do carvão, com 18% 

da produção mundial, consiste na decomposição térmica dessa matéria-prima na presença de 

água resultando na produção de H2 e uma mistura de outros gases (STAŃCZYK et al., 2012). 

Por fim, a eletrólise da água que contribui com 5% da produção mundial, consiste em circular 

uma corrente elétrica contínua através da água para separar as moléculas em H2 e O2. 

Entretanto, este processo demanda muita energia (URSÚA et al., 2012; MAZLOOMI et al., 

2012; DAS; VEZIROGLU., 2008).  

Mais recentemente, a produção biológica tem sido considerada como uma alternativa 

para a obtenção de H2, mas ainda contribui com menos de 1% da sua produção total. Dentre as 

formas de obtenção de H2 apresentadas, salva a produção biológica, todas utilizam 

combustíveis fósseis de maneira direta ou indireta. 

 O desenvolvimento de tecnologias para a produção biológica de hidrogênio é uma 

área bastante promissora, logo se espera que a parcela na produção total cresça 

exponencialmente com o desenvolvimento de novas técnicas e processos (MENON; RAO., 

2012). 

Os processos de obtenção de hidrogênio por via biológica, em sua grande maioria são 

operados à temperatura e pressão ambiente e ainda tem como vantagem a possibilidade de 

utilização de fontes renováveis como matéria-prima, bem como o reaproveitamento de 

materiais residuais, diminuindo assim a quantidade de resíduos sem a destinação correta 

(KOTAY; DAS., 2008). 

 

3.2. Produção biológica de H2 

 

O hidrogênio pode ser obtido por via biológica pelos seguintes processos: biofotólise 

direta da água, realizada por algas verdes, biofotólise indireta da água por cianobactérias, 

fotofermentação de compostos orgânicos por meio de bactérias fotossintéticas, fermentação de 

compostos orgânicos através de bactérias fermentativas (KIRTAY., 2011; DAS; 

VEZIROGLU., 2008) 
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A biofotólise direta da água é realizada por algas verdes, resultando na decomposição 

da água em H2 pela ação da energia luminosa sobre o sistema biológico. As microalgas verdes 

utilizam energia luminosa para gerar elétrons que são captados pela ferredoxina. A enzima 

hidrogenase combina os prótons (H
+
) do meio com elétrons doados pela ferredoxina reduzida 

para formar H2. A biofotólise direta tem como grande vantagem a obtenção de H2 a partir de 

água. Porém, como desvantagem pode-se destacar a necessidade de iluminação constante e 

total ausência de O2, já que esta molécula, produto da própria fotossíntese da alga, inibe as 

hidrogenases (KIM et al, 2010; RAN et al., 2009).   

Já a biofotólise indireta, tipicamente realizada por cianobactérias, utiliza a energia 

armazenada nos carboidratos oriundos da fotossíntese para gerar hidrogênio a partir da água. 

Estes microrganismos podem tanto fixar N2, como produzir H2 pela ação das nitrogenases. 

Como desvantagens, assim como na biofotólise direta, o processo apresenta a necessidade de 

iluminação constante o que demanda modificações em biorreatores para maximizar a 

utilização da energia solar. Outra desvantagem é a elevada demanda de ATP para a atividade 

da nitrogenase e o gás produzido apresenta elevada concentração de CO2 (SÁ et al., 2014).  

A fotofermentação é realizada por bactérias púrpuras não sulfurosas que utilizam a 

energia luminosa para transformar ácidos orgânicos em H2 e CO2. Esse processo tem como 

vantagem a possibilidade de utilização de diferentes resíduos e efluentes contendo 

carboidratos como potenciais substratos e pode utilizar amplo espectro de luz, porém, como 

nos métodos supracitados, também necessita de iluminação constante (SUWANSAARD et 

al., 2010 ; KAWAGOSHI et al., 2010).  

Por fim, o processo de fermentação, também conhecido como fermentação escura para 

diferenciar dos outros que dependem da presença de luz, envolve bactérias anaeróbias estritas 

ou facultativas que convertem carboidratos em ácidos orgânicos, CO2 e H2. Quando 

comparado aos outros processos biológicos, a produção de H2 por fermentação escura tem 

despertado grande interesse devido principalmente as suas elevadas velocidades e alta 

eficiência de produção (NIU et al., 2010). A obtenção de H2 por bactérias fermentativas 

permite uma geração contínua e sustentada do combustível, uma vez que não há inibição pela 

ausência de iluminação. Além disso, os microrganismos fermentativos são mais eficazes na 

produção de hidrogênio em um curto intervalo de tempo quando comparados aos 

microrganismos responsáveis pelos outros processos já descritos (SÁ et al., 2014). 
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3.3.Produção de H2 por fermentação  

 

Os processos que visam à produção de H2 por fermentação podem utilizar culturas 

puras ou culturas mistas de microrganismos. No caso de culturas puras, os principais 

microrganismos produtores de H2 são bactérias fermentativas facultativas e anaeróbias 

estritas, que serão vistas com mais detalhes no próximo item.  

Culturas mistas apresentam vantagens em relação às culturas puras, pois em processos 

biológicos que visam à obtenção de um combustível em grandes quantidades, o controle e a 

operação do processo são facilitados pela possibilidade de utilização de meios não estéreis, 

refletindo na produção e no custo global. 

Portanto, a maioria dos estudos relacionados ao desenvolvimento de processos de 

obtenção de biohidrogênio utilizam culturas mistas (O-THONGA et al, 2011; SEM; 

SUTTAR., 2012; PHOWANA; DANVIRUTAI., 2014; SHANMUGAMA et al., 2014). As 

fontes de culturas mistas ou consórcios de microrganismos mais comumente utilizados como 

inóculos na produção de H2 por fermentação são, principalmente lodos formados em sistemas 

anaeróbios de tratamento de efluentes (DONGA et al., 2009), solos (CHAGANTIA et al., 

2012; SARAPHIROMA; REUNGSANG., 2011), dejetos de animais (SARIPANA;  

REUNGSANG., 2014), chorume (ZHU et al., 2015), entre outros. Quando se utiliza culturas 

mistas destas origens pressupõe-se a presença de microrganismos anaeróbios estritos, tais 

como os Clostridium sp. ou facultativos, como Enterobacter sp, potenciais produtores de H2.  

Entretanto, muitas vezes é necessário lançar mão de métodos de enriquecimento destas 

culturas mistas, que visam o aumento da população dos microrganismos produtores de H2 em 

detrimento dos consumidores de H2, tais como as arqueas metanogênicas, bactérias redutoras 

de nitrato e sulfato e as bactérias homoacetogênicas (SEM; SUTTAR., 2012). A aplicação de 

calor, adição de compostos químicos, alteração extrema do pH e o uso de radiação são alguns 

do métodos de enriquecimento de culturas mistas citados na literatura (SINGH; WAHID., 

2015). O calor, ou seja, o tratamento térmico das culturas mistas tem sido descrito com mais 

frequência, por se tratar de um método simples e eficaz para o enriquecimento de culturas 

mistas em bactérias produtoras de H2 (LAY et al., 2012; LIN et al., 2012; KANG et al., 2012). 

A aplicação de elevadas temperaturas às culturas mistas pressupõe que, sob estas condições, 

as bactérias do gênero Clostridium sp., o mais frequentemente relacionado à produção de H2, 

esporulem, enquanto gêneros não produtores de H2 não sobrevivam às elevadas temperaturas. 

Portanto, a grande maioria dos trabalhos que utilizam cultura mista para a produção de H2, 
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submete o inóculo a algum método de enriquecimento, sendo o tratamento térmico o mais 

comum. 

A degradação anaeróbia de materiais orgânicos por culturas mistas (biodigestão ou 

digestão anaeróbia) e a produção de H2 por fermentação escura possuem várias etapas em 

comum, portanto é necessário entender as etapas que compõe a degradação anaeróbia de 

materiais orgânicos, para contextualizar a produção de H2 por culturas mistas.  

A digestão anaeróbia consiste em um processo biológico no qual diferentes tipos de 

microrganismos promovem a transformação de compostos orgânicos complexos em produtos 

mais simples, tais como ácidos orgânicos voláteis (ácidos acético, butírico e lactato), álcoois 

(etanol, butanol) e alguns gases, o H2, CO2 e CH4 (LAKANIEMI et al, 2013). Esse processo é 

desenvolvido em quatro etapas principais, mediadas por diferentes grupos de microrganismos, 

quais sejam: a hidrólise, a acidogênese, a acetogênese e a metanogênese, conforme 

apresentado na figura 1. 

 

Figura 1. Representação das etapas do processo de degradação anaeróbia de materiais orgânicos por culturas 

mistas (SÁ et al, 2014) 

 

Na primeira etapa, bactérias hidrolíticas produzem enzimas extracelulares que 

promovem a degradação dos materiais mais complexos em materiais mais simples e solúveis, 

os quais são permeáveis às membranas das bactérias fermentativas. Na fase acidogênica, os 

produtos solúveis são metabolizados no interior das células, sendo convertidos em compostos 

mais simples, tais como ácidos orgânicos de cadeia curta, álcoois e novas células bacterianas. 
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As bactérias fermentativas acetogênicas promovem a oxidação dos produtos gerados na fase 

acidogênica resultando em H2 e ácido acético. Estas moléculas são disponibilizadas para as 

arqueas metanogênicas. Alternativamente, nesta etapa do processo, o H2 pode também ser 

convertido em ácido acético pelas bactérias homoacetogênicas. Esses microrganismos são 

consumidores de hidrogênio e na presença de CO2 produzem acetato como fonte de carbono. 

Na última etapa do processo, o H2 é consumido pelas metanogênicas hidrogenotróficas para 

reduzir o CO2 e formar o metano, e o ácido acético é convertido em CH4 e CO2 pelas 

metanogênicas acetoclásticas. Portanto, a necessidade em se eliminar ou reduzir a população 

das arqueas metanogênicas e das bactérias homoacetogênicas em culturas mistas reside no 

fato de serem consumidoras de H2. Outra dificuldade é em relação às bactérias que reduzem 

nitrato e sulfato. Na presença de sulfato e nitrato no meio fermentativo, as bactérias nitrato-

redutoras (BNR) e as bactérias sulfato-redutoras (BSR) são capazes de utilizar o H2 para 

formação de amônia e sulfeto, respectivamente (SÁ et al, 2014). Portanto, a produção de H2 

por culturas mistas contempla as primeiras etapas do processo de degradação anaeróbia de 

materiais orgânicos, sendo que a etapa da metanogênese deve ser suprimida. 

 

3.4.Vias bioquímicas de produção de H2 por fermentação  

 

A fermentação é um processo que visa, principalmente, a manutenção do equilíbrio 

redox dentro da célula por meio da reoxidação de equivalentes redutores, tais como coenzimas 

reduzidas, para a produção de ATP na ausência de oxigênio. A oxidação dos substratos 

fornece energia metabólica para o crescimento e a reprodução da célula, gerando elétrons que 

precisam ser eliminados. A produção de H2 por fermentação ocorre em condições anaeróbias, 

realizada por microrganismos heterotróficos, anaeróbios facultativos ou anaeróbios estritos, 

conforme será descrito mais adiante. Em ambientes aeróbios, o oxigênio é reduzido e água é 

formada como produto, já em ambientes anaeróbios outros compostos atuam como aceptores 

de elétrons, assim prótons podem ser reduzidos a hidrogênio molecular (KRISHNA, 2013).   

Os microrganismos anaeróbios estritos produtores de H2 mais frequentemente 

descritos na literatura são linhagens mesofílicas do gênero Clostridium sp., além do 

Thermoanaerobacterium sp., Thermotoga sp., Anoxybacillus sp. que são termofílicos. Como 

pode ser observado na Figura 2, em microrganismos estritamente anaeróbios, como os do 

gênero Clostridium, o piruvato, produto da glicólise, é convertido a acetil-CoA e CO2, pela 

enzima piruvato-ferredoxina oxidorredutase (PFOR). A oxidação do piruvato necessita da 
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ferredoxina para a síntese de H2. A transferência dos elétrons da ferredoxina reduzida aos 

prótons para a formação de H2 é catalisada pela enzima hidrogenase. Este processo resulta em 

um rendimento máximo de 2 moles de H2 por mol de glicose consumida (SINHA; PANDEY, 

2011). Outros 2 moles de H2 podem ser formados a partir da re-oxidação do NADH produzido 

durante a glicólise. O NADH também pode transferir seus elétrons à ferredoxina por 

intermédio da enzima NADH-ferredoxina oxidorredutase (NFOR). Entretanto, na prática 

rendimentos bem menores são alcançados, pois a oxidação de NADH pela NFOR, apenas 

ocorre em baixas pressões parciais de H2 (VALDEZ-VAZQUEZ; POGGI-VARALDO, 2009; 

SINHA; PANDEY, 2011). Como o NADH também pode ser reoxidado em outras vias do 

metabolismo com a formação de butirato, lactato e etanol, o rendimento teórico de H2 

depende dos metabólitos formados. O rendimento máximo teórico de hidrogênio, de 4 moles 

de H2 por mol de glicose, é alcançado apenas quando acetil-CoA é totalmente convertida a 

acetato ao final da fermentação, conforme reação apresentada na equação 3. 

                                                  (Equação 3) 

Porém, quando o butirato é o produto final da reação (equação 4) o rendimento 

máximo teórico de hidrogênio é de 2 mols de H2 por mol de glucose.  

                                                (Equação 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Vias bioquímicas utilizadas pelo gênero Clostridium sp para conversão de carboidratos em 

H2, CO2, ácidos orgânicos e solventes (SINHA; PANDEY., 2011). 
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As vias que formam lactato e etanol, por exemplo, competem com as vias de formação 

de H2 por equivalentes redutores (NADH), diminuindo o rendimento de H2 quando há a 

produção desses intermediários na fermentação (HAWKES et al., 2002; SCHARA et al., 

2008; LEE et al., 2011). 

A figura 3 apresenta a via metabólica de produção de H2 por fermentação por 

microrganismos anaeróbios facultativos, especialmente membros da família 

Enterobacteriaceae, tais como os gêneros Escherichia sp. Klebsiella sp. e Enterobacter sp. 

(ELSHARNOUBY et al., 2013), Bacillus sp., e  Pseudomonas sp. (KHANNA et al., 2012), 

entre outras. Tais gêneros podem metabolizar o piruvato a ácido fórmico e outros produtos – 

processo muitas vezes chamado de fermentação do ácido fórmico. Tal como os anaeróbios 

estritos esses organismos necessitam dispor o excesso de elétrons produzidos durante a 

fermentação, dessa forma ocorre a eventual formação de hidrogênio molecular.  

Em condições anaeróbias e na ausência de aceptores finais o ácido fórmico é 

degradado a CO2 e H2 por meio de um complexo enzimático especializado. O piruvato 

primeiramente é convertido a formiato e acetil-CoA pela piruvato-formiato-liase (figura 2, 

enzima 1), posteriormente o formiato é convertido a CO2 e H2 pelo completo enzimático 

denominado formiato-hidrogeno-liase (figura 2, enzimas 2 e 3) (HALLENBECK; GHOSH., 

2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3. Via bioquímica da produção de hidrogênio por microrganismos anaeróbios facultativos.  

(Adaptado de LEE et al, 2011) 
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Em alguns casos parte do piruvato é convertido a 2,3-butanodiol às custas de NADH. 

Sabe-se que para anaeróbios facultativos, diferente dos anaeróbios restritos, o NADH 

dificilmente é utilizado para a produção de H2, pois há uma série de caminhos alternativos ou 

há ausência de aparato enzimático específico, tal como a ferredoxina. Em comparação com 

culturas anaeróbias estritas o rendimento em H2 é menor, geralmente inferior a 2 molH2.mol
-

1
glicose (LEE et al., 2011).  

Diferentes linhagens vêm sendo utilizadas para a produção de H2 a partir dos mais 

diferenciados substratos. As vantagens da utilização de culturas puras estão relacionadas à 

seletividade do substrato, aos elevados rendimentos de H2 e ao reduzido número de 

subprodutos. Porém, culturas puras são mais sensíveis à contaminação, implicando o emprego 

de condições assépticas e aumento do custo do processo.  Já a utilização de culturas mistas 

para processos em grande escala é considerada mais adequada devido ao simplificado controle 

e operação do processo, facilitado pela utilização de meios não estéreis, contribuindo para 

diminuição do custo global (NTAIKOU et al., 2010).  

 

3.5. Materiais lignocelulósicos como substratos para a produção de H2 por 

fermentação. 

 

Embora as características da fermentação para a produção de H2 a elejam como a 

alternativa mais promissora, essa tecnologia ainda não compete com os processos que utilizam 

combustíveis fósseis em termos de custos, eficiência de produção e confiabilidade (LEE et al., 

2011). Inúmeros esforços vêm sendo realizados no sentido de tornar a produção de H2 por 

fermentação mais atrativa. Nesse sentido, materiais residuais têm sido utilizados como 

substratos na produção de H2, tais como resíduos alimentícios industriais (PHOWAN et al., 

2010; CAO et al., 2012; CHENG; LIU., 2012; ZHAO et al., 2012; LIU et al., 2013), e 

domésticos (PEIXOTO et al., 2011; OZKAN et al., 2011; RUGGERI; TOMMASI., 2012) a 

fim de promover a  diminuição de custos, além de uma destinação mais adequada a esses 

resíduos.  

No cenário brasileiro e também mundial os resíduos que merecem destaque são os 

materiais lignocelulósicos, oriundos principalmente de agroindústrias, tal como o bagaço de 

cana (PATTRA et al., 2008; FANGKUM; REUNGSANG., 2011; LO et al., 2011), o farelo de 

soja, a palha e o sabugo de milho (CAO et al., 2009; ZHANG et al., 2007; HAN et al., 2012).  
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3.5.1. Estrutura e composição de materiais lignocelulósicos 

 

A biomassa lignocelulósica ou materiais lignocelulósicos, tais como os resíduos 

agrícolas, resíduos florestais, gramíneas e materiais lenhosos, são constituídos principalmente 

de três polímeros: a celulose, a hemicelulose e a lignina, cuja estrutura está apresentada na 

figura 4. Dentre os componentes desses polímeros a celulose e a hemicelulose são 

polissacarídeos possíveis de serem fermentados, após tratamento adequado, o que torna a 

biomassa lignocelulósica uma matéria-prima promissora para a produção de biocombustíveis 

(ZHENG et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em geral, a composição da biomassa lignocelulósica varia conforme sua origem e 

variabilidade genética entre diferentes fontes, tal perfil pode ser confirmado pelas informações 

apresentadas na tabela 2. 

Tabela 2. Composição percentual de componentes de diferentes biomassas lignocelulósicas (Adaptada de SÁ et 

al, 2014; PERERA et al., 2011) 

Material Celulose (%) Hemicelulose (%) Lignina (%) 

Bagaço de Cana 32-48 19-24 23-32 

Palha de Cana 40-44 30-32 22-25 

Madeira dura 43-47 25-35 16-24 

Talo de milho 35 25 35 

Espiga de milho 45 35 15 

Algodão 95 2 0,3 

Palha de trigo 30 50 15 

Palha de arroz 40-43 24-26 14-16 

Fibra de coco 36-43 0,15-0,25 41-45 

Fibra de bananeira 60-65 6-8 5-10 

Palha da cevada 31-45 27-38 14-19 

 

Figura 4. Ilustração esquemática da estrutura da biomassa lignocelulósica. Adaptado de Menon; Rao., 2012. 
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A celulose é um importante componente estrutural da parede celular das plantas e é 

responsável pela resistência mecânica. O papel da hemicelulose é garantir a integridade da 

estrutura como um todo, já a lignina confere rigidez e resistência a ataques microbiológicos 

(MENON; RAO., 2012). 

A celulose é um polímero constituído por monômeros de glicose, compondo cadeias 

lineares de até 12.000 resíduos. Os monômeros são ligados por ligações β (1-4), estabilizados 

por meio de ligações de hidrogênio intermoleculares, mas também possui uma forte tendência 

em formar ligações de hidrogênio intramoleculares, fato que contribui para o aumento da 

rigidez da celulose e a faz altamente insolúvel e resistente a maior parte dos solventes 

orgânicos (ANWARA et al., 2014). As ligações glicosídicas e de hidrogênio formam uma 

associação de microfiblilas altamente organizadas denominada de região cristalina da 

celulose. No entanto, quando essa organização é depreciada de alguma forma (sendo por água 

ou pela presença de proteínas) a disposição cristalina é perdida, dando lugar à chamada região 

amorfa, a qual é estabilizada não mais por ligações de hidrogênio, mas sim por ligações mais 

fracas, do tipo Van der Waals (ENDLER; PERSSON., 2011; FERNANDES et al., 2011). 

Como pode ser observado na figura 5, a estrutura da celulose é ordenada de modo que 

as regiões cristalinas são intercaladas com regiões amorfas, sendo que essa corresponde de 5 a 

20% do total da microfibrila. Devido a sua estrutura a região amorfa é mais susceptível à 

hidrólise (QUIROZ-CASTAÑEDA; FOLCH-MALLOL., 2013; VAAJE-KOLSTAD et al., 

2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Esquema de microfibrila de um polímero de celulose, evidenciando regiões cristalina e 

amorfa. Adaptado de <http://www.barnhardtcotton.net/technology/cotton-properties/> Acesso 22 de 

dezembro de 2014. 

http://www.barnhardtcotton.net/technology/cotton-properties/
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A hemicelulose é um termo generalista e é usado para referir-se a um grupo de 

polissacarídeos de cadeia ramificada de baixa massa molecular, constituídos principalmente 

de pentoses (xilose e arabinose) e/ou hexoses (glicose, manose e galactose), ácidos urônicos e 

grupos acetil (HARMSEN at al., 2010). As hemiceluloses (figura 6) são depositadas de 

maneira intercala às microfibrilas de celulose, conferindo elasticidade e flexibilidade ao 

agregado (AGUIAR., 2010). Ao contrário da celulose, as hemiceluloses têm uma combinação 

aleatória de monossacarídeos incluindo principalmente pentoses (β-D-xilose, β-L-arabinose), 

hexoses (β-D-glicose, β-D-manose, β-D-galactose) e ácidos urônicos (GHAFFAR & FAN., 

2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As mais relevantes hemiceluloses são as xilanas e glicomanamas, sendo a primeira a 

mais abundante. Esse polissacarídeo é constituído a partir de unidades, predominantemente,  

β-D-xilose ligados à glicose, conforme apresentado na figura 6. Devido a essa configuração 

ramificada a estrutura se torna irregular, conferindo ausência de cristalinidade, motivo pelo 

qual a hemiceluloase absorve água facilmente, aumentando a flexibilidade do agregado e 

podendo diminuir a recalcitrância do polímero (ANWARA et al., 2014). 

A lignina é a menor fração da biomassa lignocelulósica, porém a mais complexa. É 

uma macromolécula tridimensional, amorfa e altamente ramificada (GHAFFAR; FAN., 

2013). A lignina tem cadeia longa constituída essencialmente por unidades fenilpropânicas e 

inúmeros grupos aromáticos e alifáticos ligados, predominantemente, por meio de ligações 

éster (ANWARA et al., 2014).  

Figura 6. Estrutura mais comum da hemicelulose em materiais lignocelulósicos. Os monômeros 

numerados de 1 a 4 são: 1) xilose ligada à outra xilose (2) por ligação β (1-4). 2) ligada a xilose (3) 

por ligações β (1-3) e 2) ligada a glicose por ligação α (2-6). Adaptado de 

<http://polysac3db.cermav.cnrs.fr/discover_xylan.html#β-(1→4)-Xylan> acesso em 23 de dezembro 

de 2014. 
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É apresentado na literatura que, possivelmente, tal polímero seja formado por meio da 

condensação oxidativa de monômeros precursores primários, tais como álcool p-cumarílico, 

álcool coniferílico e álcool sinápilico (GHAFFAR; FAN., 2013; ANWARA et al., 2014, 

HAMELINCK et al., 2005) 

Devido à complexidade estrutural da lignina é difícil chegar a um modelo para sua 

estrutura química, um exemplo de parte da estrutura é apresentado na figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Exemplo de um modelo estrutural da lignina, evidenciando parte da sua estrutura, seus 

monômeros formadores e suas ligações.  
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A lignina é o principal material estrutural que confere resistência e rigidez à parede 

celular, também é o mais resistente a ataques biológicos do que os outros dois polímeros, 

anteriormente citados que compõem a biomassa lignocelulósica (GHAFFAR; FAN., 2013). 

As propriedades da biomassa lignocelulósica, tais como as apresentadas anteriormente, 

tornam os carboidratos fermentáveis presentes na sua composição indisponíveis, ou seja, 

resistentes à biodegradabilidade. Deste modo, estratégias são necessárias a fim de 

disponibilizar esses carboidratos, surgindo nesse sentido o conceito de pré-tratamento da 

biomassa.  

 

3.6.Pré-tratamentos e hidrólise de materiais lignocelulósicos. 

 

Os pré-tratamentos são realizados a fim de alterar a estrutura da biomassa 

lignocelulósica, tais como o aumento da área superficial, aumento da porosidade, redução da 

cristalinidade da celulose e despolimerização parcial da hemicelulose de modo que ácidos, 

álcalis ou enzimas possam acessar as microfibrilas e hidrolisá-las em monômeros 

fermentáveis, conforme apresentado pela figura 8 (HARMSEN et al., 2010; BRODEUR et al., 

2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Representação esquemática de um pré-tratamento de material lignocelulósico  

para produção de H2 como biocombustível. Adaptado de ASGHER et al, 2014. 
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Os pré-tratamentos têm como principal objetivo o aumento da biodegradabilidade de 

materiais lignocelulósicos (BEHERA et al., 2014). Embora seja um processo caro, garante 

melhoria na eficiência do processo e a longo prazo uma redução dos custos totais de produção 

(MIRAHMADI et al., 2010).  

Os métodos de pré-tratamentos podem ser divididos em diferentes categorias, tais 

como: físico, físico-químico, biológico e químico. Podendo ser aplicados individualmente ou 

uma combinação entre eles (BEHERA et al., 2014). 

Pré-tratamentos físicos são métodos que não utilizam produtos químicos ou 

microrganismos durante o processo e tem como objetivo principal a redução da partícula 

lignocelulósica levando a um aumento da área superficial, visando um posterior aumento do 

desempenho das enzimas hidrolíticas (MOOD et al., 2013). Diferentes tipos de processos 

físicos são utilizados, tais como a moagem, trituração ou mesmo irradiação (ZHU., 2011) 

Os pré-tratamentos que combinam processos físicos e químicos são importantes na 

dissolução da porção hemicelulósica e alteração da estrutura da lignina, promovendo uma 

maior acessibilidade às enzimas (ZHENG et al., 2014). Essa categoria inclui grande parte dos 

métodos de pré-tratamentos, como a explosão a vapor, hidrotermólise (LHW), explosão da 

fibra por amônia (AFEX), oxidação úmida, percolação da amônia recirculada, uso de 

solventes orgânicos e explosão com CO2 (MOOD et al., 2013). 

O processo de pré-tratamento biológico consiste, geralmente, em usar fungos capazes 

de produzir enzimas com capacidade de degradar a lignina, hemicelulose e polifenóis. Esse 

processo possui vantagens sob os pré-tratamentos físicos e físico-químicos, pois são 

específicos ao substrato, apresentam altos rendimentos, não geram compostos tóxicos e 

demandam menos energia (RIA-MILLATI et al., 2011; SARITHA et al., 2012). No entanto, 

como desvantagem é um processo lento e requer cuidadoso controle. Além disso, a maioria 

dos microrganismos que excretam enzimas lignocelulolíticas também consomem 

hemicelulose e celulose (BEHERA et al., 2014). 

Várias espécies de fungos são reportadas na literatura por apresentarem alta eficiência 

de deslignificação, tais como Phanerochaete chrysosporium, Ceriporia lacerate, Cyathus 

stercolerus, Ceriporiopsis subvermispora, Pycnoporus cinnarrbarinus e Pleurotus ostreaus 

(NALLAPETA et al., 2012) 

A técnica mais extensivamente utilizada para a disponibilização dos carboidratos da 

matriz lignocelulósica e que merece destaque é o pré-tratamento ou hidrólise química, no qual 

ácidos ou álcalis são empregados.   



18 
 

O pré-tratamento alcalino é um dos métodos amplamente utilizados e empregam bases, 

tais como o NaOH (SILVERSTEIN et al., 2007; WANG et al., 2010), Ca(OH)2 (SIERRA et 

al., 2009), o KOH (WANITWATTANARUMLUG et al., 2012;  SHARMA et al., 2013), 

solução de NH3 e NH4OH (KIM et al., 2009; LI., 2010). O principal mecanismo de ação do 

álcali é a remoção do grupo acetil e substituições com ácido urônico presentes na 

hemicelulose, aumentando a acessibilidade das enzimas ao agregado (ZHENG et al., 2009). É 

descrito por Taherzadeh et al, (2008); Pan et al, (2008) e Gupta (2008) que o pré-tratamento 

alcalino promove uma reação de saponificação, causando um inchaço que aumenta a 

despolimerização e causa ruptura da lignina e das ligações entre os carboidratos. Porém, a 

principal desvantagem apresentada pelo processo é a baixa deslignificação e a incorporação 

de sais no hidrolisado durante o processo, causado problemas aos processos de fermentação 

(BEHERA et al., 2014). 

O pré-tratamento ácido da biomassa lignocelulósica promove uma modificação na 

estrutura do material lignocelulósico tornando-o adequado para posterior hidrólise enzimática. 

A eficácia deste processo depende da concentração do ácido, da razão de sólido/líquido e da 

temperatura (BEHERA et al., 2014). Ácidos inorgânicos, tais como ácido sulfúrico, ácido 

clorídrico, ácido nítrico e fosfórico vem sendo propostos para o pré-tratamento da biomassa 

(ASGHER et al., 2013). Embora o ácido concentrado seja altamente eficaz é extremamente 

tóxico, perigoso e requer processo especial durante e após o pré-tratamento. Portanto, uma 

alternativa promssora e empregada em vários estudos é o uso de ácido diluído associado com 

altas temperaturas (TSAO., 1996; LISSENS et al., 2004; MOSIER et al., 2005; DADI et al., 

2006; CARERE et al., 2008; TABIL et al., 2011; ZHENG; XIAO et al., 2011; HAO et al., 

2012). O pré-tratamento ácido permite hidrolisar as hemiceluloses, principalmente a xilana da 

estrutura lignocelulósica. A hemicelulose se degrada em monômeros como xilose, manose, 

galactose, glicose, ácido acético e etc. Em relação a celulose o tratamento ácido age rompendo 

as microfiblilas na região amorfa. Na lignina ocorre a perturbação da estrutura, porém o pré-

tratamento não é eficaz na dissolução do polímero (BEHERA et al., 2014; ANWARA et al., 

2014). 

  

3.7. Subprodutos da hidrólise de materiais lignocelulósicos  

 

Os pré-tratamentos dos materiais lignocelulósicos são necessários para tornar os 

açúcares disponíveis à fermentação, porém apresentam uma grande desvantagem: a formação 

de subprodutos indesejáveis que são potenciais redutores de fermentabilidade dos 
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hidrolisados, ou seja, compostos inibidores de fermentação. Três grupos de compostos 

inibidores são identificados na maioria dos hidrolisados lignocelulósicos, são eles: ácidos 

orgânicos – tal como o ácido acético, derivados de furano – como o furfural e o 5-

hidroximetilfurfural e monômeros fenólicos, tais como a vanilina, siringaldeído e ácido 4-

hidroxibenzóico (QUEMENEUR et al., 2012). Além destes, segundo Behera et al., 2014, há 

uma categoria de inibidores não tão comumente estudada, porém bem prejudiciais à 

fermentação, que são os metais pesados presentes em hidrolisados. 

A figura 9 mostra um esquema geral de formação de inibidores a partir dos principais 

componentes da biomassa lignocelulósica.  

 

Neste trabalho foram estudados o efeito do ácido acético, dos derivados de furanos, do 

furfural e do 5-HMF, e de três compostos fenólicos derivados da hidrólise da lignina, a 

vanilina, o siringaldeído e o ácido 4-hidroxibenzóico sobre a produção de H2 por cultura 

mista. Portanto, nos próximos itens será destacada a origem e os potenciais efeitos inibitórios 

destes compostos sobre microrganismos em geral. 

 

Figura 9.  Esquema geral da degradação da biomassa em sacarídeos e lignina, além de seus produtos de 

degradação durante o pré-tratamento ( adaptado de RASMUSSENA et al, 2014). 
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3.7.1. Ácido acético. 

 

É de difícil inferência a origem do ácido acético, assim como também de seus efeitos 

inibitórios sobre os microrganismos, pois além de subproduto formado pelo pré-tratamento 

esse ácido orgânico é um metabólito formado durante a fermentação (WALTON et al., 2010). 

O pré-tratamento térmico e com ácidos diluídos pode conduzir a clivagem de ligações acetil 

presentes em hemiceluloses (figura 10, ligações de 1 a 4), como também induzir a quebra de 

grupos acetil (figura 10, nº5), levando a formação e liberação de ácido acético livre 

(RASMUSSENA et al., 2014). Kumar et al (2013) também propõem a formação de ácido 

acético a partir da degradação da lignina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ácido acético na sua forma dissociada é capaz de penetrar na parede celular das 

bactérias e acidificar o citoplasma ao ponto de interromper a síntese de diversas proteínas e 

interferir em outros processos celulares (WALTON et al., 2010).  

 

3.7.2. Derivados de furano  

 

Os derivados de furanos mais comumente encontrados em hidrolisados de materiais 

lignocelulósico estão o 5-HMF e o furfural, derivados da celulose e da hemicelulose, 

respectivamente (figura 9). 

Dentre os compostos que podem ser obtidos a partir de hexoses da biomassa 

lignocelulósica, o 5-HMF é provavelmente um dos mais importantes (SOUZA et al., 2012). A 

Figura 10. Estrutura de uma hemicelulose evidenciando suas ligações acetil (1 a 4) e grupos acetilados 

(5) presentes em alguns açúcares (STÅHLBERG et al, 2011). 
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formação de 5-HMF a partir da desidratação de hexoses como a glicose, exemplo observado 

na figura 11, é complexa e várias rotas e mecanismos de protonação e desidratação são 

propostos. Mecanismos cíclicos e acíclicos são sugeridos, podendo promover ou não a 

isomerização com frutose (RASMUSSENA et al., 2014). 

A informação disponível em toda literatura diz que inicialmente os açúcares 

desidratam para formar 5-HMF, porém se as condições de reação continuarem severas, 

subsequentemente haverá formação de ácido levulínico e fórmico, que apresentam efeito 

inibitório até mais acentuado que o 5-HMF (GIRISUTA., 2007).  

 

Figura 11. Formação de 5-HMF a partir da glicose, mecanismo cíclico e acíclico, como também a formação de 

HMF com isomerização em frutose, ciclico e acíclico. 
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O segundo derivado de furano a ser considerado é o furfural, sendo três mecanismos 

sugeridos para a conversão de pentoses em furfural devido aos pré-tratamentos. A figura 12 

apresenta um mecanismo acíclico e dois mecanismos cíclicos diretos distintos (AHMAD et 

al., 1995). Ainda não há suporte experimental para esses mecanismos, pois a degradação das 

pentoses, principalmente xilose, é complexa e certamente não acontece devido apenas a um 

mecanismo. Um aspecto importante para a formação de furfural é a presença de água na 

reação (RASMUSSENA et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.3. Compostos fenólicos. 

 

Embora a estrutura exata da lignina seja desconhecida, a biossíntese desse polímero é 

conhecida por envolver a polimerização de três monômeros primários, anteriormente citados: 

os álcoois cumarílico, coniferílico e sinápilico. A polimerização fenólica se dá por reações 

Figura 12. Mecanismos cíclicos e acíclicos sugeridos para formação de furfural a partir da xilose. Esquema 

descrito por AHMAD et al., 1995 e ANTAL et al., 1991 e adaptado por RASMUSSENA et al., 2014. 
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aleatórias do tipo acoplamento radical-radical. A composição, peso molecular e quantidade de 

lignina diferem de planta para planta. 

Os monômeros são ligados por ligações éster do tipo β-5, 4-O-5, β-1 e 

dominantemente por ligações β-O-4, exemplo apresentado na figura 7, mostrada 

anteriormente no item 3.5.1, que compõem de 50 a 60% das ligações em materiais 

lignocelulósicos (ZAKZESKI et al., 2010). 

Com o pré-tratamento termoquímico da lignina as ligações ésteres mais externas são 

prontamente clivadas. A fragmentação dessas ligações tende a gerar compostos 

intermediários, contendo grupos fenólicos, conforme o representado na figura 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devido ao aumento da sua solubilidade em relação à lignina e se as condições de 

reação continuarem severas são formados compostos que se assemelham aos blocos de 

construção da lignina e aos compostos fenólicos (figura 13), tal como a vanilina e o 

siringaldeído (KANG et al., 2013 ; ZAKZESKI et al., 2010). 

Embora seja reconhecido que os compostos fenólicos encontrados em hidrolisados 

resultam da lignina, já se encontram relatos que vários compostos fenólicos também podem se 

formar a partir da degradação de D-glicose (figura 12), D-xilose e L-arabinose. Kumar (2013) 

confirma a formação de compostos fenólicos a partir de substratos ricos em celulose 

(Avicel®), D-xilana e xilose. Esses resultados foram, verdadeiramente, um “divisor de águas” 

Figura 13. Exemplo de um composto de lignina intermediário (1) sendo decomposto em monômeros 

fenólicos, inclusive em vanilina (2) e siringaldeído (3). 
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nesse campo de estudos, pois mostram que esses inibidores também podem ser originados a 

partir de carboidratos (RASMUSSENA et al., 2014). 

Vanilina, siringaldeído e p-hidroxibenzaldeído são intermediários do processo de 

oxidação úmida da lignina. Estes aldeídos também podem ser oxidados, subsequentemente, 

em ácidos orgânicos, como ácido acético, ácido fórmico, ácido lático e ácido 4-

hidroxibenzóico (KANG et al., 2013). 

 Portanto, a degradação da lignina e a geração desses potenciais inibidores é uma rede 

complexa de reações paralelas. Fica claro, então, que a geração destes dependem das 

condições de pré-tratamento ou hidrólise e que alguns compostos são formados sob condições 

mais severas do que outros.  

 

3.8.Efeito de compostos inibidores sobre a fermentação  

 

Os efeitos e mecanismos de ação dos compostos inibidores de fermentação 

anteriormente descritos são mais bem conhecidos em eucariotos do que em procariotos, 

principalmente sobre a levedura Saccharomyces cerevisiae, devido a sua relevância industrial 

na fermentação etanólica. Palmqvist & Hahn-Hagerdal (2000), Liu et al, (2004) e mais 

recentemente Jung et al, (2011), Jonsson et al, (2013) e Monlau et al, (2013) descrevem com 

detalhes alguns dos efeitos destes inibidores sobre a levedura. Tais efeitos são apresentados de 

forma resumida na figura 14. 

O ácido acético parcialmente ionizado, ou seja, em valores de pH superiores ao seu 

pKa (4,75) se difunde através da membrana com mais facilidade ocasionando uma diminuição 

do pH intracelular. Como mecanismo de sobrevivência, a célula bombeia o excesso de H
+
 

para o meio extracelular pela ação da ATPase às custas de ATP, o qual seria empregado no 

crescimento e em outras atividades celulares.  Com a persistência deste mecanismo a célula já 

não dispõe de ATP para as suas atividades vitais e não sobrevive. Outra hipótese é que o 

acúmulo do ânion no citoplasma possa aumentar a pressão de turgescência, ou seja, o aumento 

exagerado da célula causado pela entrada forçada de água por osmose o que pode acarretar 

num inchaço e lise da célula. 

 Os derivados de furano, tais como o furfural e o 5-HMF diminuem o crescimento e a 

produtividade da célula por interferir na duplicação do DNA e causar mutações. Acredita-se 

que a célula, como um mecanismo de defesa, reduza o 5-HMF e o furfural a compostos menos 

inibidores utilizando enzimas NADH dependentes que também são atuantes na via glicolítica 

e com isto a disponibilização de ATP para a célula seja diminuída (JONSSON et al., 2013).   
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O mecanismo de inibição de fermentação pela presença de compostos fenólicos não é 

totalmente elucidado. Sabe-se que esses compostos não altamente hidrofóbicos e portanto a 

membrana celular é permeável a eles. Além disso, estes compostos favorecem a geração de 

espécies reativas de oxigênio, tais como H2O2, OH
-
, O2

-
 (MONLAU et al., 2013). 

Efeitos de inibidores são amplamente estudados sobre a fermentação alcoólica de 

leveduras, mas ainda faltam informações a respeito da inibição desses compostos sobre a 

produção de H2 por fermentação. Uma investigação mais detalhada é necessária para fornecer 

diretrizes para o uso de hidrolisados como substratos na produção de H2 por vias biológicas 

.  

 

  

Figura 14. Esquema dos principais inibidores presentes em hidrolisado lignocelulósicos e seus principais efeitos 

na célula. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1.Inóculo 

 

A cultura mista utilizada como inóculo nos ensaios para a produção de H2 foi um lodo 

coletado de um reator anaeróbio de fluxo ascendente (RAFA) utilizado no tratamento de 

efluentes (vinhaça) de uma usina de açúcar e etanol, localizada na Região de Ribeirão Preto - 

SP. 

O lodo foi levado ao laboratório, em refrigeração, deixado sedimentar e retirado o 

sobrenadante, a fim de concentrar as células. Após este procedimento, o lodo (5 L) foi 

colocado em um frasco de 5 litros e mantido a temperatura ambiente. Diariamente era 

realizada a alimentação desta cultura mista pela retirada de 1 litro do sobrenadante e reposição 

de 1 litro de meio de cultura, conforme composição descrita no próximo item. O pH era 

ajustado para 6,0 (± 0,2) após cada alimentação. Este procedimento foi realizado por cerca de 

30 dias para tornar o lodo mais ativo, ou seja, com intensa produção de gás.  

Para padronizar o lodo que seria utilizado nos ensaios de fermentação e enriquecer o 

inóculo (cultura mista) em bactérias produtoras de H2, este lodo foi seco em estufa a 105ºC 

por 12 horas, segundo método adaptado de Buitrón e Carvajal (2010). Estes autores sugerem a 

secagem do lodo nesta temperatura, mas por um período de 24 h. Após o tratamento térmico 

(secagem), o lodo foi macerado em almofariz, peneirado em malha de 35 # (500 µm) e 

armazenado a temperatura ambiente (25ºC) em frasco escuro para a sua utilização em ensaios 

de fermentação. 

 

4.2.Meio de cultura 

 

Para a manutenção e ativação do lodo, bem como para a realização dos ensaios de 

fermentação foi utilizado o meio de cultura descrito por Gonzalez-Gil (2002), sendo 

modificada a quantidade de N e de P, para perfazer uma razão C/N = 140 e C/P = 133. A 

glicose, em concentração de 10 g.L
-1

, foi utilizada como fonte de carbono para a manutenção 

do inóculo. Em ensaios de fermentação, nos quais foram utilizados os principais 

monossacarídeos constituintes de hidrolisados de materiais lignocelulósicos, a glicose e a 

xilose, foram adicionadas diferentes concentrações destes monossacarídeos, a fim de verificar 

a concentração de máxima velocidade de produção de H2. Além da fonte de carbono, o meio 

de cultura foi suplementado com NH4Cl (0,11 g.L
-1

), MgSO4. 7H2O. (0,1 g.L
-1

), KH2PO4 
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(0,136 g.L
-1

), Na2HPO4 (0,148 g.L
-1

) como macronutrientes e 1 mL.L
-1

 de solução de 

micronutrientes: FeCl2 .4H2O (2,0 mg.L
-1

), H3BO3 (50,0 mg.L
-1

), ZnCl2 (50,0 mg.L
-1

), CuCl2 

.2H2O (38,0 mg.L
-1

), MnCl2.4H2O (500,0 mg.L
-1

), (NH4)6Mo7O24.4H2O (50,0 mg.L
-1

), 

AlCl3.6H2O (90,0 mg.L
-1

), CoCl2.6H2O (2,0 mg.L
-1

), NiCl2.6H2O (142,0 mg.L
-1

),  

Na2SeO.5H2O (164,0 mg.L
-1

), EDTA (1,0 mg.L
-1

) e HCl a 36% (1,0 mg.L
-1

) todos da 

Dinâmica™ e qual de pureza de 99,9%. 

 

4.3.Determinação dos Sólidos Totais e Sólidos Voláteis (ST e SV) 

 

A análise de sólidos totais do lodo utilizado como inóculo foi efetuada utilizando papel 

filtro qualitativo da Qualy™, porosidade 11,0; previamente seco em forno de micro-ondas, 

ajustado na potência de 180 Watts, durante 15 minutos. Um volume conhecido da amostra de 

lodo foi filtrado neste papel filtro seco e de peso conhecido, o qual foi posteriormente secado 

em forno micro-ondas, sob as mesmas condições descritas anteriormente. A concentração de 

sólidos totais foi obtida pela diferença de peso do papel filtro antes e depois da secagem sendo 

considerado o volume de amostra utilizado para a análise. Para a determinação dos sólidos 

voláteis, utilizou-se o método descrito no Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater, o qual utiliza a queima de um volume conhecido de amostra em mufla a 600 °C 

por 15 minutos em cadinho previamente calcinado na mesma temperatura. A partir deste 

procedimento é calculada a concentração de sólidos fixos (não voláteis). A concentração de 

sólidos voláteis é calculada pela diferença entre a concentração de sólidos totais e fixos 

(APHA, 1995). 

 

4.4.Ensaios cinéticos de fermentação em batelada 

 

Todos os ensaios de fermentação para a produção de H2 foram realizados em 

Erlenmeyers de 125 mL (marca Pirex™) adicionando-se 1,5 g de lodo seco contendo 43 % de 

SV, como inóculo e 125 mL de meio de cultura contendo a fonte de carbono (glicose ou 

xilose) e os nutrientes, conforme composição do meio de González-Gil (2002). O pH para o 

início dos ensaios foi ajustado para 6,0 utilizando pHmetro digital Marconi. Gás argônio foi 

borbulhado a fim de manter a anaerobiose do sistema. Todos os testes foram realizados em 

duplicata. Antes da vedação dos Erlenmeyers eram retirados uma amostra de 5 mL da solução 
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inicial, filtrada em filtros de seringa 45x25mm, composto de membrana em celulose 

regenerada, marca J Filter© e congelada para posterior realização de análises. 

Os Erlenmyers, denominados de biorreatores foram mantidos à temperatura de 37°C 

em banho termostatizado (Fanem™). A tampa dos biorreatores era constituída por uma rolha 

de borracha, na qual foi acoplada uma tubulação para a saída do gás produzido no sistema, 

conforme representado na Figura 15. A tubulação foi conectada a um frasco de segurança, no 

qual era realizada a amostragem para análise do gás, e o volume de gás produzido foi 

recolhido em um frasco tipo Mariotte invertido contendo NaOH 5% (m/v). O volume de 

NaOH deslocado era captado em uma proveta e este representou o volume total de gás gerado, 

exceto o CO2 que fica retido no NaOH.  

A composição do gás foi analisada por cromatografia a gás e o volume de H2 foi 

obtido multiplicando-se o volume de NaOH deslocado pela percentagem de H2 analisada no 

gás. O volume de NaOH deslocado era anotado a cada 2 horas e a análise do gás realizada no 

mínimo a cada 3 horas a partir do início da produção de gás, de forma a identificar o tempo 

necessário para o início da produção do gás e a velocidade máxima de produção do H2. O 

ensaio terminou quando a produção de gás cessou por no mínimo 6 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Sistema para a realização de ensaios de fermentação em batelada para a produção de H2: 1- 

Biorreator com a tubulação de saída do gás, 2- Ponto de aborbulhamento de gás argônio, 3- Frasco de segurança 

e de amostragem de gás, 4-Frasco invertido contendo solução de NaOH 5%, 5- Frasco graduado para recolher o 

volume de NaOH 5 % deslocado, 6- Cromatógrafo a gás (adaptado de García-Morales et al., 2001). 
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4.5. Ensaios de produção de H2 por fermentação com diferentes concentrações de 

glicose e xilose 

 

Inicialmente foram realizados ensaios de fermentação em batelada para a produção de 

H2 utilizando como fonte de carbono do meio de cultura diferentes concentrações de glicose 

P.A. (Vetec™) e xilose (Sigma-Aldrich™) em concentrações que variaram entre 5 e 50 g.L
-1

. 

Estes monossacarídeos foram escolhidos por se tratarem dos principais monômeros 

constituintes dos materiais lignocelulósicos. Este estudo também teve como finalidade 

identificar o monossacarídeo e a faixa de concentração, na qual a velocidade máxima de 

produção de H2 era obtida. O procedimento do ensaio de fermentação com estes açúcares foi o 

descrito no item anterior. 

 

4.6.Ensaios de produção de H2 por fermentação com adição de diferentes 

concentrações de inibidores 

  

O efeito dos subprodutos de hidrólise de materiais lignocelulósicos sobre a produção 

de H2 por fermentação foi avaliado adicionando-se diferentes concentrações dos potenciais 

compostos inibidores aos biorreatores contendo 1,5g do inóculo seco, 125 mL de solução de 

glicose (40g.L
-1

) e macro e microelementos descritos no item 4.2. Esta concentração de 

glicose foi utilizada por ser identificada, nos ensaios anteriores, como a que resulta na máxima 

velocidade de produção de H2. Os compostos inibidores estudados foram introduzidos nos 

biorreatores em diferentes concentrações e representaram as três classes de subprodutos de 

hidrólise de materiais lignocelulósicos, todos da Sigma-Aldrich™ (EUA): 1) ácidos orgânicos 

- ácido acético (99 %) em concentração de 0,5 a 10 g.L
-1

; 2) derivados de furanos – furfural 

(99%) de 0,2 a 2,0 g.L
-1

 e HMF (99%) entre 0,1 e 1,0 g.L
-1

, e, 3) monômeros fenólicos – 

vanilina (99%) entre 0,5 e 2,0 g.L
-1

,  siringaldeído (99%) entre 0,25 e 2 g.L
-1

 (99%) e ácido 4 

hidroxibenzóico (99%) entre 0,15 e 1,0 g.L
-1

. Estes compostos foram adicionados ao meio de 

cultura pela adição de um determinado volume de solução estoque ou adicionada quantidade 

suficiente para perfazer as concentrações desejadas dentro do biorreator.  

Além dos ensaios de fermentação para a produção de H2, aos quais foram adicionadas 

diferentes concentrações de um único composto inibidor em cada ensaio, foram realizados 

ensaios aos quais foram feitas misturas de 2 e 3 inibidores, quais sejam: ácido acético e 5-

HMF, ácido acético e siringaldeído e siringaldeído e 5-HMF, além de ácido acético, 5-HMF e 
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siringaldeído. As concentrações de inibidores utilizadas nestes ensaios foram calculadas com 

base nos ensaios anteriores, ou seja, a concentração de cada um destes inibidores que causou 

20 % de inibição da velocidade máxima de produção de H2.  Portanto, para estes testes foram 

preparadas 3 soluções estoques que continham 40g.L
-1

 de glicose (concentração na qual a 

velocidade máxima de produção de H2 é obtida), adicionada de  3260 mg.L
-1 

de ácido acético, 

127 mg.L
-1

 de 5-HMF e 410 mg.L
-1

de siringaldeído, concentrações capazes de inibir 20% da 

velocidade máxima de produção de H2. Para os ensaios com inibidores individualmente 

testados foram utilizados 120 mL destas soluções. Nos ensaios contendo 2 inibidores os 

volumes utilizados foram de 60 mL de cada solução. Por fim ,para o ensaio que continha 3 

inibidores o volume de cada solução utilizado foi de 40 mL. O procedimento do ensaio de 

fermentação utilizado foi o descrito no item 4.4. 

 

4.7.Ensaios de produção de H2 por fermentação com hidrolisado de bagaço de cana. 

 

Os ensaios de fermentação com hidrolisado de bagaço de cana foram realizados com o 

intuito de verificar a possibilidade de utilização de um hidrolisado de material lignocelulósico 

“real” como substrato para a produção de H2. Foi utilizado o bagaço de cana, submetido a 

uma hidrólise ácida com HCl, cujas condições de tempo, temperatura e concentração do ácido 

foram estabelecidas em trabalhos anteriores deste grupo de pesquisa e estão descritas no 

próximo item.  

Para estes ensaios foram utilizados os seguintes substratos: hidrolisado obtido segundo 

as condições descritas abaixo (120 mL), hidrolisado tratado com carvão ativado, segundo 

condições descritas abaixo, o bagaço sólido após a hidrólise ácida, ao qual foram adicionados 

125 mL de água deionizada. Além disso, o bagaço sólido após tratamento ácido também foi 

utilizado como substrato com a adição da enzima Celluclast®. Antes da adição da enzima 

celulolítica Celluclast® (Novozymes, USA) ao bagaço pré-tratado com ácido foi determinada 

a atividade da enzima sobre papel de filtro, de acordo com Ghose (1987). Uma unidade da 

enzima (1U) foi definida como a quantidade de enzima que libera 1 µmol de ácucares 

redutores totais por minuto. Assim, a atividade da Celluclast® foi de 63.2 U/mL e 0.52 mL da 

enzima foi adicionado ao biorreator contend 3.3 g de bagaço pré-tratado, de forma a perfazer 

10 U da enzima/g de substrato.  

Todos estes substratos foram adicionados com macro e micronutrientes, 3,3 g de lodo 

seco e para a fermentação, seguida a metodologia descrita no item 4.4. 
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4.7.1 Hidrólise do bagaço de cana 

 

A hidrólise do bagaço foi realizada com uma concentração de HCl de 7,36% (v/v) a 

96,8°C por 442 minutos, condições estas previamente estabelecidas em outros trabalhos. Para 

cada ensaio de hidrólise pesou-se 3,3 g de bagaço de cana previamente lavado e moído em 

moinho de facas e 50 mL do ácido diluído. Após o tempo de hidrólise, o hidrolisado foi 

filtrado em papel de filtro e recolhido em um balão volumétrico de 100 mL, acertando-se este 

volume. O pH do hidrolisado foi ajustado para 6,0  com Ca(OH)2 e utilizado como substrato 

em ensaios de fermentação, após a adição de macro e micronutrientes do meio de cultura.  

 

4.7.2.Tratamento do hidrolisado com carvão ativo 

 

 Em um béquer foi adicionado o carvão ativado e o hidrolisado e em uma razão de 

10% m/v a uma temperatura de 40ºC, sob agitação por 1 hora a 120 rpm, com auxílio de um 

agitador magnético. Após este período, o hidrolisado foi filtrado em papel de filtro e utilizado 

como substrato nos ensaios de fermentação.  

 

4.8.Determinação de Açúcares Redutores Totais (ART) 

 

A análise quantitativa de açúcares redutores foi feita pelo método do ácido 

dinitrossalicílico - DNS (Miller, 1950). A curva padrão foi feita utilizando uma solução de 

glicose (Sigma-Aldrich) de 1,0 g.L
-1

. A leitura foi realizada em espectrofotômetro da Bellab 

modelo UV M-51 em comprimento de onda de 540 nm. Os testes foram feitos em triplicata. 

 

4.9.Análise e composição do gás 

 

A determinação dos gases através de cromatografia a gás (CG) foi realizada de acordo 

com Han e Shin (2004), modificando-se a temperatura do detector para 100°C. A 

concentração dos gases produzidos foi avaliada por meio da retirada de 0,05mL de amostra do 

gás produzido na saída do biorreator, utilizando-se uma seringa gas tight. A análise foi 

realizada em cromatografia a gás (Shimadzu –2014) equipado com detector de condutividade 

térmica (TCD). A coluna utiliza foi uma coluna empacotada, (ShinCarbon ST 100/120 mesh), 

peneira molecular 5A 2m x 2 mm, sendo o gás de arraste, argônio ultra puro sob vazão de 
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30mL.min
-1

. As temperaturas do injetor, da coluna e do detector serão 80°C, 50°C e 100°C, 

respectivamente.   

 

      4.10. Análise de monossacarídeos, ácidos orgânicos voláteis e etanol por 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) 

 

A análise da concentração do substrato (glicose ou xilose) e dos metabólitos solúveis 

produzidos durante a fermentação, tais como o ácido acético, o ácido lático, o ácido butírico, e 

o etanol, foi realizada em cromatógrafo líquido de alta eficiência – CLAE (Shimadzu, Japão) 

de acordo com metodologia descrita por Sá et al. (2011). As condições utilizadas foram 

coluna Aminex HPX-87H, fase móvel consistindo de H2SO4 0,005 mol.L
-1

, fluxo de 0,6 

mL.min
-1

 (84Kgf/cm
2
). Um sistema de detecção dupla foi utilizado (arranjo de diodo e índice 

de refração). Os carboidratos e o ácido acético foram quantificados pelo detector de índice de 

refração (RID) e os derivados de furano (HMF e furfural) foram analisados pelo detector de 

arranjo de diodo a 280 nm. A aquisição e o tratamento dos dados foram realizados pelo 

software Class VP 6.1 (Shimadzu, Japão). 

 

      4.11. Modelagem dos resultados dos ensaios cinéticos de fermentação. 

 

O modelo utilizado para o ajuste dos resultados experimentais dos ensaios cinéticos de 

fermentação em batelada de produção de H2 em diferentes concentrações de glicose e de 

xilose, bem como dos ensaios contendo glicose e diferentes concentrações dos inibidores foi o 

modelo de Gompertz modificado. Este modelo é amplamente utilizado para estimar parâmetros 

cinéticos de produção de H2 em ensaios em batelada (QUEMENEUR et al., 2011; NING et al., 

2012; PEIXOTO et al., 2012; GIOANNIS et al., 2013).  O volume de H2 acumulado no ensaio 

em função do tempo foi colocados no programa Statistica 7 e modelados conforme Equação 5, 

para a obtenção dos parâmetros cinéticos Rm, P e λ. 

. 

           {    [
      

 
( λ   )   ]}    (Equação 5) 
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Onde: H: representa o volume de H2 acumulado no ensaio (mL); P: potencial máximo de 

produção de H2 (mL); Rm: velocidade máxima de produção de H2 (mL.h
-1

); λ: tempo da fase 

lag ou tempo para o início da produção de H2 (h); t: tempo do experimento (h). 

 

      4.12. Estimativa da concentração efetiva  – CI 50.  

 

Nos ensaios com diferentes concentrações de inibidores, a velocidade máxima de 

produção de H2 (Rm) obtida nos ensaios com cada concentração do inibidor foi dividida pela 

velocidade máxima de produção de H2 (Rm) do ensaio controle (contendo apenas glicose), 

para normalizar os resultados, conforme equação 6.  

                             
           

           
   (Equação 6) 

Onde: Rm inibidor = velocidade máxima de produção de H2 no controle (mL.h
-1

);  Rm 

controle = velocidade máxima de produção de H2 nos ensaios com diferentes concentrações 

dos inibidores (mL.h
-1

).  

A partir destes dados foi traçada uma curva entre a velocidade relativa de produção de 

H2 e a concentração dos diferentes inibidores, as quais ajustadas por equações polinomiais de 

segundo grau. Esta equação foi utilizada para estimar a concentração do inibidor, onde ocorre 

inibição de 50% da velocidade relativa de produção de H2, denominada de CI 50. Portanto, o 

efeito inibitório dos compostos de degradação de materiais lignocelulósicos foi quantificado 

em termos de CI 50, sob condições não limitantes do substrato principal, a glicose. Estes 

valores foram obtidos, utilizando a programa Excel, Microsoft. 

 

      4.13. Tratamento estatístico dos dados 

 

Todos os parâmetros cinéticos obtidos pelo modelo de Gompertz modificado nos 

ensaios de fermentação e as concentrações dos substratos e metabólitos são apresentados 

como a média aritmética seguida pelo desvio médio, calculado com auxílio da equação 7.  

     ∑
|     ̅|

 
                                              (Equação 7) 

E o Teste de Tukey foi utilizado para verificar a diferença significativa entre os valores 

médios por meio do programa STATISTICA 7.    
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Para o início dos ensaios de produção de H2 foi realizado o tratamento térmico do lodo, 

ou seja, a sua secagem a 105°C por 12 h que serviu para garantir a padronização do inóculo 

para a realização de todos os testes de fermentação realizados neste trabalho.  

Inicialmente foram realizados ensaios de fermentação adicionando-se como única fonte 

de carbono os principais carboidratos que compõem a biomassa lignocelulósica, a glicose e a 

xilose.  Na figura 16 podem ser observados os resultados dos ensaios cinéticos de fermentação, 

ou seja, o volume de H2 em função do tempo, dos ensaios contendo diferentes concentrações 

de glicose (16 A) e xilose (16 B). Como pode ser observado o lodo usado como inóculo foi 

capaz de produzir H2 a partir de ambos os carboidratos, ou seja, tanto a partir da xilose, quanto 

da glicose.  
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Figura 16. Ensaio cinético para a produção de H2 a partir de Glicose (A) e Xilose (B), como substrato, em 

concentrações entre 5 a 50 g.L
-1

. Os pontos representam a média das duplicatas com os respectivos desvios 

da média.  
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Como apresentado na figura 16 os ensaios contendo glicose (A) mostram que 

concentrações crescentes desse carboidrato aumenta o volume máximo de H2 produzido até 

concentrações de 40 g.L
-1

 na qual foi alcançado um volume de 195,1 ± 12,23 mL de H2. Na 

maior concentração testada (50 g.L
-1

) a produção máxima de H2 atinge apenas 142,6 ± 6,231 

mL de H2.  

Para os ensaios com xilose o comportamento é distinto. Em concentrações menores, 5 e 

10 g.L
-1

, o volume máximo de H2 não passa de 46,77 ± 1,651 mL. Já para concentrações de 20, 

30 e 40 g.L
-1 

o volume máximo atingido é de 119,2 ± 2,537 mL. Em relação ao tempo 

necessário para o início da produção de H2, também conhecido como fase lag, a diferença entre 

os ensaios com xilose e glicose é de apenas 2 h em média, evidenciando que os ensaios com 

glicose possuem uma fase lag menor do que os ensaios com xilose. Este comportamento 

mostra que a cultura mista está mais adaptada ao substrato glicose do que à xilose, o que não 

surpreende uma vez que o lodo foi mantido em laboratório pela sua alimentação com glicose. 

Teoricamente a xilose pode ser convertida a H2 com rendimento máximo de 3,33 mols 

H2.mol
-1

xilose quando o acetato é o único metabólito. Alternativamente, a xilose pode ser 

convertida a H2 também pela via do butirato com rendimento de 1,67 mols H2.mol
-1

xilose 

(KONGJAN; ANGELIDAKI, 2009). Assim sabe-se que quando a xilose é o substrato para 

produção de H2 por fermentação o rendimento de produção é 17,5% menor do que quando a 

glicose é o substrato. Outro motivo que pode explicar a maior produção de H2 com glicose do 

que com xilose como substrato é, como mencionado anteriormente, o fato que o inóculo foi 

ativado e mantido em meio contendo glicose até o seu tratamento térmico (secagem). 

Na figura 17 estão representadas as velocidades de produção de H2 em função das 

concentrações de glicose e xilose, obtidas a partir da modelagem dos resultados mostrados nas 

figuras 16 A e 16 B, por meio do modelo de Gompertz modificado. Nos testes utilizando xilose 

como substrato a maior velocidade de produção de H2 (Rm) foi de 6,37 mL.h
-1

 em 50 g.L
-1

. 

Para os ensaios contendo glicose como única fonte de carbono, as concentrações entre 40 e 50 

g.L
-1

 forneceram a máxima velocidade de produção de H2, cerca de 15,1 mL.h
-1

. Desta forma, a 

concentração de 40 g.L
-1

 de glicose foi escolhida para a realização dos ensaios de fermentação 

com a adição de inibidores. Desta forma, garantiu-se que a inibição observada pela adição dos 

compostos não fosse decorrência da limitação de substrato, mas sim da influência dos 

inibidores de fermentação. 
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5.1. Ensaios cinéticos de produção de H2 com diferentes concentrações de inibidores. 

 

Todos os ensaios de fermentação para a produção de H2 com adição de diferentes 

concentrações de inibidores, cujos resultados serão apresentados neste item, foram realizados 

utilizando glicose como fonte de carbono, em concentração de 40 g.L
-1

, a fim de garantir 

condições não limitantes da principal fonte de carbono.  

Na figura 18 pode ser observado o volume de H2 acumulado em função do tempo, na 

presença de glicose e de diferentes concentrações de ácido acético. De uma maneira geral, 

pode-se observar que a adição de concentrações crescentes de ácido acético acarretou numa 

diminuição do volume máximo de H2 produzido pela cultura mista. 

Figura 17. Velocidades de produção de H2 (Rm) em diferentes concentrações de glicose e xilose. Os pontos 

representam a média das duplicatas com os respectivos desvios da média. 
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 Os resultados dos ensaios de produção de H2 foram ajustados pelo modelo de 

Gompertz modificado e os parâmetros cinéticos obtidos estão apresentados na tabela 3. Nota-

se uma diminuição progressiva na velocidade máxima de produção (Rm), com o aumento da 

concentração de ácido acético. Por outro lado, a adição de concentrações crescentes de ácido 

acético não promoveu aumento significativo na fase lag (λ), sugerindo que o lodo já estava 

adaptado ao composto.  

 

Tabela 3. Parâmetros do modelo de Gompertz modificado obtidos a partir dos ensaios cinéticos de produção de 

H2 por fermentação com adição de diferentes concentrações de ácido acético.  

Ácido acético  

(g.L
-1

) 

P 

(mL) 

Rm  

(mL.h
-1

) 
λ  

(h) 

R
2
 

Controle 154,3 ± 8,859
a
 8,681 ± 0,271

a
 21,29 ± 0,174

a
 0,996 

0,50 114,2 ± 11,07
b
 6,107 ± 0,703

b
 19,76 ± 1,420

a
 0,982 

1,00 108,2 ± 9,763
b
 5,575 ± 0,169

b
 22,69 ± 0,204

a
 0,970 

2,50 87,61 ± 5,589
c
 5,627 ± 0,504

b
 22,81 ± 0,175

a
 0,998 

5,00 47,91
d
 2,987

c
 24,83

b
 0,996 

10,0 0
e
 0

d
 84,00

c
 0 

 

Os valores representam as médias das duplicatas, seguido de seu respectivo desvio. 
 As letras “a, b, c, d, e” diferentes na mesma coluna representam diferença significativa (P<0,05). 

 

 

Os resultados apresentados na tabela 3 revelaram que a adição de 0,50; 1,00 e 5,00 

g.L
-1 

de ácido acético acarretou uma diminuição no potencial máximo de produção de H2 (P) 

na ordem de 26, 30 e 69%, respectivamente.  Quanto à velocidade máxima de produção de H2 

Figura 18. Ensaio cinético de produção de H2 por fermentação com adição de diferentes concentrações de 

ácido acético na presença de 40 g.L
-1

 de glicose. Os pontos representam a média das duplicatas com os 

respectivos desvios da média. 
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(Rm), a inibição foi de 30, 36 e 65% para as concentrações de 0,50; 1,00 e 5,00 g.L
-1

 de ácido 

acético, respectivamente, em relação ao controle. A fase de latência (λ) não aumentou até a 

concentração de 5,00 g.L
-1

, resultado este que se assemelha aos encontrados por Wang et al 

(2008). O ácido acético é um dos principais metabólicos produzidos durante a produção de H2 

podendo acumular-se a um nível elevado sem causar qualquer alteração, como também, ser 

altamente tóxico para culturas de microrganismos (FUKUZAKI et al., 1990; WU et al., 1993; 

WANG et al., 2008). Wang et al (2008) encontrou para consórcios microbianos uma inibição 

de 29 e 64% da Rm em concentrações de 5,00 e 10 g.L
-1 

de ácido acético, valores de inibição 

inferiores às observadas neste trabalho. 

A figura 19 apresenta os resultados dos ensaios cinéticos de fermentação com 

crescentes concentrações de furfural. Assim como o ácido acético, o furfural também 

promove uma diminuição do volume total de H2 acumulado quando a concentração de furfural 

aumenta. A adição de furfural promoveu um aumento acentuado na fase de latência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os parâmetros cinéticos obtidos a partir da modelagem dos dados dos ensaios de 

fermentação com adição de furfural fornecidos pelo modelo de Gompertz modificado 

compõem a tabela 4. 

Figura 19. Ensaio cinético de produção de H2 por fermentação com adição de diferentes concentrações 

de furfural e glicose 40 g.L
-1

. Os pontos representam a média das duplicatas com os respectivos desvios 

da média. 
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Tabela 4. Parâmetros do modelo de Gompertz modificado obtidos a partir dos ensaios cinéticos de produção de 

H2 por fermentação com adição de diferentes concentrações furfural. 

Furfural  

(g.L
-1

) 

P 

 (mL) 

Rm 

 (mL.h
-1

) 
λ  

(h) 

R
2
 

Controle 154,3 ± 8,859
a
 8,681 ± 0,271

a
 21,29 ± 0,174

a
 0,999 

0,25 123,1 ± 8,205
ab

 7,068 ± 0,413
a
 22,74 ± 0,527

a
 0,995 

0,50 99,63 ± 6,702
bc

 4,074 ± 0,161
b
 33,61 ± 2,853

b
 0,997 

1,00 66,55 ± 1,889
c
 3,088 ± 0,114

b
 66,82 ± 0,263

c
 0,994 

2,00 0
d
 0

c
 90

d
 0 

 

Os valores representam as médias das duplicatas, seguido de seu respectivo desvio. 

 As letras “a, b, c, d” diferentes na mesma coluna representam diferença significativa (P<0,05). 
 

 

Nos ensaios com a adição de 0,25, 0,50 e 1,00 g.L
-1

 de furfural  foi observada uma 

diminuição de 20, 35 e 57% no potencial de produção máxima (P) e de 18, 53 e 64 % na Rm, 

em relação ao controle. Em relação à fase lag (λ) houve um aumento de 12 e 45 horas pela 

adição de 0,50 e 1,00 g.L
-1

 de furfural em comparação com o controle. Em concentração de 

2,00 g.L
-1

 de furfural não foi observada a produção de H2. Quéméneur et al (2011) observou 

inibições similares às deste trabalho, de 70% no potencial de produção máxima de H2, pela 

adição de 1g.L
-1

 de furfural em ensaios com cultura mista usando solução de xilose como 

substrato. Cao et al (2010) utilizando cultura pura de Thermoanaerobacterium 

thermosaccharolyticum W16 observou inibição parecida, por volta de 50,2% na produção de 

H2 na presença de 1g.L
-1 

furfural.  

O segundo representante dos compostos derivados de furano testado foi o 5-HMF, a 

figura 20 representa os resultados dos ensaios cinéticos de produção de H2 com crescentes 

concentrações desse composto. Os resultados fornecidos pela figura 22 foram ajustados com o 

modelo de Gompertz modificado e os parâmetros cinéticos estão apresentados na tabela 5. 

Concentrações de 0,25; 0,50 e 1,00 g.L
-1

 de 5-HMF promoveram uma diminuição  de 

32, 48 e 79 % na produção máxima de H2 (P) e 32, 50 e 80 % na Rm, respectivamente.         

Quéméneur et al (2011) observaram uma diminuição de 76%, quando uma concentração de 

1g.L
-1  

foi adicionada à cultura mista. Em relação à fase lag o comportamento do 5-HMF difere 

do observado para o furfural, pois crescentes concentrações do inibidor não causaram aumento 

significativo da fase lag. 
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Tabela 5. Parâmetros do modelo de Gompertz modificado obtidos a partir dos ensaios cinéticos de produção de 

H2 por fermentação com adição de diferentes concentrações de 5-hidroximetilfurfural 

Furfural  

(g.L
-1

) 

P  

 (mL) 

Rm  

(mL.h
-1

) 
λ 

 (h) 

R
2
 

Controle 154,3 ± 8,859
a
 8,681 ± 0,271

a
 21,29 ± 0,174

a
 0,999 

0,10 107,9 ± 6,450
b
 6,380 ± 0,055

b
 17,48 ± 0,801

a
 0,999 

0,20 114,2 ± 0,410
b
 6,926 ± 0,156

b
 16,43 ± 0,957

a
 0,999 

0,25 104,7 ± 1,100
b
 5,903 ± 0,154

b
 19,98 ± 0,859

a
 0,995 

0,55 79,71 ± 0,181
c
 4,350 ± 0,077

c
 19,21 ± 0,299

a
 0,996 

1,00 31,79 ± 0,091
d
 1,714 ± 0,051

d
 18,01 ± 0,609

a
 0,997 

 

Os valores representam as médias das duplicatas, seguido de seu respectivo desvio. 

 As letras “a, b, c, d” diferentes na mesma coluna representam diferença significativa (P<0,05). 

 

Com relação aos derivados da lignina foram estudados o efeito do siringaldeído, da 

vanilina e do ácido 4-hidroxibenzóico (AHB) sobre a produção de H2.  

A Figura 21 mostra o efeito da adição de siringaldeído, monômero fenólico derivado 

da lignina, sobre a produção de H2.  

A tabela 6 foi composta pelos parâmetros cinéticos ajustados com o modelo de 

Gompertz modificado para diferentes concentrações de siringaldeído como inibidor. Nota-se 

que a adição de siringaldeído promove um aumento significativo da fase de latência, por 

exemplo, a concentração de 1,0 g.L
-1 

aumentou em 11 horas a fase lag. 

Conforme observado na tabela 6, a adição de 0,50; 1,00 e 1,50 g.L
-1

 de siringaldeído 

promoveu uma inibição de 30, 50 e 78 % do P em relação ao controle. Para a concentração de 

Figura 20. Ensaio cinético de produção de H2 por fermentação com adição de diferentes concentrações de 5-

hidroximetilfurfural e 40 g.L
-1 

de glicose. Os pontos representam a média das duplicatas com os respectivos 

desvios da média. 
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1,00 g.L
-1

 de siringaldeído, a inibição encontrada neste trabalho foi superior à relatada por 

Quéméneur et al. (2012), Cao et al. (2010) e Tai et al. (2010), cujas inibições foram de 22,9; 

23,1 e 34,8%, respectivamente. Porém, este valor é similar ao reportado por Ezeji et al (2007) 

que observou uma inibição de 33 % pela adição de 0,6 g.L
-1

 de siringaldeído. As inibições da 

velocidade de produção de H2 (Rm) pela adição de siringaldeído foram similares à inibição 

causada em P, pois 0,50; 1,00 e 1,50 g.L
-1

 promoveu uma inibição de 18, 50 e 71% da Rm 

comparada ao controle, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6. Parâmetros do modelo de Gompertz modificado obtidos a partir dos ensaios cinéticos de produção de 

H2 por fermentação com adição de diferentes concentrações de siringaldeído. 

Siringaldeído 

 (g.L
-1

) 

P 

 (mL) 

Rm  

(mL.h
-1

) 
λ 

 (h) 

R
2
 

Controle 154,3 ± 8,859
a
 8,681 ± 0,271

a
 21,29 ± 0,174

a
 0,999 

0,25 114,8 ± 17,71
b
 7,050 ± 0,437

b
 34,15 ± 3,842

b
 0,992 

0,50 107,3 ± 0,867
c
 7,118 ± 0,825

b
 36,90 ± 2,110

b
 0,997 

1,00 78,16 ± 16,03
d
 4,359 ± 0,842

c
 32,87 ± 1,207

b
 0,983 

1,50 33,20 ± 11,14
e
 2,478 ± 0,829

c
 41,68 ± 0,848

b
 0,992 

2,00 0
f
 0

d
 84

c
 0 

Os valores representam as médias das duplicatas, seguido de seu respectivo desvio. 
 As letras “a, b, c, d, e, f” diferentes na mesma coluna representam diferença significativa (P<0,05). 

Figura 21. Ensaio cinético de produção de H2 por fermentação com adição de diferentes concentrações 

de siringaldeído e 40 g.L
-1 

de glicose. Os pontos representam a média das duplicatas com os respectivos 

desvios da média. 
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Figura 22. Ensaio cinético de produção de H2 por fermentação com adição de diferentes concentrações 

de vanilina e glicose 40 g.L
-1

. Os pontos representam a média das duplicatas com os respectivos desvios 

da média. 

 

A figura 22 representa os resultados de volume de H2 acumulado em função do tempo 

quando a vanilina foi adicionada aos ensaios de fermentação. 

 Assim como realizado nos outros ensaios, os resultados da cinética de produção de H2 

(figura 22) foram ajustados com auxílio do modelo de Gompertz modificado e esses 

parâmetros compõem a tabela 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7. Parâmetros do modelo de Gompertz modificado obtidos a partir dos ensaios cinéticos de produção de 

H2 por fermentação com adição de diferentes concentrações de vanilina. 

Vanilina  

(g.L
-1

) 

P  

(mL) 

Rm  

(mL.h
-1

) 
λ 

 (h) 

R
2
 

Controle 154,3 ± 8,859
a
 8,681 ± 0,271

a
 21,29 ± 0,174

a
 0,999 

0,25 97,80 ± 0,777
b
 8,194 ± 1,079

a
 30,28 ± 0,707

b
 0,987 

0,50 91,10 ± 5,172
b
 5,940 ± 0,880

ab
 36,20 ± 0,129

c
 0,998 

0,75 71,17 ± 5,353
bc

 3,810 ± 0,401
b
 49,63 ± 0,965

d
 0,999 

1,00 55,08 ± 0,005
c
 2,595 ± 0,023

bc
 54,95

e
 0,998 

2,00 0
d
 0

c
 92

f
 0 

Os valores representam as médias das duplicatas, seguido de seu respectivo desvio. 

 As letras “a, b, c, d, e, f” diferentes na mesma coluna representam diferença significativa (P<0,05). 
 

 

A vanilina promoveu uma inibição da produção de H2 similar a do siringaldeído, pois 

em concentrações de 0,50; 0,75 e 1,00 g.L
-1

 o volume máximo de produção de H2 (P) 

diminuiu em 41, 54 e 64% em relação ao controle, respectivamente. Em concentrações 



43 
 

superiores a 1,00 g.L
-1

 de vanilina foi observado 100% de inibição da produção de H2. A 

velocidade de produção de H2 (Rm) foi reduzida de forma similar ao P, 31, 56 e 70% para as 

mesmas concentrações de vanilina. Com relação à fase lag, 1,00 g.L
-1

 de vanilina causou um 

aumento de 33 horas, em relação ao controle. 

O último representante dos monômeros fenólicos derivados da lignina estudado neste 

trabalho foi AHB. A figura 23 apresenta os resultados do ensaio cinético de produção de H2 

com concentrações desse composto que variaram de 0,15 a 1,00 g.L
-1

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há pouca informação na literatura sobre os efeitos inibitórios do AHB, mas nesse 

estudo fica evidente a sua importância como inibidor dentre os compostos fenólicos derivados 

de material lignocelulósicos. A tabela 8 apresenta os parâmetros cinéticos fornecidos pelo 

modelo de Gompertz dos ensaios com AHB. Nota-se que a adição de baixas concentrações 

deste composto, 0,35 e 0,50 g.L
-1

, causou a diminuição do P em 30 % e 58 % em realação ao 

controle, respectivamente. Inibição similar foi encontrada para a velocidade de produção 

(Rm), pois 0,50 g.L
-1

 de AHB resultou na diminuição de 54% do Rm em relação ao controle. 

Concentrações acima de 1,00 g.L
-1

 inibiram completamente a produção de H2. 

 

Figura 23. Ensaio cinético de produção de H2 por fermentação com adição de diferentes concentrações de 

ácido 4-hidroxibenzóico em presença de 40 g.L
-1

 de glicose. Os pontos representam a média das duplicatas 

com os respectivos desvios da média. 
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Tabela 8. Parâmetros do modelo de Gompertz modificado obtidos a partir dos ensaios cinéticos de produção de 

H2 por fermentação com adição de diferentes concentrações de AHB. 

Vanilina 

 (g.L
-1

) 

P  

(mL) 

Rm  

(mL.h
-1

) 
λ 

 (h) 

R
2
 

Controle 154,3 ± 8,859
a
 8,681 ± 0,271

a
 21,29 ± 0,174

a
 0,999 

0,15 107.2 ± 11.27
b
 9.081 ± 0.369

a
 26.54 ± 1.621

b
 0,999 

0,25 112.0 ± 3.944
b
 4.817 ± 0.048

b
 25.61 ± 0.406

ab
 0.990 

0,30 108.6 ± 0.908
b
 4.771 ± 0.172

b
 28.26 ± 0.649

b
 0.979 

0,50 65.07 ± 5.743
c
 3.954 ± 0.563

b
 46.53 ± 1.135

c
 0,998 

1,00 0
d
 0

c
 84

d
 0 

Os valores representam as médias das duplicatas, seguido de seu respectivo desvio. 

 As letras “a, b, c, d” diferentes na mesma coluna representam diferença significativa (P<0,05). 

 

5.2.Estimativa da CI 50  

 

 Com a finalidade de inferir um grau de inibição aos compostos inibidores testados 

anteriormente foi utilizado um conceito da toxicologia, seu indicador de toxicidade mais 

comumente usado – ou seja, a concentração efetiva de uma dada substância que inibe a 

metade da atividade metabólica. Os valores para a estimativa da CI 50 para os ensaios com 

cada inibidor foram obtidos a partir da normalização das velocidades de produção de H2 em 

relação à velocidade do controle (contendo apenas glicose), conforme a equação 6 (item 4.12) 

e ajustados a uma linha de tendência polinomial de segunda ordem, representada  na figura 24. 

As equações polinomiais obtidas pelo ajuste dos resultados dos Rm normalizados e as 

concentrações dos compostos inibidores foram utilizadas para a estimativa dos valores de 

CI50. Assim, a inibição causada pela adição de diferentes concentrações dos inibidores foi 

representada como CI 50, isto é, a concentração do inibidor que causou 50% de inibição da 

velocidade máxima de produção de H2 (Rm).  

 O CI 50 do ácido acético encontrada nesse trabalho foi de 5,14 g.L
-1

 (Figura 24A), 

valor menor do que foi relatado por Xian-Jun e Yu (2005) de 16,7 g.L
-1

 e por Wang et al 

(2008) por volta de 25 g.L
-1

 em ensaios que utilizaram cultura mista. O ácido acético é o 

principal ácido alifático encontrado em hidrolisados de materiais lignocelulósicos. Sua 

concentração depende do tipo de pré-tratamento aplicado, bem como da origem da biomassa. 

Concentrações de ácido acético nos hidrolisados variam de 0,60 a 12,5 g.L
-1

 e níveis de 

tolerância dos micro-organismos variam conforme as condições dos ensaios e a composição 

de microrganismos dos inóculos (HELLE et al 2003). O ácido acético pode facilmente se 

difundir através da membrana plasmática. Devido ao seu baixo valor de pKa (4,75) no 

citoplasma encontra-se na forma dissociada. Existem dois mecanismos que explicam a 
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inibição por ácidos fracos. O primeiro é a toxicidade pelo acúmulo do ânion no citoplasma, 

levando, principalmente, a um aumento da pressão de turgescência, que afeta a integridade da 

membrana (ROE et al., 1998). O outro mecanismo é chamado de desacoplamento, ou seja, 

para a sua sobrevivência a célula deve manter o pH intracelular constante, e na dissociação do 

ácido são gerados íons H
+
, a célula deve bombear esse excesso às custas de ATP. Com a 

persistência desse mecanismo há um grande gasto de ATP causando um desgaste da 

capacidade de bombeamento dos prótons, acidificando cada vez mais o citoplasma e levando 

a morte celular (LOHMEIER-VOGEL et al., 1998). 

Conforme a figura 24B e C os CI 50 estimados para os derivados de furano, furfural e 

5-HMF foram de 0,62 e 0,48 g.L
-1

, respectivamente. De acordo com a CI 50, o 5-HMF 

apresenta um efeito inibitório maior do que o do furfural, entretanto, em estudos com 

leveduras o furfural apresentou maior inibição da fermentação quando comparado ao 5-HMF 

(SAKAI et al., 2007). A entrada de compostos derivados de furano no citoplasma é facilitada 

pelas suas características físico-químicas e seu principal efeito é a inibição de enzimas NADH 

dependentes (como a piruvato desidrogenase), essenciais às vias metabólicas centrais 

(MODIG et al., 2002). A hipótese defendida por Palmqvist & Hahn-Hagerdal (2000) é que a 

redução do 5-HMF e furfural a álcool furfurílico, que ocorre à custa de NADH, é favorecida 

em detrimento da produção de H2, uma vez que ambas as vias metabólicas dependem de  

NADH. Estudos também revelam que estes compostos, em especial o HMF, que possui um 

grupo OH
-
 em sua estrutura pode formar ligações com as bases nitrogenadas do DNA 

(principalmente adenina e timina) causando sérios danos a essa estrutura (HUDDIN; HADI., 

1995). 

O furfural e o HMF são considerados menos tóxicos para leveduras do que alguns 

compostos fenólicos (GARCIA-APARÍCIO et al 2006.; PHILIP & ZANG, 2009). Em parte 

este efeito também foi observado sobre a cultura mista produtora de H2 estudada neste 

trabalho. O furfural e o HMF foram menos tóxicos do que o AHB, pois apresentaram um CI 

50 maior (0,62 e 0,48 g.L
-1

, respectivamente) do que os CI 50 do AHB (0,38 g.L
-1

). Porém, os 

derivados de furano apresentaram maior inibição da produção de H2 do que a vanilina e o 

siringaldeído, que apresentaram CI 50 de 0,71 e 1,05 g.L
-1

, respectivamente. Os compostos 

fenólicos podem agir na célula das seguintes maneiras: (a) aumento da permeabilidade da 

membrana celular; (b) inativação de sistemas enzimáticos ou enzimas essenciais, incluindo as 

envolvidas no processo de produção de energia e síntese de componentes estruturais; (c) 

destruição ou inativação funcional do material genético (DUARTE et al., 2005) e/ou (d) 

aumentando a geração de espécies reativas de oxigénio (ROS), tais como peróxido de 
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hidrogénio (H2O2), superóxidos (O2
-
) e radical hidroxila (OH•) que podem desnaturar enzimas 

e provocar mutações no DNA (MIKULÁASOVÁ et al., 1990). Dentre os derivados de 

lignina, o AHB apresentou menor CI 50, ou seja, maior efeito inibitório, seguido pela vanilina 

e o siringaldeído. Seu potencial como inibidor foi o maior detectado dentre os compostos 

inibitórios estudados e até então era desconhecido para a produção de H2. 

 

 

Figura 24. Velocidade relativa de produção de H2 em função da concentração do inibidor. Nas figuras é apresentada a 

equação polinomial de segunda ordem obtida a partir do ajuste dos dados experimentais, calculada pela equação 6 (item 

4.12). Na qual o (A) Acido acético, (B) Furfural, (C) HMF, (D) Siringaldeído, (E) Vanilina e (F) Ácido 4-Hidroxibenzoico. 
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5.3.Metabólitos solúveis produzidos durante a fermentação. 

 

 A análise dos metabólitos é de importante conhecimento, pois serve como um 

indicador de vias metabólicas e de monitoramento da produção de H2. A tabela 8 apresenta as 

concentrações dos metabólitos solúveis investigados, quais sejam os ácidos orgânicos 

(acético, lático e butírico) e o etanol produzidos durante os ensaios de produção de H2.  

 O ácido acético é o principal subproduto da produção de H2, mas também pode ser 

utilizado como fonte de carbono pela cultura mista. Este consumo pode ser observado na 

Tabela 1, no ensaio ao qual foi adicionado 10,0 g.L
-1

 de ácido acético e ao final foi detectado 

apenas 6,26 g.L
-1

.  Vale destacar que a adição de ácido acético promoveu um aumento na 

concentração de ácido lático como metabólito. Tal comportamento não foi observado nos 

testes usando os demais inibidores.  

O parâmetro Yp/s, ou seja, o fator de conversão de substrato (glicose) em produto 

(H2), apresentado na tabela 9 representa o rendimento da produção de H2, ou seja, a razão 

entre quantidade de H2 produzida (em mol) pela quantidade de moles de glicose consumida. 

Observa-se, de uma maneira geral, que este parâmetro diminuiu com a adição de 

concentrações crescentes dos inibidores.  

Em relação ao ácido acético, a adição de 0,50 g.L
-1

 diminuiu o rendimento de 1,38 

para 1,13 mol H2.mol
-1

glicose, ou seja, uma diminuição de 18 %. Já em concentrações maiores 

de ácido acético esse efeito é mais drástico. Em concentrações de 2,50 e 5,00 g.L
-1

 o 

rendimento foi de 0,48 e 0,37 mol H2.mol
-1

glicose, o que representa uma redução aproximada de 

65 e 73% em relação ao controle, respectivamente. Resultados semelhantes a estes foram 

relatados por Tang et al (2011) para uma cultura pura de Ethanoligenens harbinese B49. Os 

autores observaram diminuições do rendimento de 2,2 para 1,72 e 0,64 mol H2.mol
-1

glicose  pela 

adição de 0,5 e 5 g.L
-1

 de ácido acético, respectivamente. Para culturas mistas, Wang et al. 

(2008) relata diminuições menos severas em relação ao controle, de 1,01 para 0,44 mol 

H2.mol
-1

glicose em concentrações de 5 g.L
-1

 de ácido acético. 

Outro parâmetro apresentado na tabela 9 é a razão entre ácido acético e butírico 

(HAc/HBu), o qual é utilizado na literatura para avaliar o desempenho dos consórcios 

microbianos utilizados na produção de H2 via fermentação. Essa razão indica a preferência 

por uma determinada via metabólica de produção de H2 em detrimento da outra. Como é 

sabido a via de acetato gera 4 mols de H2 por mol de glicose, enquanto a via do butirato gera 

apenas 2 mols de H2, ou seja, maiores razões HAc/HBu indicariam um maior rendimento de 

H2. Todavia esse perfil não foi observado nos ensaios que utilizaram o ácido acético como 
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inibidor, pois não foi possível diferenciar a quantidade de ácido acético consumida e formada 

durante os ensaios, por ser este um subproduto da produção de H2. 

 

Tabela 9. Rendimento da produção de H2 e concentração de ácidos orgânicos e etanol nos ensaios de 

fermentação com a adição de diferentes concentrações dos inibidores 

 

Inibidor (g/L) 

 

Metabólitos solúveis da fermentação 

(g/L) 

 

Razão  

HAc/HBu 

 

Yp/s 

(mol/mol) Ácido 

acético 

Ácido 

butírico 

Ácido  

lático 

Etanol 

 

 

Ácido  

acético 

0 0,64 ± 0,13
a 

2,29 ± 0,22
a 

1,43 ± 0,02
a 

0,16 ± 0,02
a 

0,28 1,38 ± 0,13 

0,50 0,66 ± 0,06
a 

2,27 ± 0,17
a 

1,41 ± 0,04
a 

0
b 

0,29 1,13 ± 0,27 

1,00 0,95 ± 0,05
b 

1,91 ± 0,02
b 

1,57 ± 0,02
a 

0
b 

0,50 0,78 ± 0,22 

2,50 1,55 ± 0,02
c 

2,51 ± 0,40
a 

1,84 ± 0,01
a 

0,02 ± 0,01
b 

0,62 0,48 ± 0,10 

5,00 3,21 ± 0,87
d 

0,87 ± 0,24
c 

1,60 ± 0,39
a 

0,01
b 

3,67 0,37 ± 0,10 

10,0 6,26 ± 1,03
e 

1,33 ± 0,25
c 

1,38 ± 0,28
a 

0,01
b 

4,70 0 

 

 

Furfural 

0 0,35 ± 0,01
a
 3,49 ± 0,05

a
 0,54

a
 1,07 ± 0,01

a
 0,10 1,38 ± 0,13 

0,25 0,23 ± 0,01
b
 2,14 ± 0,06

b
 0,87 ± 0,08

b
 1,44 ± 0,31

a
 0,11 0,58 ± 0,09 

0,50 0,18 ± 0,04
b
 1,66 ± 0,46

b
 0,85

b
 1,16 ± 0,05

a
 0,11 0,53 ± 0,02 

1,00 0,41 ± 0,01
c
 1,19 ± 0,02

b
 0,27

c
 0,53

b
 0,35 0,35 ± 0,01 

2,00 0
d
 0

c
 0,25 ± 0,02

c
 0

c
 0 0 

 

 

HMF 

0 0,14 ± 0,01
a
 1,32 ± 0,11

a
 0,17 ± 0,01

a
 0,34 ± 0,03

a
 0,11 1,38 ± 0,13 

0,10 0,13 ± 0,01
a
 1,31 ± 0,01

a
 0,34 ± 0,01

b
 0,64 ± 0,01

b
 0,10 0,39 ± 0,02 

0,17 0,14 ± 0,01
a
 1,65 ± 0,13

a
 0,30 ± 0,05

b
 0,27 ± 0,06

a
 0,09 0,44 ± 0,02 

0,25 0,15 ± 0,01
a
 2,10 ± 0,12

b
 0,64 ± 0,01

c
 0,56 ± 0,01

c
 0,07 0,37 ± 0,01 

0,50 0,25 ± 0,01
b
 5,67 ± 0,49

c
 0,71 ± 0,01

d
 1,15 ± 0,07

d
 0,04 0,25 ± 0,03 

1,00 0,27 ± 0,01
c
 4,09 ± 0,17

d
 0,19 ± 0,03

a
 0,68 ± 0,18

b
 0,07 0,14 ± 0,01 

 

 

Vanilina 

0 0,18 ± 0,01
a
 1,99 ± 0,01

a
 0,24

a
 0,01

a
 0,09 1,38 ± 0,13 

0,25 0,13 ± 0,01
b
 1,27 ± 0,01

b
 0,24

a
 4E-3

b
 0,10 0,60 ± 0,03 

0,50 0,07
c
 1,27 ± 0,14

b
 0,28 ± 0,01

b
 4,1E-3

b
 0,06 0,61 ± 0,10 

0,75 0
d
 0,72 ± 0,05

c
 0,29 ± 0,01

b
 0

c
 0 0,42 ± 0,05 

1,00 0
d
 0

d
 0,10

c
 0

c
 0 0,31 ± 0,02 

2,00 0
d
 0

d
 0,06

d
 0

c
 0 0 

 

 

Siringaldeído 

0 0,12
a
 2,08 ± 0,05

a
 0,19

a
 0,03 ± 0,01

a
 0,06 1,38 ± 0,13 

0,25 0,18
b
 1,85 ± 0,12

a
 0,33 ± 0,02

b
 0,74 ± 0,06

b
 0,10 0,72 ± 0,05 

0,50 0,23 ± 0,01
c
 1,69 ± 0,17

b
 0,12

c
 0,14

c
 0,14 0,61 ± 0,06 

1,00 0,31 ± 0,01
d
 1,61 ± 0,17

c
 0,09

d
 0,19

c
 0,19 0,46 ± 0,06 

1,50 0
e
 0,51

d
 0

e
 0,22 ± 0,11

c
 0 0,35 ± 0,01 

2,00 0
e
 0

e
 0

e
 0,11

c
 0 0 

  

Ácido              

4 – hidroxi 

benzóico 

0 0,17
a
 1,91 ± 0,03

a
 0,28

a
 0,19 ± 0,02

a
 0,09 1,38 ± 0,13 

0,15 0,28
b
 1,93 ± 0,04

a
 0,11 ± 0,01

b
 0,16

b
 0,14 0,24 ± 0,07 

0,35 0,58 ± 0,03
c
 1,05

b
 0,16 ± 0,01

c
 0,14

b
 0,54 0,21 ± 0,04 

0,50 0,26
b
 1,45 ± 0,02

c
 0,16

c
 0

c
 0,18 0,35 ± 0,10 

1,00 0,16 ± 0,01
a
 1,71 ± 0,18

a
 0,13 ± 0,02

b
 0,42

d
 0,09 0 

 

Os valores mostrados são a diferença entre a concentração inicial e final detectada nos ensaios. Nas concentrações sem o 

desvio, significa que este é inferior a 10-3. As concentrações indicadas como “0” significam que estão fora do limite de 

detecção do equipamento.  Yp/s: foi calculada como a razão entre mol de H2 produzido por mol de glicose consumida.  

 As letras a, b, c, d, e diferentes na mesma coluna de cada inibidor representam diferença significativa nos metabólitos em 

diferentes concentrações de um mesmo inibidor (P<0,05). 

 

Nos ensaios com o furfural todas as concentrações dos metabólitos diminuíram com o 

aumento da concentração dos inibidores. O ácido acético diminuiu de 0,35 g.L
-1

 do ensaio 
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controle para 0,23 e 0,18 g.L
-1

 nos ensaios com 0,25 e 0,50 g.L
-1

 de furfural, respectivamente.  

O mesmo foi observado para a concentração de ácido butírico, que diminuiu de 3,49 g.L
-1

 

para 2,14 e 1,66 g.L
-1

 para as mesmas concentrações de furfural. Ainda pode ser observado na 

tabela 9 que o furfural em concentrações de 0,50 e 1,00 g.L
-1

 diminuiu drasticamente o 

rendimento (Yp/s), de 1,38 para 0,53 e 0,35 mol H2.mol
-1

glicose, respectivamente. Quéméneur et 

al. (2011) observaram efeitos similares sobre os rendimentos aos deste trabalho. Os autores 

observaram uma diminuição de 1,67 para 0,51 mols H2.mol
-1

xilose em presença de 1,00 g.L
-1

 de 

furfural. Nos resultados apresentados por Veeravalli et al. (2013) utilizando cultura mista, o 

rendimento diminui ainda mais de 1,89 para 0,27 mols H2.mol
-1

glicose em concentrações de 0,75 

g.L
-1

 de furfural. 

Nos ensaios com adição de HMF há uma diminuição mais severa do rendimento, 

quando comparado ao furfural. Em concentrações de 0,25; 0,50 e 1,00 g.L
-1

 o rendimento 

diminuiu de 1,38 do ensaio controle para 0,37; 0,25 e 0,14 mol H2.mol
-1

glicose, respectivamente. 

Esta diminuição do rendimento foi inferior à descrita por Veeravalli et al. (2013) de 1,75 para 

0,22 mol H2.mol
-1

glicose com 0,25 g.L
-1

 de HMF. Por outro lado foi maior do que a encontrada 

por Quérmémeur et al. (2011), de 1,67 para 0,40 mols H2.mol
-1

xilose  na presença de 1,00 g.L
-1

 

de HMF. A razão HAc/HBu diminui com o aumento da concentração de HMF, indicando um 

desvio da rota metabólica do acetato para o butirato, de menor rendimento em H2. As 

concentrações do ácido lático e de etanol, os quais não estão diretamente relacionados com a 

via metabólica de produção de H2, mas que diminuem o rendimento de H2, aumentaram pela 

adição de HMF até 0,50 g.L
-1

 de HMF. 

Em relação aos derivados da lignina, o siringaldeído em concentrações de 0,50 e 1,00 

g.L
-1

 diminuiu o rendimento (Yp/s) de produção de H2 de 1,38 para 0,61 e 0,46 mol H2.mol
-

1
glicose, cerca de 55 e 66% menor, respectivamente. Para estas mesmas concentrações, a 

vanilina diminuiu o rendimento de 1,38 para 0,61 e 0,31 mol H2.mol
-1

glicose, respectivamente 

Quéméneur et al. (2011) observou uma diminuição inferior do rendimento de H2 na presença 

de 1,00 g.L
-1

 de  siringaldeído e de vanilina, 1,39 e 1,40 mol H2.mol
-1

xilose, respectivamente, 

partindo de um ensaio controle de 1,67 mol H2.mol
-1

xilose. Como pode ser observado na Tabela 

9, a presença destes dois compostos diminuíram tanto a concentração do ácido acético, quanto 

do butírico pelo aumento de suas concentrações. 

Dentre os compostos fenólicos inibidores de fermentação, o ácido 4-hidroxibenzóico 

(AHB), se encontra em concentrações mais baixas em hidrolisados do que o siringaldeído e a 

vanilina. Monnappa et al. (2013) relata que em hidrolisados, principalmente de madeira duras, 

o AHB é detectado entre 150 a 1250 mg.L
-1

, faixa de concentração abordada neste trabalho. O 
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AHB mostrou ser um composto bastante importante no estudo dos inibidores, pois a adição de 

baixas concentrações 0,15 e 0,35 g.L
-1

 de AHB diminuiu o rendimento de 1,38 para 0,24 e 

0,21 mol H2.mol
-1

glicose, uma queda de aproximadamente 82 e 84%, respectivamente. 

Os dados apresentados no item 5.3 resultaram em uma publicação (SIQUEIRA; 

REGINATTO., 2015), que está apresentada no anexo I. 

 

5.4.Ensaios de fermentação com uma mistura de inibidores  

 

Os produtos de hidrólise de materiais lignocelulósicos, tais como os monossacarídeos 

e os inibidores de fermentação presentes nos hidrolisados não se encontram de forma isolada, 

mas como um conjunto de vários inibidores. Neste sentido, foram realizados ensaios de 

fermentação com uma combinação de compostos inibidores de forma a investigar o efeito da 

associação destes sobre a produção de H2. A glicose foi o monossacarídeo utilizado como 

principal fonte de carbono, em concentração não limitante de 40 g.L
-1

, assim como nos 

ensaios anteriores.  

Foram estudadas as combinações do ácido acético com o 5-HMF, do ácido acético 

com o siringaldeído e do 5-HMF com o siringaldeído, além da mistura destes 3 compostos. A 

figura 25 exibe o volume de H2 acumulado em função do tempo nos ensaios realizados na 

presença de um único inibidor (ácido acético, 5-HMF, o siringaldeído), a mistura de dois 

inibidores (ácido acético + 5-HMF, ácido acético+ siringaldeído, 5-HMF + siringaldeído) e a 

mistura dos 3 compostos. Fica evidente a diferença do efeito causado pelos inibidores de 

fermentação quando testados individualmente e combinados.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 25. Volume de H2 acumulado em função do tempo em ensaios de fermentação em batelada na 

presença de glicose 40 g/L com adição de um único inibidor e um combinação detes. Controle: apenas glicose 

40g.L
-1

; AAc: ácido acético (3260 mg.L
-1

); 5-HMF (127 mg.L
-1

) ; SRG (410 mg.L
-1

). 
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De uma maneira geral, se pode observar principalmente, um aumento da fase de 

latência e uma diminuição da velocidade de produção, quando comparados os resultados dos 

ensaios com um único inibidor e com a combinação dos inibidores.  

A partir dos resultados de volume de H2 em função do tempo dos ensaios apresentados 

na figura 25 foram estimados os parâmetros cinéticos por meio modelo de Gompertz 

modificado, conforme apresentado na tabela 10. 

 

Tabela 10. Parâmetros do modelo de Gompertz modificado, obtidos a partir dos ensaios cinéticos de 

fermentação para a produção de H2 com adição de diferentes concentrações de inibidores individuais e em 

associação. 

Ensaio P  

(mL) 

Rm  

(mL.h
-1

) 
λ 

 (h) 

R
2
 

Controle 148.7 ± 16.65
a
 10.08 ± 0.318

a
 15.48 ± 0.550

a
 0.998 

Ácido acético 148.0 ± 7.469
a
 8.949 ± 0.823

b
 16.26 ± 0.080

a
 0.997 

5-HMF 145.5 ± 6.939
a
 8.408 ± 0.449

b
 15.74 ± 1.074

a
 0.997 

Siringaldeído 168.2 ± 24.94
a
 8.020 ± 0.603

b
 26.58 ± 0.658

c
 0.998 

AAc + HMF 128.8 ± 9.045
a
 8.109 ± 0.650

b
 25.87 ± 0.776

c
 0.995 

AAc + SRG 128.9 ± 6.583
a
 6.439 ± 0.753

c
 32.68 ± 1.109

d
 0.998 

HMF + SRG 154.6 ± 24.74
a
 7.125 ± 0.269

d
 24.67 ± 0.583

c
 0.994 

AAc + HMF + SRG 113.5 ± 13.86
b
 4.005 ± 0.606

e
 26.78 ± 1.397

c
 0.987 

Os valores representam as médias das duplicatas, seguido de seu respectivo desvio. 
 As letras “a, b, c, d” diferentes na mesma coluna representam diferença significativa (P<0,05). 

 

Para os ensaios contendo apenas ácido acético e 5-HMF, nas concentrações  de 3260 

mg.L
-1

 e 127 mg.L
-1

, respectivamente, não foi observada uma alteração significativa da 

produção máxima de H2 (P), nem da fase lag λ (h), em relação ao ensaio controle. Porém, 

nestes mesmos ensaios foi observada uma diminuição de aproximadamente 20% da 

velocidade de produção (Rm). Comportamento semelhante foi observado no ensaio com 

siringaldeído com  concentração de 410 mg.L
-1

 , pois esta também causou  uma diminuição 

por volta de 20% da Rm.  

Em relação à fase lag, pode-se destacar que o ácido acético e o 5-HMF quando 

testados individualmente não promoveram um aumento da fase lag, porém a  associação 

destes inibidores promoveu  um aumento de aproximadamente 10 horas na lag fase em 

relação ao controle. O siringaldeído foi o único inibidor que causou aumento da fase lag 

quando adicionado individualmente. Em associação com ácido acético, o sirilgaldeído 

promoveu um aumento da fase lag ainda maior de 26 para 32 horas.  

O efeito da adição dos inibidores isolados e em combinação sobre a velocidade de 

produção de H2, quando comparados ao controle estão apresentados na figura 26. Como pode 

ser observado nos ensaios que continham ácido acético e 5-HMF (AAc + HMF) ocorreu uma 
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diminuição de 19,5% da velocidade de produção de H2 (Rm), valor semelhante ao encontrado 

em ensaios com apenas um inibidor. Logo, considerou-se que a interação entre HMF e ácido 

acético promoveu apenas um efeito inibitório aditivo. Já nos ensaios contendo siringaldeído, 

como a combinação de ácido acético + siringaldeído (AAc + SRG) e 5-HMF + siringaldeído 

(HMF + SRG)  foi verificada uma diminuição de 36% e 29% da Rm, respectivamente em 

relação ao ensaio contendo apenas siringaldeído. Deste modo a interação desses inibidores 

parece ser sinérgica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No ensaio ao qual foi adicionado os 3 inibidores, foi observada uma diminuição da Rm 

por volta de 60% em relação ao controle. 

Não existem muitos relatos na literatura a respeito da interação entre os compostos 

inibidores gerados pela hidrólise de materiais lignocelulósicos. Recentemente, Liu et al. 

(2014) realizou ensaios de produção de H2 com cultura mista adicionando uma combinação de 

5-HMF e furfural (inibidores pertencentes a mesma classe – derivados de furano). Estes 

autores constataram que há um impacto negativo na velocidade de produção de H2 pela adição 

destes inibidores. Porém, surpreendentemente a inibição dos compostos em conjunto foi 

menor do que quando testados individualmente na mesma concentração. Em um trabalho mais 

antigo Myers e Montgomery (1991) verificaram que o ácido acético e derivados de furanos 

afetaram negativamente o crescimento celular em culturas puras, de maneira que em presença 

de ambos os compostos a diminuição foi bem superior à causada pelos compostos individuais. 

Figura 26. Percentagem de inibição das velocidades máximas de produção de H2 nos ensaios em batelada 

com a adição dos inibidores individualmente e em associação, em relação ao ensaio controle. 
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Porém, em estudos de produção de etanol com Saccharomyces cerevisiae, Palmqvist e Hahn-

Hagerdal (2000) e Larsson et al. (1998) demonstraram que a interação inibitória entre esses 

dois compostos é apenas aditiva.  

Na tabela 11 estão apresentadas as concentrações dos metabólitos solúveis e o 

rendimento de produção de H2 dos ensaios contendo os inibidores individuais e em 

associação. As concentrações da glicose utilizada para o cálculo do rendimento representa a 

diferença entre a concentração inicial e a final. As concentrações dos metabólitos também 

representam a diferença entre a concentração final e a inicial nos ensaios. 

Tabela 11. Rendimento da produção de H2 e concentração de ácidos orgânicos e etanol produzidos durante os 

ensaios de fermentação com a adição de diferentes inibidores individuais e associados. 

 

     

          Ensaio 

 

Metabólitos solúveis da fermentação 

(g.L
-1

) 

Rendimento 

Yp/s 

(molH2/molGli) Ácido acético Ácido butírico Ácido lático Etanol 

Controle 0,305 ± 0,007
a
 0,670 ± 0,009

a
 0,408 ± 0,022

a
 3,104 ± 0,024

a
 1,088 ± 0,023

a
 

Ácido acético  3,250 ± 0,009
b
 2,294 ± 0,123

b
 0,039 ± 0,015

b
 0,508 ± 0,147

b
 0,483 ± 0,008

b
 

5-HMF 0,292 ± 0,022
a
 0,453 ± 0,019

a
 0,089 ± 0,004

c
 3,123 ± 0,477

a
 0,491 ± 0,059

b
 

Siringaldeído 0,321 ± 0,009
a
 1,320 ± 0,001

c
 0,013 ± 0,001

b
 1,530 ± 0,011

b
 0,727 ± 0,138

b
 

AAc + HMF 0,878 ± 0,038
c
 2,288 ± 0,100

bd
 0,104 ± 0,012

d
 0,779 ± 0,120

b
 0,466 ± 0,077

d
 

AAc + SRG 0,816 ± 0,006
d
 2,108 ± 0,169

be
 0,106 ± 0,002

d
 0,692 

b
 0,377 ± 0,002

c
 

HMF + SRG 0,298 ± 0,003
a
 1,762 ± 0,028

a
 0,203 ± 0,001

e
 2,761 ± 0,422

ab
 0,319 ± 0,043

c
 

AAc+HMF+SGR 0,631 ± 0,025
e
 1,536 ± 0,076

f
 0,066 

bd
  1,074 ± 0,061

b
 0,264 ± 0,004

e
 

    As letras a, b, c, d, e diferentes na mesma coluna de cada parâmetro de Gompertz representam diferença significativa (P<0,05) 

 Como pode ser observado na tabela 11 nos ensaio com o ácido acético em associação 

com o 5-HMF (AAc + HMF) a concentração de ácido butírico aumentou em média 2,288 ± 

0,100 g.L
-1

, valor significativamente igual ao produzido pelo ensaio que continha apenas 

ácido acético (2,294 ± 0,022 g.L
-1

). Porém, esse valor foi 5 vezes maior do que o detectado no 

ensaio que continha apenas 5-HMF (0,453 ± 0,019 g.L
-1

), evidenciando que há forte 

influência do ácido acético na formação do ácido butírico. Por outro lado, em relação à 

concentração de etanol como metabólito, nos ensaios com estes dois inibidores associados foi 

verificada um aumento de 0,779 ± 0,120 g.L
-1

, valor significativamente igual aos testes com 

apenas ácido acético. Entretanto, nos ensaios com apenas 5-HMF a concentração de etanol é 4 

vezes menor, indicando que a adição do ácido acético também contribuiu para a formação de 

etanol. 

Para os ensaios que continham ácido acético e siringaldeído em associação foi 

observada uma produção de 2,108 ± 0,169 g.L
-1

 de ácido butírico, valor semelhante aos 

encontrados no ensaio com ácido acético apenas. Entretanto, este valor é quase duas vezes 



54 
 

superior aos ensaios que continham apenas siringaldeído. Isto indica mais uma vez que o 

ácido acético contribui para a formação do ácido butírico. Já a concentração de etanol se 

assemelha ao exemplo anteriormente descrito (AAc + HMF), pois o ensaio AAc + SRG 

produziu 0,692 g.L
-1

, valor significativamente igual ao ensaio com ácido acético e 

aproximadamente duas vezes menor do que o ensaio com siringaldeído apenas. Assim, pode-

se observar que os ensaios que contem ácido acético associado a outro inibidor prevaleceram 

metabólitos presentes nos ensaios que contém apenas ácido acético, principalmente o ácido 

butírico e o etanol.  

O ensaio contendo HMF + SRG apresentou uma concentração de 0,298 ± 0,003 g.L
-1

 

de ácido acético, valor similar ao encontrado para o ensaio controle. Porém, a concentração de 

ácido butírico é superior (1,762 ± 0,028 g.L
-1

), indicando que a associação desses dois 

inibidores leva a preferência da rota do ácido butírico, de menor rendimento em H2. Outro 

ponto que deve ser destacados são as concentrações de etanol e de ácido lático produzidos 

durante o ensaio com HMF + SRG, que foram de 0,203 ± 0,001 g.L
-1

 e 2,761 ± 0,422 g.L
-1

  

respectivamente, valores superiores a todos os demais ensaios com associação de inibidores. 

Estas elevadas concentrações de etanol e ácido lático auxiliam a explicar o baixo rendimento 

de produção de H2 alcançado neste ensaio (0,319 ± 0,043 mol H2.mol
-1

glicose), quando 

comparado ao controle (1,088 ± 0,023 mol H2.mol
-1

glicose) e aos ensaios contendo apenas HMF 

(0,491 ± 0,059 mol H2.mol
-1

glicose) e apenas SRG (0,727 ± 0,138 mol H2.mol
-1

glicose). Em recente 

revisão a respeito dos efeitos de derivados da hidrólise de materiais lignocelulósicos sobre a 

produção de H2 por fermentação, Monlau et al. (2014) relaciona a presença de ácido acético 

com aumento da concentração de ácido lático. 

 Por fim observou-se que no ensaio ao qual foi adicionado os 3 inibidores em conjunto 

(AAc + HMF + SRG) foi obtido o menor rendimento comparados aos demais, apenas 0,264 ± 

0,004 mol H2.mol
-1

glicose e representa dentre todas a combinações a que mais se assemelha a um 

hidrolisado lignocelulósico real. Estes resultados demonstram que concentrações 

relativamente baixas de inibidores causam uma elevada inibição da produção de H2 pela 

cultura mista estudada, e que as combinações entre os inibidores acentuou ainda mais este 

efeito. Portanto, a utilização de hidrolisados de materiais lignocelulósicos depende do 

desenvolvimento de métodos de hidrólise que diminuam a formação destes compostos, ou de 

métodos de pós-tratamento dos hidrolisados que amenizem este efeito e tornem os 

hidrolisados substratos aptos à fermentação. 
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5.5.Ensaios de produção de H2 com um hidrolisado de bagaço de cana 

 

Foram realizados ensaios de fermentação para investigar a possibilidade de utilização 

de um hidrolisado de bagaço de cana como substrato para a produção de H2 por fermentação. 

A figura 27 apresenta os resultados dos ensaios de produção de hidrogênio, nos quais o 

hidrolisado (L), o hidrolisado + resíduo sólido do bagaço (L+S), hidrolisado + resíduo sólido 

do bagaço + enzima (L+S+E), apenas o resíduo sólido do bagaço (S), o resíduo sólido do 

bagaço + enzima (S+E) e por fim o hidrolisado tratado com carvão ativado (Hid + Carvão) 

foram utilizados como substratos. O controle foi composto por uma solução de glicose 

contendo na mesma concentração de açúcares redutores do hidrolisado (cerca de 20 g.L
-1

). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota-se que no ensaio que continha o hidrolisado líquido, salvo aquele tratado com 

carvão ativado, não foi observada a produção de H2. Em ensaio com o bagaço residual após o 

pré-tratamento ácido (S) e o ensaio com o bagaço residual com enzima (S+E) houve a 

produção de hidrogênio, evidenciando que o pré-tratamento ácido tornou o bagaço resultante 

em um resíduo fermentável.  Por fim, no teste utilizando o hidrolisado após tratamento com 

carvão ativado (item 4.8.2), foi obtido um volume de H2 superior ao do teste controle.  

 Os parâmetros cinéticos dos ensaios de fermentação foram obtidos por meio do ajuste 

do modelo de Gompertz modificado e compõem a tabela 12. Com base nestes valores pode-se 

Figura 27. Ensaio cinético de produção de H2 por fermentação em diferentes ensaios com hidrolisado 

lignocelulósico. 
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destacar que no ensaio com o hidrolisado tratado com carvão ativado ocorreu um aumento 

aproximado de 25% do volume máximo de H2 (P), em relação ao controle, porém a 

velocidade de produção (Rm) foi 16,5% menor. A utilização do hidrolisado também 

aumentou a fase lag em relação ao ensaio controle, por volta de 50 h, mesmo depois do 

tratamento com o carvão ativado.  

 

Tabela 12. Parâmetros do modelo de Gompertz modificado, obtidos a partir dos ensaios cinéticos de 

fermentação para produção de H2 utilizando hidrolisado de bagaço de cana e bagaço pré-tratado como substrato. 

Ensaio P (mL) Rm (mL.h
-1

) Fase-Lag (h) R
2
 

Controle 91,17 ± 3,989
a
 7,255 ± 1,178

a
 23,57 ± 0,274

a
 0,996 

L 0
b
 0

b
 0

b
 -- 

L + S 0
b
 0

b
 0

b
 -- 

L + S + E 0
b
 0

b
 0

b
 -- 

S 27,56 ± 0,099
c
 5,597 ± 0,588

c
 48,37 ± 0,948

c
 0,990 

S + E 35,86 ± 2,402
d
 5,932 ± 0,152

c
 47,58 ± 0,263

c
 0,996 

Hidro + Carvão 114,6 ± 2,667
e
 6,047 ± 0,021

c
 73,38 ± 0,149

d
 0,998 

As letras a, b, c, d, e diferentes na mesma coluna de cada parâmetro de Gompertz representam diferença significativa (P<0,05) 

Pesquisas demonstram que o uso de hidrolisados causa o retardamento do crescimento 

celular levando a uma diminuição significativa do rendimento de H2, devido a uma perda de 

açucares totais com a formação de inibidores de fermentação (CHEN et al., 2013).  

Para entender melhor o comportamento observado nos ensaios de fermentação foi 

analisada a composição química do hidrolisado de bagaço de cana e do bagaço pré-tratado em 

termos de concentração de açúcares e de inibidores no início dos ensaios, cujos resultados se 

encontram nas tabelas 13 e 14, respectivamente.  

Tabela 13. Concentrações de monossacarídeos e açucares redutores totais (ART) nos ensaios com hidrolisados e 

com bagaço pré-tratado 

Ensaio ART  

(g.L
-1

) 

Glicose  

(g.L
-1

) 

Xilose 

 (g.L
-1

) 

Arabinose 

(g.L
-1

) 

Controle 20,81 ± 1,935
a
 19,93 ± 1,945

a
 0

a
 0

a
 

L 19,61 ± 2,351
a
 3,750 ± 0,786

b
  3,703 ± 0,034

b
 2,730 ± 0,797

b
 

L + S 18,72 ± 2,762
a
 2,748 ± 0,032

b
 7,460 ± 0,211

c
 2,042 ± 0,023

b
 

L + S + E 20,42 ± 0,923
a
 3,981 ± 0,080

b
 7,029 ± 0,227

c
 2,101 ± 0,120

b
 

S 6,712 ± 2,172
b
 0,640 ± 0,094

c
 1,492 ± 0,029

d
 0

a
 

S + E 7,692 ± 2,512
b
 0,574 ± 0,013

c
 1,185 ± 0,050

e
 0

a
 

Hidro + Carvão 16,82 ± 2,082
a
 3,259 ± 0,030

b
 1,981 ± 0,106

f
 0,876 ± 0,022

c
 

As letras a, b, c, d, e diferentes na mesma coluna de cada parâmetro representam diferença significativa (P<0,05) 

Conforme apresentado pela tabela 13, todos os substratos utilizados apresentaram uma 

concentração de ART suficiente para produção de H2. Os hidrolisados líquidos apresentaram 

concentração de ART variando de 18,72 ± 2,762 até 20,42 ± 0,923 g.L
-1

 e com valores 

consideráveis de monossacarídeos, especialmente de xilose. Para ensaios contendo bagaço 
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residual pré-tratado (S) e bagaço residual pré-tratado + enzima (S+E) foi detectada uma 

concentração de ART solúvel (6,712 ± 2,172 e 7,692 ± 2,512 g.L
-1

, respectivamente) e menor 

de monossacarídeos tais como a glicose (0,640 ± 0,094 e 0,574 ± 0,013 g.L
-1

, 

respectivamente) e xilose (1,492 ± 0,029 e 1,185 ± 0,050 g.L
-1

, respectivamente). Mesmo com 

concentrações de ART e monossacarídeos inferiores aos apresentados pelos outros substratos, 

foi possível produzir H2 com os bagaços pré-tratados (S e S+E), sem a necessidade do 

tratamento com carvão ativado. Fato que indica que a presença de inibidores é um fator 

determinante para produção de H2 por fermentação.  

Como pode ser observado nas tabelas 13 e 14 o tratamento do hidrolisado com carvão 

ativado diminuiu, não apenas as concentrações dos inibidores (tabela 14), mas também dos 

ART e monossacarídeos, em especial a xilose (tabela 13).  Entretanto, apenas após o 

tratamento com carvão foi possível chegar a volumes de H2 similares ao controle, indicando a 

importância do tratamento com carvão.  

 A tabela 14 apresenta as concentrações de ácido acético, furfural e 5-HMF,  

analisados nos substratos antes dos ensaios de fermentação. 

 

Tabela 14. Concentração de ácido acético, furfural e 5-HMF nos ensaios com hidrolisado no inicio dos testes. 

Ensaio Ácido acético  

(g.L
-1

) 

Furfural  

(mg.L
-1

) 

5-HMF 

 (mg.L
-1

) 

Controle 0
a
 0

a
 0

a
 

L  1,553 ± 0,041
b
 83,40 ± 2,203

b
 8,656 ± 0,007

b
 

L + S  2,302 ± 0,019 
c
 156,9 ± 0,108

c
 17,10 ± 0,243

c
 

L + S + E  2,189 ± 0,016 
d
 163,1 ± 4,578

d
 17,14 ± 0,394

c
 

S  0,020 ± 0,001
e
 0,733 ± 0,191

e
 1,595 ± 0,054

d
 

S + E  0,176 ± 0,003 
f
 0,822 ± 0,056

e
 2,102 ± 0,001

e
 

Hidro + Carvão  0,612 ± 0,025 
g
 0 

f
 0

f
 

As letras a, b, c, d, e, f e g diferentes na mesma coluna de cada parâmetro representam diferença significativa (P<0,05) 

A concentração de ácido acético detectado no hidrolisado (L) foi de 1,553 ± 0,041 g.L
-

1
. Se compararmos este valor com o estudo realizado anteriormente (item 5.1, tabela 3), esta 

concentração de ácido acético representaria uma diminuição superior a 30% da produção 

máxima de H2. Nos substratos L+S e L+S+E a concentração desse composto foi de 

aproximadamente 2,5 g.L
-1

, valor que ocasionava uma diminuição de 43,2% na produção 

máxima, segundo os estudos anteriores. Já para os ensaios que produziram H2 (S e S+E) as 

concentrações de ácido acético encontradas são bem inferiores do que os testados 

anteriormente.  

Para o furfural verifica-se que as concentrações encontradas nos substratos são 

inferiores às testadas anteriormente (item 5.1, tabela 4). A menor concentração de furfural 
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testada no item 5.1 (0,25 g.L
-1

) era aproximadamente 3 vezes menor do que a concentração 

detectada no L e 1,5 vezes menor do que em L+S e L+S+E. Nos substratos S e S+E foram 

detectadas concentrações 340 vezes menor do que a menor concentração testada no item 5.1 

para o furfural.   

Em relação ao 5-HMF, a concentração encontrada em L é 11 vezes menor do que a 

menor concentração desse composto estudada neste trabalho no item 5.1. Já em L+S e L+S+E 

a concentração média de 5-HMF é cerca de 6 vezes menor do que a menor concentração 

estudada. Esses dados vêm por confirmar e dar propriedade ao estudo, pois mostra que existe 

uma relação sinérgica complexa entre esses inibidores e que a presença desses inibidores 

inviabilizam o uso do hidrolisado para produção de H2. 

Estes resultados sugerem fortemente, confirmando o que foi observado durante este 

estudo, que não é apenas um único inibidor o responsável pela inibição da produção de H2, 

mas o conjunto deles. Estudos relacionados ao potencial de inibição de compostos derivados 

da hidrólise de matérias lignocelulósico são limitados na quantidade de compostos 

investigados e nas suas interações. Além dos inibidores orgânicos, como os estudados aqui, 

segundo Behera et al (2014), a presença de metais nos hidrolisados, como potenciais 

inibidores da fermentação, tem sido negligenciada. Portanto, um estudo mais aprofundado 

com relação à caracterização química de hidrolisados de materiais lignocelulósicos é 

necessário para a maior compreensão dos responsáveis pela toxicidade destes hidrolisados.    

 

6. CONCLUSÕES 

 

O estudo provou que é possível a utilização de uma cultura mista advinda de um 

sistema de tratamento de vinhaça para produção de H2 por fermentação, após um simples 

tratamento térmico da cultura.  

Este estudo revela que alguns derivados da hidrólise de materiais lignocelulósicos 

inibem a produção fermentativa de H2 em diferentes graus. Dentre os compostos inibidores 

testados o ácido 4-hidroxibenzóico apresenta o maior efeito inibitório, seguido pelo 5-HMF e 

furfural, e dos outros derivados da lignina, siringaldeído e vanilina. O ácido acético 

apresentou o menor efeito inibitório sobre a produção de H2, quando testado isoladamente. 

Porém, a associação de ácido acético com 5-HMF e siringaldeído promoveu uma inibição 

maior da produção de H2 do que quando estes compostos foram testados isoladamente, 
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comprovando a existência de efeitos aditivos e/ou sinérgicos destes compostos sobre a 

inibição da produção de H2.  

Não foi possível utilizar o hidrolisado ácido de bagaço de cana para a produção de H2, 

sem um prévio tratamento por carvão ativado, mas o pré-tratamento ácido tornou a bagaço 

apto à fermentação. 

O tratamento do hidrolisado de bagaço de cana com carvão ativo, diminuiu a 

concentração de açúcares, mas também a concentração de compostos inibidores do 

hidrolisado, tornando-o um substrato mais promissor do que a glicose para a produção de H2 

por fermentação.  

Este trabalho contribuiu para aumentar o conhecimento sobre a inibição de alguns 

compostos constituintes dos hidrolisados de materiais lignocelulósicos sobre a produção de H2 

por fermentação, tornando cada vez mais viável o uso destes materiais para uma produção 

sustentável de H2. 
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