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RESUMO 

 

Fermentação etanólica de hidrolisados ácidos e hidrolisados de cultivo em estado 

sólido a partir de material lignocelulósico 

 

O Brasil é o maior produtor de etanol do mundo obtido a partir da cana-de açúcar, 

sendo processadas milhões de toneladas anuais desta matéria-prima. Neste cenário, ainda seria 

possível incrementar esta produção a partir do chamado “etanol de segunda geração”, obtido a 

partir da hidrólise e fermentação de material lignocelulósico, como o bagaço de cana-de-

açúcar ou resíduos florestais de florestas de eucalipto. Ambos apresentam majoritariamente 

em sua composição celulose, hemicelulose e lignina. Entretanto, para uma conversão eficiente 

do material lignocelulósico, métodos de pré-tratamento físico, químico ou biológico são 

adotados para permitir maior exposição das moléculas de celulose e hemicelulose aos agentes 

hidrolíticos. Diante disso, o processo conhecido como “cultivo em estado sólido” (CES), foi 

adotado no estudo para promover a hidrólise do bagaço de cana pré-tratado anteriormente, via 

crescimento de Aspergillus niger e Trichoderma reesei. Nesse sentido, visando o 

aproveitamento de pentoses e hexoses oriundas dos processos de hidrólise, foi realizado uma 

seleção com as leveduras Saccharomyces cerevisiae, Pichia stipitis, Candida materiae e 

Wickerhamomyces anomalus em hidrolisado microbiano, obtido após o CES, e posterior 

avaliação do perfil de crescimento de W. anomalus em meio de cultura contendo xilose, 

arabinose, celobiose, ácido acético ou etanol como única fonte de carbono, em diferentes 

concentrações. Ainda nesse sentido, a levedura W. anomalus apresentou maior velocidade 

específica de crescimento a partir de hidrolisado microbiano, e foi capaz de crescer na 

presença de diferentes açúcares liberados durante o CES obtendo-se as velocidades 

específicas de crescimento máximas em glicose (0,3 h
-1

), xilose (0,15 h
-1

), arabinose (0,2 h
-1

) 

e celobiose (0,25 h
-1

), sendo tolerante até 0,12% de ácido acético (0,20 h
-1

). Após a seleção, 

avaliou-se a produção de etanol por linhagens de W. anomalus e S. cerevisiae a partir de 

hidrolisados microbianos, obtidos por CES e hidrolisado ácido, como comparativo. Os 

resultados demostraram que houve maior liberação de glicose e xilose a partir da hidrólise 

enzimática com coquetel comercial das partículas de bagaço de cana oriundas do pré-

tratamento hidrotérmico, quando comparado com a biomassa florestal de eucalipto. Além 

disso, a utilização de vinhaça como solução nutriente nos ensaios de CES forneceram 

melhores resultados para fermentação do hidrolisado microbiano, utilizando S. cerevisiae 

(rendimento de 0,40 g etanol por g glicose). O perfil de assimilação de carbono e a atividade 

enzimática dos fungos envolvidos no CES revelou que o tempo de cultivo é fundamental para 

permitir maiores liberações de ART para o hidrolisado microbiano, visto que o efeito na 

concentração de açúcares tende a ser inversamente proporcional ao tempo, devido o maior 

crescimento dos fungos envolvidos na hidrólise sustentado pelos açúcares liberados no 

cultivo. Além disso, os espectros da transformada de Fourrier (FTIR) demonstraram maiores 

alterações estruturais nas partículas de bagaço de cana após os pré-tratamentos mais severos 

(ácido e hidrotérmicos). Entretanto, também foram detectadas alterações nas partículas que 

passaram pelo CES, principalmente em termos de hemicelulose e lignina. Na fermentação dos 

hidrolisados microbianos observou-se elevados rendimentos de açúcares (glicose, xilose e 

arabinose) em etanol principalmente para hidrolisados do bagaço organosolv (0,54 g etanol g 

açúcares
-1

) e  in natura (0,53 g etanol g açúcares
-1

). 

 

Palavras-chave: Etanol de segunda geração, Bagaço de cana-de-açúcar, Cultivo em estado 

sólido, Pré-tratamento, Wickerhamomyces anomalus 
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ABSTRACT 

 

Ethanol fermentation of acid hydrolysates and solid state hydrolysates from 

lignocellulosic material 

 

      Brazil is the largest ethanol producer in the world obtained from sugarcane, with hundreds 

of millions of tons of this raw material being processed at sugarcane plants annually. In this 

scenario, it would still be possible to increase this production from the so-called “second 

generation ethanol” obtained from the hydrolysis and fermentation of lignocellulosic material, 

such as sugarcane bagasse or forest residues from eucalyptus forests. Both have cellulose, 

hemicellulose, and lignin in their composition. However, for an efficient conversion of 

lignocellulosic material, physical, chemical, or biological pre-treatment methods are adopted 

in process to allow greater exposure of cellulose and hemicellulose molecules to hydrolytic 

agents. Therefore, the process known as "solid-state cultivation" (SSC) was adopted in the 

study to promote the hydrolysis of previously pre-treated sugarcane bagasse, via growth from 

Aspergillus niger and Trichoderma reesei. In this sense, aiming at the use of pentoses and 

hexoses from hydrolysis processes, a selection was carried out with the yeasts Saccharomyces 

cerevisiae, Pichia stipitis, Candida materiae, and Wickerhamomyces anomalus in microbial 

hydrolysate, obtained after SSC, and subsequent growth evaluation profile of W. anomalus in 

culture medium containing xylose, arabinose, cellobiose, acetic acid, or ethanol as the only 

carbon source, in different concentrations. Also in this sense, the yeast W. anomalus showed a 

higher specific growth rate from microbial hydrolysate and was able to grow in the presence 

of different sugars released during CES, obtaining the maximum specific growth rates in 

glucose (0.3 h
-1

), xylose (0.15 h
-1

), arabinose (0.2 h
-1

) and cellobiose (0.25 h
-1

), being tolerant 

up to 0.12% of acetic acid (0.20 h
-1

). After selection, the production of ethanol by strains of 

W. anomalus and S. cerevisiae from microbial hydrolysates, obtained by SSF and acid 

hydrolysate, was evaluated as a comparison. The results showed that there was a greater 

release of glucose and xylose from the enzymatic hydrolysis with a commercial cocktail of 

sugarcane bagasse particles from the hydrothermal pre-treatment when compared to 

eucalyptus forest biomass. Furthermore, the use of vinasse as a nutrient solution in the SSF 

assays provided better results for the microbial fermentation hydrolysate, using S. cerevisiae 

(yield of 0.40 g ethanol per g glucose). The carbon assimilation profile and the enzymatic activity 

of the fungi involved in SSF revealed that the cultivation time is fundamental to allow greater 

TRS (total reductor sugar) releases to the microbial hydrolysate, since the effect on sugar 

concentration tends to be inversely proportional to time, due to the greater growth of the fungi 

involved in the hydrolysis sustained by the sugars released in the cultivation. Furthermore, 

Fourrier transform (FTIR) spectra showed greater structural changes in sugarcane bagasse 

particles after more severe pre-treatments (acid and hydrothermal). However, alterations in 

sugarcane structure were also detected in the particles that passed through the SSF, in terms of 

hemicellulose and lignin. In the fermentation of microbial hydrolysates, high yields of sugars 

(glucose, xylose, and arabinose) in ethanol were observed, for organosolv (0.54 g ethanol g sugars-
1
) and in nature (0.53 g ethanol g sugars

-1
). 

 

Keywords: Second generation ethanol, Sugarcane bagasse, Solid-state cultivation, Pre-

treatment, Wickerhamomyces anomalus  
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1. INTRODUÇÃO 

O Brasil é o maior produtor de etanol do mundo obtido via processos fermentativos 

convencionais, especificamente a partir da cana-de açúcar, sendo processadas centenas de 

milhões de toneladas anuais desta matéria-prima. Além disso, ainda seria possível incrementar 

esta produção via o chamado “etanol de segunda geração”, o qual é obtido a partir da hidrólise 

e fermentação de material lignocelulósico. Nesta categoria estão incluídos resíduos e 

subprodutos agroindustriais abundantes, renováveis e com potencial para produção de 

biocombustíveis sem comprometimento da segurança alimentar, visto que se trata de uma 

matéria prima que não compete com o alimento levando consideração a área plantada. Além 

disso, o seu aproveitamento também auxilia na redução dos impactos ambientais, uma vez que 

este material, não tendo uma destinação apropriada, sofre processo de queima e torna-se um 

poluente.  

Dentre os cultivos energéticos, a cana-de-açúcar é o mais eficiente, pois proporciona o 

melhor custo-benefício na geração, tendo a taxa mais alta de energia por volume, com 

potencial de mitigação das mudanças climáticas, por meio da substituição de combustíveis 

fósseis. Nesse contexto, o mercado de Crédito de Descarbonização (CBio), liderado pelo setor 

de cana-de-açúcar, ajudou a sequestrar em torno de 35% milhões de toneladas de CO2 

equivalente da atmosfera em 2021. A meta, neste ano, era alcançar o sequestro de 

aproximadamente 25% milhões de toneladas de CO2 equivalente, portanto, ultrapassou a meta 

estabelecida, atingindo 140% da meta (Agência Nacional do Petróleo, 2022). 

A composição básica do material lignocelulósico depende do vegetal de origem e, no 

caso de resíduos e subprodutos agroindustriais, também do processamento, da região, idade e 

período do ano no momento da colheita e do material. De uma maneira geral apresentam 

majoritariamente celulose, hemicelulose e lignina. O bagaço de cana-de-açúcar, por exemplo, 

compõe cerca de 1/4 da matéria-prima processada com 50% de umidade, ou seja, gerando 

grandes quantidades durante a safra no Brasil.   

Ramos, folhas e cascas de florestas de eucalipto (Eucalyptus globulus), sobreiro 

(Quercus suber) e pinheiro bravo (Pinus pinaster) também são considerados biomassas 

vegetais cujo aproveitamento para obtenção de etanol de segunda geração permitiria um uso 

mais nobre para estes resíduos. 

Quanto ao aproveitamento, a produção de etanol de segunda geração envolve a 

utilização de métodos de pré-tratamento físico, químico ou biológico do material 

lignocelulósico para degradação da matriz estrutural. Esses pré-tratamentos atuam nas 

ligações α e β-aril-éter, grupos metoxila e carbono-lignina, causando alteração estrutural ou na 
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redistribuição da lignina sobre a parede celular. Promovem ainda aumento da permeabilidade 

na matriz lignocelulósica e da porosidade da parede vegetal. Dessa forma, o objetivo dessa 

técnica é separar os carboidratos da matriz estrutural da lignina, permitindo a diminuição da 

recalcitrância do material, expondo dessa forma as fibras de celulose e hemicelulose, 

aumentando o rendimento do processo, tornando-as mais acessíveis aos agentes hidrolíticos, 

seja no processo de hidrólise ácida ou enzimática, com liberação dos seus açúcares 

constituintes para posterior fermentação etanólica. 

O processo conhecido como “cultivo em estado sólido” (CES), “fermentação em 

estado sólido” ou ainda “fermentação semi-sólida” refere-se ao crescimento microbiano em 

suportes sólidos, tais como bagaço de cana-de-açúcar ou outros resíduos agroindustriais, em 

condições próximas à ausência de água livre. Em geral este tipo de fermentação é atrativa pela 

simplicidade e semelhança com o habitat natural de muitos microrganismos, especialmente 

fungos filamentosos, devido à baixa quantidade de água e fase gasosa presente entre as 

partículas.  

Ao final dos CES é usualmente obtido um extrato contendo os metabólitos 

microbianos e substratos liberados na fase líquida aderida à superfície das partículas sólidas. 

Como matrizes sólidas de natureza lignocelulósica são comumente usadas como suporte para 

estes cultivos, o crescimento microbiano leva a liberação de moléculas mais simples através 

da hidrólise enzimática. Desta forma, pode-se definir estes extratos como um “hidrolisado 

microbiano”, oriundo da ação de enzimas microbianas no material lignocelulósico usado 

como suporte sólido para os CES.  

A composição do hidrolisado microbiano é dependente do perfil enzimático dos 

microrganismos cultivados em material lignocelulolítico, portanto apresenta características 

distintas dos obtidos por via ácida. Até mesmo a ação conjunta de enzimas comerciais com 

linhagens de fungos parece resultar na liberação de açúcares constituintes de celulose e 

hemicelulose. 

Com relação ao aproveitamento dos açúcares, as pentoses oriundas dos processos de 

hidrólise são fermentadas de forma ineficiente, ou seja, uma produção viável da biomassa a 

etanol implica na utilização de microrganismos capazes de fermentar não somente a glicose, 

mas todos os açúcares presentes em hidrolisados lignocelulósicos, como xilose, arabinose, 

celobiose, galactose e manose com alto rendimento e produtividade. Neste sentido, diversas 

linhagens de leveduras têm sido identificadas e selecionadas como potenciais fermentadoras 

de pentoses e glicose, com destaque para Candida materiae, Candida intermedia, 

Rhodotorula mucilaginosa, Cryptococcus laurentii, Meyerozyma guilliermondi, 
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Wickerhamomyces anomalus e Trichosporon faecale (VAN MARIS et al., 2006; HAHN-

HAGERDAL et al., 2007; BETTIGA et al., 2008; FUKUDA et al., 2009; SOUZA, 2015). 

Dentre estas, a levedura Wickerhamomyces anomalus apresentou resistência aos inibidores 

presentes em hidrolisados ácidos, como furfural e hidroximetilfurfural (HMF), além da 

elevada atividade de β-glicosidase e β- xilosidase (SEHNEM, 2013; ZHA et al., 2013; 

LÓPEZ et al., 2015).  

Desta forma, a hipótese desta pesquisa é que a utilização dos hidrolisados 

microbianos, como do bagaço de cana-de-açúcar, poderiam ser aproveitados como meio de 

cultivo em fermentações etanólicas com rendimentos superiores aos hidrolisados ácidos 

devido a uma menor incidência de inibidores, utilizando-se tanto a levedura Saccharomyces 

cerevisiae como não-Saccharomyces separadamente. Nesse contexto, considera-se também 

nesse trabalho o uso de vinhaça nos CES, principal efluente do processo de produção de 

etanol a partir da cana-de-açúcar, como solução nutriente utilizada para umedecer o bagaço e 

fornecer nutrientes para o cultivo além do efeito de diferentes pré-tratamentos da biomassa 

lignocelulósica a ser utilizada no CES para maior liberação de açúcares fermentescíveis, bem 

como o efeito desses pré-tratamentos e do próprio CES na matriz estrutural do bagaço de 

cana. Dessa forma, portanto, estes ensaios visam promover o aumento da concentração de 

substrato para melhor rendimento e produtividade do processo de fermentação etanólica. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Geral  

Avaliar a viabilidade da fermentação etanólica por diferentes leveduras a partir de 

hidrolisados microbianos obtidos por CES de bagaço de cana-de-açúcar submetido a 

diferentes pré-tratamentos. 

 

2.2 Específicos 

- Avaliar diferentes pré-tratamentos hidrotérmicos do bagaço de cana-de-açúcar em 

comparação com biomassa florestal residual de eucalipto quanto à liberação de açúcares após 

hidrólise enzimática; 

- Avaliar o uso da vinhaça e da vinhaça + etanol como soluções impregnantes de 

partículas de bagaço de cana in natura em cultivo em CES utilizando o consórcio dos fungos 

Aspergillus niger e Trichoderma reesei; 

- Avaliar a fermentação etanólica dos hidrolisados microbianos de bagaço de cana in 

natura (utilizando vinhaça como solução impregnante) por S. cerevisiae em comparação com 

hidrolisado ácido de bagaço de cana; 

- Otimizar o CES de bagaço de cana em relação ao meio de propagação do inóculo, 

cultivo (apenas um fungo ou em consórcio), solução impregnante, tempo e atividade 

enzimática; 

- Realizar a caracterização estrutural por espectroscopia de infravermelho das 

partículas de bagaço de cana após pré-tratamentos e após CES; 

- Avaliar o crescimento das leveduras S. cerevisiae, P. stipitis, W. anomalus e C. 

materiae nos hidrolisados de CES de bagaço in natura; 

- Avaliar o perfil de crescimento da levedura W. anomalus em meio de cultura 

contendo xilose, arabinose, celobiose, ácido acético ou etanol como única fonte de carbono, 

em diferentes concentrações; 

- Avaliar a fermentação etanólica por W. anomalus de hidrolisados microbianos do 

bagaço de cana submetido a diferentes pré-tratamentos. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

3.1.Material lignocelulósico 

Os principais componentes do material lignocelulósico são a celulose, hemicelulose, 

lignina, conforme ilustra a Figura 3.1, além  de outros componentes como cinzas e extrativos 

presentes em menores quantidades, formando uma estrutura complexa e de difícil acesso para 

os tratamentos químicos e enzimáticos (SANTOS et al., 2012; BURUIANA et al., 2014). 

Esses componentes apresentam grande potencial de uso como matéria-prima em processos 

industriais para a produção de alimentos, combustíveis, insumos químicos, enzimas e bens de 

consumo diversos (LATIF; RAJOCA, 2001; KRISHNA et al., 2001).  

 

 

Figura 3.1: Representação da estrutural da biomassa lignocelulósica, destacando as interações 

estruturais da celulose, hemicelulose e lignina. Fonte: (SANTOS, 2018).  

 

A celulose é a macromolécula mais abundante na natureza. Consiste na parte estrutural 

dos vegetais, representando 32-50% (massa seca) do material lignocelulósico, conforme 

exemplifica a Tabela 3.1.  

Geralmente encontrada entrelaçada com uma variedade de polissacarídeos, a celulose 

é composta por unidades de glicose unidas por ligações glicosídeas do tipo β-1,4-glicosídeo, 

cuja unidade de repetição é caracterizada pela celobiose (Figura 3.2). (JÖNSSON; MARTÍN, 

2016). 
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Tabela 3.1: Composição lignocelulósica de resíduos agroindustriais. 

Biomassa residual 
Composição (%massa seca) 

Celulose Hemicelulose Lignina Extrativos Cinzas 

Bagaço de cana 32-48 17-39 21-32 4-6 2-2,7 

Cana Energia 39-47 32-38 8-17 11,6-15,8* 

Palha de arroz 32-37 19-24 9-13 4-5 12-18 

Sabugo de milho 34-36 16-24 15-19 2-6 2-4 

Palha de trigo 30-33 22-28 14-18 3-7 3-7 

Palha de sorgo 34-36 25-26 25-26 - - 

Biomassa Florestal 

Residual 
40-51 12-30 20-30 5-7 2-5 

*Outros componentes que somam Extrativos e Cinzas 

Fonte: Adaptado de OLSSON; HAHN HAGERDAL (1996); PANDEY et al. (2000) SUN; 

CHENG (2002); GOMES et al. (2012); THAMMASITTIRONG et al. (2017) PEGO et al. 

(2019); SANTOS (2018); PENÍN et al. (2020); SOUZA (2021). 

 

 
Figura 3.2: Estrutura da molécula de celulose. Fonte: Adaptada de Lehninger, 1984. 

 

A hemicelulose (Figura 3.3) está presente em todas as estruturas da planta, 

principalmente nas camadas primária e secundária, unindo-se a partir de ligações de 

hidrogênio às microfibrilas da celulose, formando uma rede que confere rigidez a planta visto 

que faz a associação da lignina com a celulose. É composta por 100 a 200 unidades de 

repetição de polissacarídeos, em sua maioria, pentoses (β-D-xilose e α-L-arabinose) e hexoses 

(β-D-manose, β-D-glicose, α-D-galactose) e outros constituintes presentes em menores 

concentrações, como ácido glucorônico e ácido manurônico, perfazendo de 19-25% (massa 

seca) do material lignocelulósico (FENGEL; WEGENER, 1989; JÖNSSON; MARTÍN, 

2016). 
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Figura 3.3: Estrutura típica da hemicelulose. Fonte: MUSSATO; ROBERTO, 2002. 

 

A lignina (Figura 3.4) consiste na estrutura que confere resistência ao impacto, 

compressão e dobra do material. Ao contrário da celulose, a formação da lignina ocorre 

apenas em plantas vasculares, em tecidos especializados como aqueles que propiciam o 

transporte de soluções aquosas e suporte mecânico. É composta essencialmente por 

componentes fenólicos, derivados dos percursores monoméricos, os álcoois ρ-cumarílico, 

coniferílico e sinapílico, conectados a uma estrutura de quatro ou mais unidades de 

fenilpropano, variando a proporção de acordo com cada espécie (CARVALHO et al., 2009). 

De acordo com Jönsson e Martín (2016), a lignina representa 23-32% do material 

lignocelulósico (massa seca). 

 

 

Figura 3.4: Representação estrutural dos percursores primários na formação da lignina. 

Fonte: FENGEL E WEGENER, 1989. 
 

Cinzas e extrativos são compostos por várias substâncias solúveis em solventes 

neutros ou frações extraíveis, pertencendo a diferentes classes de compostos, como ácidos 

graxos, ésteres, álcoois, esteroides, entre outros e conferindo cor, cheiro, sabor e resistência ao 

apodrecimento, por exemplo. Localizam-se próximos à parede celular do material 
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lignocelulósico, e correspondem a 4-10% do material (massa seca), dependendo de diversos 

fatores como espécie, idade da planta e região de ocorrência (GÓMEZ-RUEDA, 2010).  

 

3.1.1. Bagaço de cana-de-açúcar 

Na atualidade, o Brasil se destaca como maior produtor mundial de cana-de-açúcar e 

de açúcar. Segundo dados da CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento (2021) foram 

processados em torno de 592 milhões de toneladas de cana-de-açúcar para safra 2021/22, uma 

redução de 9,5% comparado ao exercício anterior. Problemas relacionados a pandemia de 

COVID-19, somados a diminuição de área cultivada, às condições climáticas desfavoráveis, 

com níveis pluviométricos abaixo do esperado em períodos importantes da cultura, e recentes 

incidências de geadas contribuíram para o impacto na cadeia produtiva.  

Trata-se de uma cultura consolidada na produção de açúcar, entretanto a 

bioeletricidade e o etanol vem ganhando destaque devido ao valor agregado gerado através da 

queima e fermentação respectivamente (COTIM, et al., 2018).  

O bagaço de cana-de-açúcar pode apresentar na constituição cerca de 39% de celulose, 

26% de hemicelulose e 25% de lignina, e outros compostos como cinzas e extrativos somam 

13%  (SANTOS, 2018; PEGO et al., 2019; SCARCELLA, 2020), revelando assim potencial 

para produção de etanol 2G em grande escala. 

Neste cenário, produção de bioenergia mais estável em termos de rendimento de 

biomassa, a Cana Energia (EC) ganhou destaque, visto que passou por melhoramento 

genético para aumentar a eficiência energética e a adaptabilidade em diferentes ambientes 

(RUBIO et al., 2014; DA SILVA, 2017). De acordo com Tew e Cobil (2008) pode ser 

classificada em função do teor de fibra, concentração de açúcar e água. Para EC-tipo I 

encontra-se 17%, 13% e 70%, e para EC-tipo II encontra-se 30%, 5% e 65% respectivamente. 

Em comparação com as variedades convencionais de cana-de-açúcar, nota-se um acúmulo 

maior de biomassa, relacionados a maior concentração de fibras do material. Desta forma, 

variedades de EC apresentam grande potencial como matéria-prima para a produção de etanol 

celulósico (SCARCELLA et al., 2021). 

 

3.1.2. Biomassa florestal residual 

A biomassa florestal residual ou resíduos florestais é conhecida como resíduos de 

plantios florestais, de serrarias de beneficiamento de madeira, indústrias de papel e celulose, 

dentre outras (NONES et al., 2016). Constituem-se de cascas, ramos, raízes, ponteiras, tocos e 
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folhas, e são considerados resíduos com enorme potencial de exploração (CASTRO et al., 

2017).  

As áreas reflorestadas com plantios de eucalipto no Brasil, somam 6,97 milhões de 

hectares, representando 77% do total de árvores plantadas em 2019 (INDÚSTRIA 

BRASILEIRA DE ÁRVORES, 2020). São destinadas à produção de celulose, papel, madeira 

serrada, painéis de madeira reconstituída e geração de energia.Neste cenário, dados do 6º 

Inventário Florestal Nacional de Portugal revelam que o uso florestal é dominante no país, 

cerca de 35% de todo o território. Desse montante, 26% são representados pelas florestas de 

eucalipto (INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, 

2019), com produção estimada de aproximadamente 3 milhões de toneladas por ano em base 

úmida (ALMEIDA et al., 2020). Revela-se, portanto, um recurso de grande potencialidade 

para a região de Portugal, devido às apostas em recursos renováveis e eficiência energética, 

no intuito de atingir as metas da UE para 2030/2050 (DGEG,2016). 

A produção industrial de eucalipto no Brasil assumiu o patamar de aproximadamente 

21 milhões de toneladas de eucalipto. Sendo 15,6 milhões de toneladas destinados ao mercado 

externo e 5,3 milhões de toneladas ao mercado doméstico. Nesse cenário, cabe destacar que 

cerca de 12% de resíduos gerados no processo produtivo, como cascas, galhos, folhas, lama 

de cal, cinza de caldeira entre outros, são mantidos no campo como proteção e adubação do 

solo, e aproximadamente 57% (cascas, galhos, folhas, cavacos, serragem e licor preto) são 

destinados para produção de energia (INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ÁRVORES, 2021).  

 

3.2.Etanol lignocelulósico 

O etanol de primeira geração (1G) é quase em sua totalidade produzido apenas a partir 

de matérias-primas sacarinas ou amiláceas (cana-de-açúcar, milho, trigo). O etanol de 

segunda geração (2G) ou celulósico é aquele produzido a partir das fibras lignocelulósicas, 

como o bagaço de cana-de-açúcar, palha de trigo ou arroz, cascas de arroz, outro tipo de 

resíduos agrícolas ou florestais (BUCKERIDGE et al., 2008; KANG et al., 2014; RASTOGI 

e SHRIVASTAVA, 2017).  

O Brasil é o segundo maior produtor de etanol, atrás somente dos Estados Unidos. 

Segundo dados da EIA – Administração da Informação de Energia foram produzidos nos 

Estados Unidos 52,64 bilhões de litros de etanol em 2020, valor abaixo dos patamares 

alcançados em 2018 e 2019, em virtude de altos preços do milho, oferta restrita do cereal em 

determinadas regiões e redução da demanda em função da pandemia COVID-19. (EIA, 2021; 

UDOP, 2021) 
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No Brasil a produção de etanol estimada é de 25,8 bilhões de litros para safra 

2021/2022 (CONAB, 2021), com produção de aproximadamente 165 milhões de toneladas de 

bagaço de cana, com 50% de umidade (LAMONICA, 2005), revelando ainda assim potencial 

de uso para produção de etanol 2G. 

O bagaço de cana-de-açúcar é material disponível em grande quantidade nas usinas, e 

com alto teor de fibras de celulose e hemicelulose. Além disso, a indústria dispensaria gastos 

com transporte de outras fontes. Contudo, atualmente, o bagaço de cana é queimado pelas 

usinas na cogeração de energia, o que garante autossuficiência energética, uma vez que é 

considerado meio eficiente para produção de energia. Porém, tecnologias mais avançadas 

podem ser utilizadas, permitindo melhor aproveitamento energético, como caldeiras de alta 

pressão e turbinas a vapor com maior capacidade e eficiência (GALBIATI et al., 2010). Além 

disso a biorrefinaria flexível pode ser adotada, desviando parte do material lignocelulósico 

(bagaço e palha de cana-de-açúcar) para a produção de energia elétrica ou como matéria-

prima para produção do etanol de segunda geração (DIAS et al., 2013a). 

Neste contexto, para maior valorização da biomassa, o processo de produção atual (1ª 

geração), associado com o de 2ª geração, combinados com a cogeração de energia tem tido 

crescente interesse na literatura. Dias et al., (2012) revelaram que o etanol 2G poderia 

competir favoravelmente com a produção de bioeletricidade, quando aproveitando folhas e 

bagaço, e utilizando enzimas de baixo custo. Carpio e de Souza (2017) avaliaram modelos 

que buscaram determinar a fração ótima de bagaço para produção de etanol de segunda 

geração frente à cogeração de energia. Neste estudo, o cenário com maior retorno e menor 

risco, seria alocar 84% do bagaço para a produção de etanol de segunda geração. 

Atualmente, no Brasil a produção de etanol 2G em escala comercial é realizada pelas 

empresas GranBio, Raízen e pela planta piloto do CTC (Centro de Tecnologia Canavieira). A 

usina Bioflex-I da Granbio, no Município de São Miguel dos Campos, em Alagoas, possui 

capacidade de produção de 60 milhões de litros/ano, a partir do processamento de bagaço de 

cana-de-açúcar (Cana Energia) e palha (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2020). A 

Raízen, com planta em Piracicaba, São Paulo, na unidade Costa Pinto, possui capacidade de 

41 milhões de litros/ano, a partir do processamento de bagaço de cana-de-açúcar. Entretanto, 

uma nova unidade produtora de etanol celulósico será integrada ao parque de bioenergia 

Bonfim localizado em Guariba, São Paulo, e terá capacidade de produção de 82 milhões de 

litros/ano a partir de 2023 (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2021). A planta piloto 

do CTC, localizada em São Manuel, São Paulo, possui capacidade de 3 milhões litros/ano, a 

partir do processamento do bagaço e da palha de cana-de-açúcar. 
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Contudo, as unidades comerciais ainda enfrentam desafios, e permanecem 

funcionando abaixo da capacidade nominal. Em 2015, a Bioflex-I atingiu apenas 4 milhões de 

litros, tendo como principal desafio superar o nível de impurezas minerais trazidas do campo 

junto com a palha (DANTAS, 2016). Já em 2017, foram produzidos 28 milhões de litros 

(MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2020) e apesar do processo atual consolidado, a 

companhia ainda não conseguiu atingir níveis satisfatórios de produção, optando portanto em 

paralisar a produção de etanol 2G, transferindo a matéria prima para produção de energia 

elétrica (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2021).  

Em 2015 a planta da Raízen conseguiu atingir 1,4 milhões de litros, justificados por 

dificuldades com a filtração da lignina presente nos colmos e palha da cana-de-açúcar 

(GOMES, 2016). Em 2019, produziu 20 milhões de litros de etanol 2G, um aumento em 

comparação aos anos anteriores, porém ainda abaixo da capacidade nominal (MINISTÉRIO 

DE MINAS E ENERGIA, 2021). 

Neste sentido, o RenovaBio, Política Nacional de Biocombustíveis, contribui com a 

adequada expansão dos biocombustíveis na matriz energética entre eles o etanol e o etanol 

2G, com reflexos na segurança energética, previsibilidade de mercado e mitigação de emissão 

de gases do efeito estufa no setor de combustíveis. A partir das metas estabelecidas pelo 

governo aos distribuidores de combustíveis, os produtores, após a certificação, recebem notas 

de eficiência energético-ambiental, proporcionais ao volume de biocombustível 

comercializado, os chamados CBIOs, Crédito de Descarbonização de Biocombustíveis, 

concedidos de acordo com a eficiência no plantio da biomassa utilizada na produção. Estes 

créditos podem ser negociados na bolsa de valores e comprados por setores que necessitem 

como contrapartida por suas emissões (KUTIANSKI et al., 2021).  

 

3.3.Pré-tratamento do material lignocelulósico 

Para a produção do etanol de segunda geração, o principal objetivo do pré-tratamento 

do material lignocelulósico é separar os carboidratos da matriz estrutural da lignina, 

considerada um dos principais obstáculos da hidrólise enzimática (XU et al., 2019). Dessa 

maneira, permite a degradação da matriz estrutural do material, diminuindo a recalcitrância do 

material, facilitando o acesso das enzimas a hemicelulose e celulose, tornando-as mais 

acessíveis aos agentes hidrolíticos, proporcionando aumento do rendimento no processo. 

Consiste em uma das etapas mais importantes, em termos de custo e influência nas etapas 

posteriores de hidrólise (CARVALHO, 2018; RABELO et al., 2019). 
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Os pré-tratamentos podem ser físicos, químicos, biológicos ou uma combinação de 

todos (OGEDA e PETRI, 2010), sendo o efeito nas camadas de celulose, hemicelulose e 

lignina diferente em cada um deles. Devem melhorar a formação de monossacarídeos durante 

a hidrólise, evitar a degradação ou perda de carboidratos, evitar a formação de inibidores para 

os processos subsequentes e ser viável economicamente (RABELO et al., 2019). Promovem a 

solubilização pela clivagem de ligações α e β-aril-éter, grupos metoxila e carbono-lignina, 

causando alteração estrutural ou na redistribuição da lignina sobre a parede celular. Além 

disso, propiciam aumento da permeabilidade na matriz lignocelulósica e da porosidade da 

parede vegetal (ZHAO et al., 2009; ZHANG et al., 2017; CARVALHO, 2018). 

 

3.3.1. Pré-tratamentos físico-químicos  

Os pré-tratamentos físicos promovem alteração na regularidade estrutural da biomassa, 

sem necessariamente alterar a composição, como por exemplo: moagem, trituração, 

autoclavagem, irradiação, extrusão e ultrassom. Porém apresentam alto custo energético no 

contexto industrial, possuindo assim baixa aplicabilidade (CARVALHO, 2018; BENSAH; 

MENSAH., 2019).  

Os métodos químicos visam remover a lignina e a hemicelulose sem danificar a cadeia 

celulósica para que a mesma apresente características adequadas para as próximas etapas. 

Entretanto devido ao entrelaçamento das fibras de hemicelulose e celulose, a celulose também 

pode sofrer processo de degradação, dependendo das condições empregadas no processo 

(MOISER et al. 2005; SILVA et al. 2015). 

Por outro lado, os tratamentos físico-químicos apresentam resultados mais promissores 

em termos técnico-econômicos. São aqueles realizados com ácidos diluídos, altas 

temperaturas e pressão (hidrotérmico), explosão a vapor, entre outros. Podem utilizar agentes 

químicos como ácidos, bases ou solventes (RABELO, 2019). Usinas de E2G ao redor do 

mundo e no Brasil, aplicam esses processos em escala piloto e industrial, como por exemplo 

explosão a vapor pela Raízen e hidrotérmico pela GranBio (LORENZI; DE ANDRADE, 

2019).  

 

3.3.1.1.Pré-tratamento com ácido diluído 

O pré-tratamento utilizando ácido diluído pode ser empregado em uma ampla 

variedade de biomassas lignocelulósicas, promovendo altas liberações de açúcares em sua 

forma monomérica, ou seja, mais acessível aos microrganismos no processo fermentativo. 

Podem ser utilizados ácidos minerais ou orgânicos, como ácido sulfúrico, clorídrico, 
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fosfórico, nítrico, fórmico, acético, propiônico, fumárico entre outros (ALVIRA et al., 2010; 

RABELO, 2019). Estes ácidos são comumente associados a temperaturas acima de 120
o
C 

com a finalidade de aumentar a acessibilidade à celulose, além de promover a quebra dos 

açúcares da hemicelulose (PASIN et al., 2020). 

Cerca de 80-90% da hemicelulose é solubilizada e hidrolisada a monômeros com 

pequena condensação e precipitação da lignina.  Entretanto para maiores liberações de 

açúcares, concentrações mais elevadas de ácido propiciam o aumento na formação de 

inibidores e problemas relacionados à corrosão dos equipamentos que prejudicam o processo 

fermentativo (LIU et al., 2019).  

 

3.3.1.2.Pré-tratamento hidrotérmico 

O pré-tratamento hidrotérmico, conhecido também como auto-hidrólise, se destaca por 

utilizar apenas água em altas temperaturas e pressão, o que torna o processo ambientalmente 

favorável, uma vez que não requer a adição e recuperação de produtos químicos. 

Temperaturas em torno de 150 e 230 
o
C são normalmente utilizadas, e o tempo de processo 

pode variar de segundos até horas, dependendo da temperatura estabelecida, seguida de rápida 

despressurização (CARVALHEIRO et al., 2016). Os efeitos mecânicos são causados porque a 

pressão é rapidamente reduzida e as fibras são separadas por descompressão (PAN et al., 

2005), e o material lignocelulósico em contato com água sob altas temperaturas promove a 

clivagem dos grupos acetil presentes nas estruturas lignocelulósicas da hemicelulose, 

compostas por xilose, em sua maioria, produzindo ácido acético, resultando em uma fase 

líquida contendo hemicelulose e sólidos precipitados ricos em celulose e lignina (PAN et al., 

2011). 

Neste método a lignina é parcialmente fragmentada, facilitando assim à ação de água, 

ácidos ou enzimas, aumentando o potencial hidrolítico da celulose (SUN e CHENG, 2002). 

Além disso, possui altas taxas de recuperação de hemiceluloses, principalmente na 

forma de oligossacarídeos de pentoses e não acarreta problemas de corrosão comum em 

tratamentos químicos. Entretanto, necessita de uma etapa de hidrólise dos oligossacarídeos, 

química ou enzimática, para utilização desses açúcares em sua forma monomérica (LIU et al., 

2005).  

 

3.3.1.3.Pré-tratamento com Organosolv 

O pré-tratamento com organosolv consiste na utilização de solventes orgânicos ou 

uma mistura desses solventes com água. Trata-se de um processo de deslignificação 



26 

 

amplamente estudado (DIAS et al., 2012). Consiste na deslignificação da biomassa 

lignocelulósica com solubilização da hemicelulose, e fragmentação da lignina. São utilizados 

solventes orgânicos como etanol, metanol, acetona, ácido paracético e etileno glicol, podendo 

utilizar catalisadores ácidos ou alcalinos para extrair lignina da biomassa lignocelulósica 

(PENÍN et al., 2020). 

O processo Organosolv remove a lignina, pela quebra de ligações α-éter e β-aril éter, 

ácido 4-O-metilglucuronico éster e α-carbono-lignina. Desta forma ocorre aumento da área 

superficial e da digestibilidade, além da redução do volume do poro, da polimerização e da 

cristalinidade da celulose, que é produzida com alta pureza (YOUNG e DAVIS, 1986; ZHAO 

et al., 2009; STRASSBERGER, 2014). 

Dentre os solventes utilizados no processo, o etanol é o mais empregado devido sua 

baixa toxicidade e facilidade de recuperação do solvente e da lignina, que pode ser utilizada 

como subproduto (ZHAO et al., 2009; RABELO, 2019). Além disso, está presente nas 

biorrefinarias, podendo ser facilmente reciclado e reutilizado no processo, mais barato e 

menos tóxico em comparação com outros solventes, como o metanol (YÁÑEZ-S, et al, 2014). 

 

3.4.Hidrólise ácida 

A hidrólise tem como objetivo converter hemicelulose e celulose nos monômeros, 

pentoses e hexoses, respectivamente, mediante adição de água à molécula. Esta reação é 

conhecida como hidrólise e, para que a mesma ocorra, é necessária a presença de um 

catalisador, que pode ser ácido, denominada hidrólise ácida, ou enzima, a hidrólise enzimática 

(SOARES; VAZ ROSSELL, 2007). 

No processo de hidrólise ácida, ocorre a quebra das ligações glicosídicas em três 

etapas: I) um próton do catalisador ácido interage rapidamente com o oxigênio glicosídico, 

que une as unidades de β-D-anidroglicose, formando o ácido conjugado. II) em seguida, a 

quebra da ligação C-O do ácido conjugado com a formação do íon carbônio cíclico. III) e por 

último, uma unidade de β-D-anidroglicose e um próton são liberados após adição de água 

(XIANG et al., 2003).  

Essa técnica consiste em utilizar ácidos concentrados ou diluídos, como os ácidos 

sulfúrico, clorídrico ou nítrico. São obtidos como produtos principais destas reações químicas 

as hexoses (glicose, galactose e manose), pentoses (xilose e arabinose), lignina, ácido acético, 

em proporções variáveis dependendo da matéria-prima (SUN e CHENG, 2005; SOARES e 

ROSSEL, 2007). É considerado método eficaz, principalmente, na liberação de xilose com 

baixos graus de polimerização, porém o uso de ácidos contribui com a corrosão de 
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equipamentos e degradação de carboidratos, formando subprodutos tóxicos indesejáveis. 

Entretanto, ácidos orgânicos, como ácido fórmico e acético, tendem a apresentar baixa 

corrosão de equipamentos e degradação da xilose, contribuindo com a menor formação de 

inibidores para fermentação (ZHANG; XU; YU, 2017). 

Neste sentido, os principais problemas da hidrólise ácida estão relacionados à 

formação de componentes inibidores da fermentação etanólica. Glicose e xilose sob altas 

pressões e temperaturas são convertidas a 5-hidroximetilfurfural (HMF) e furfural 

respectivamente, os quais, caso não sejam removidos, podem levar a inibição microbiana 

quando os hidrolisados forem usados como meio de cultivo em bioconversões. Sendo assim, 

etapas de remoção química, física ou biológica desses compostos inibidores têm sido 

empregadas visando melhorar os rendimentos nos bioprocessos posteriores (MOUTTA, et al., 

2014).  

Taherzadeh et al. (2000) tem reportado que novas espécies microbianas engenheiradas 

toleram inibidores e podem diminuir a necessidade de detoxificar hidrolisados. Entretanto, os 

compostos aos quais essas espécies são resistentes ainda não são definidos. Diversos métodos 

de detoxificação, incluindo biológicos, físicos e químicos, tem sido propostos para 

transformar inibidores em compostos inativos ou reduzir as concentrações (MOUTTA, 2009). 

Apesar disto, a geração de inibidores na hidrólise ácida do material lignocelulósico ainda é 

problema a ser contornado na busca de maiores rendimentos e produtividade para o etanol de 

segunda geração (OLSSON; HAHN-HÄGERDAL, 1996; HAHN-HÄGERDAL et al., 2007; 

FONSECA, 2009). 

Embora a hidrólise ácida possua suas vantagens, o seu uso não tem sido reportado, 

devido à falta de dados que comprovem sua eficácia em longo prazo para o desenvolvimento 

do processo em escala comercial (GURGEL et al., 2012). 

 

3.5.Hidrólise enzimática 

A hidrólise enzimática é processo muito estudado por apresentar ausência de formação 

de produtos secundários, na necessidade no uso de compostos químicos, altas pressões e 

temperatura (BASTOS, 2007). O catalisador além de ser de origem biológica, realiza reações 

específicas causando menores impactos ambientais (baixas temperaturas e pH) (OLIVEIRA; 

VASCONCELOS, 2006).  

As hidrolases são o conjunto de enzimas capazes de realizar a conversão enzimática de 

hemiceluloses (pentoses) e celulose (hexoses). Podem ser divididas em celulases e 
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hemicelulases, capazes de hidrolisar materiais lignocelulósicos. São produzidas 

principalmente por fungos filamentosos (RABELO et al., 2019). 

As celulases são enzimas que atuam na celulose, promovendo hidrólise à glicose. 

Possuem complexo enzimático composto por endoglucanases, exoglucanases e β-glicosidases, 

que atuam sinergicamente nas fibras celulolíticas. As endoglucanases hidrolisam internamente 

as cadeias de celulose, produzindo polissacarídeos de menor comprimento. As exoglucanases 

hidrolisam os terminais não redutores nas extremidades da celulose, liberando celobiose e as 

β-glicosidases hidrolisam a celobiose em glicose (HORN, et al. 2012). Os fungos 

Trichoderma reesei e Aspergillus niger são considerados produtores de celulases, sendo T. 

reesei conhecido por produzir grandes quantidades de endoglucanases, enquanto A. niger é 

eficiente produtor de β-glicosidades (MAEDA et al. 2011). 

As hemicelulases consistem em enzimas do tipo endoxilanase, exoxilanase e esterase, 

e hidrolisam hemiceluloses em seus carboidratos, xilose, manose, glicose e galactose. A ação 

sinérgica de enzimas do tipo endoxilanase, β-xilosidase, α-glucorosidase, arabinofurosidase e 

arabinase, contribuem para despolimerização completa e eficiente da hemicelulose (JUTURU; 

WU, 2013). Além disso, a natureza heterogênea da hemicelulose não permite a acessibilidade 

de uma única enzima, pois o processo hidrolítico altera esta acessibilidade, portanto diferentes 

microrganismos seguem diferentes estratégias para degradação da parede celular. Fungos 

filamentosos do gênero Aspergillus e Trichoderma são capazes de secretar todas as 

hemicelulases, despolimerizando a hemicelulose em monômeros ou oligômeros (DE SOUZA; 

KAWAGUTI, 2021). 

Estudos realizados por Langan et al., (2014) revelaram que a porosidade da parede 

celular lignificada e fibras hidrofílicas do material lignocelulósico serão determinantes para 

eficácia da hidrólise enzimática dos polissacarídeos da biomassa. Além disso, a redução ou 

deformação da lignina e a remoção total ou parcial da hemicelulose facilitará a acessibilidade 

das enzimas às fibras de celulose. De acordo com Cortez et al., (2014) a concentração de 

hemicelulose possui maior efeito negativo na conversão enzimática da celulose do que 

quando comparado com a lignina. 

Mussatto et al., (2008) comprovaram que a hemicelulose influenciou negativamente o 

ataque de enzimas nas fibras de celulose, e que maior conversão da celulose foi obtida após 

etapa de pré-tratamento com ácido diluído devido a remoção da hemicelulose. Isso indica que 

a presença da lignina pode afetar indiretamente a ação da celulase pela associação com a 

hemicelulose, indicando que a lignina não atua diretamente na acessibilidade da celulose, mas 

é capaz de limitar o acesso à hemicelulose (SELIG, et al., 2009; KUMAR E WYMAN 2009). 
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Neste contexto, a hidrólise enzimática apresenta benefícios como: ausência de 

subprodutos originados na degradação de açúcares, realiza reações específicas causando 

menores impactos ambientais, menor consumo de energia por apresentar condições de reações 

mais leves e, consequentemente, menor manutenção de equipamentos (BALLESTEROS, 

2010; YANG et al., 2011). Entretanto, o custo das enzimas ainda é entrave a ser superado 

para as atuais biorrefinarias, que utilizam enzimas importadas no processo de produção de 

etanol 2G (LORENZI; DE ANDRADE, 2019).  

Esse tipo de rota tem sido a mais utilizada atualmente, porém ainda é constante a 

busca por coquetéis enzimáticos que permitem obter a máxima conversão de açúcares 

fermentescíveis a um custo acessível (RABELO et al., 2019) 

 

3.6.Cultivo em estado sólido 

O cultivo em estado sólido (CES) pode ser definido como o crescimento de 

microrganismos em matriz sólida na ausência ou quase ausência de água livre. Essa matriz 

sólida adsorve quantidade limitada de água que é fornecida para o processo, pois é necessário 

que o substrato contenha umidade suficiente para sustentar o crescimento e o metabolismo do 

microrganismo (PANDEY et al., 2000; PANDEY, 2003). Consiste em métodos que requer 

pouca energia, baixa produção de resíduos e é capaz de utilizar diversos resíduos 

agroindustriais como substrato. Se destaca por se tratar de cultivo com baixa demanda de água 

e similaridade com o habitat natural de muitos fungos filamentosos (GUTIÉRREZ-CORREA; 

VILLENA, 2003).  

Diversos microrganismos podem ser cultivados a partir de substratos sólidos. No 

entanto, os fungos filamentosos possuem a melhor capacidade de crescer nestas condições 

devido às características fisiológicas e bioquímicas. Sendo assim, dentre as classes mais 

estudadas podemos citar Phycomycetes (Mucor e Rhizopus), Ascomycetes (Trichoderma, 

Aspergillus e Penicillium), Basidiomycetes (Polysporus) (PANDEY, 1992) e Hyphomycetes 

(Drechslera monoceras) (MENEZES et al., 1995; HASAN et al., 2003). 

O gênero Trichoderma compreende fungos saprófitos que habitam o solo de maneira 

generalizada. As espécies de fungos pertencentes a este gênero são tradicionalmente 

reconhecidas pela produção de enzimas hidrolíticas, incluindo celulases, hemicelulases e 

quitinases  (RAMOS, 2002; DE SOUZA; KAWAGUTI, 2021). Por isso, várias espécies de 

Trichoderma têm sido utilizadas na produção comercial de diversas destas enzimas, com 

aplicações nas indústrias têxtil e de alimentos. Além da importância econômica, o gênero 

Trichoderma tem sido utilizado no estudo de diferentes fenômenos biológicos e, com relação 
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ao cultivo em estado sólido, o bagaço de cana-de-açúcar tem se apresentado como suporte 

adequado para crescimento deste gênero de fungo (FADEL et al., 2014). 

O uso do CES tem se expandido atualmente devido a crescente importância para a 

produção de produtos com maior valor agregado, como por exemplo enzimas, vitaminas, 

ração animal, antibióticos entre outros a partir de resíduos agroindustriais. Além disso, 

apresenta redução de despesas na etapa de purificação (YAZID et al., 2017). Os produtos 

obtidos por CES, geralmente, são separados de um extrato que pode ser aquoso ou obtido a 

partir de solventes orgânicos. Considerando o efeito de hidrolases fúngicas no bagaço de 

cana-de-açúcar, há liberação de glicose neste extrato, sendo que outros produtos poderiam ser 

gerados a partir desta fonte de carbono (CAMPANHOL et al., 2019; ROCHA et al., 2021). 

Entretanto, para o sucesso dos CES fatores como: tipo de microrganismos, suporte 

sólido, tamanho de partícula, pré-tratamento do substrato, suplemento nutricional, atividade 

da água, temperatura, aeração e tipo de reator devem ser considerados. Além disso, a 

utilização de substratos que passaram previamente por algum tipo de pré-tratamento, seja 

físico, químico ou uma mistura dos métodos, facilitam a disponibilização de nutrientes para 

os microrganismos (LÓPEZ-PÉREZ; VINIEGRA-GONZÁLEZ, 2016; SADH et al., 2018).  

 

3.7.Fermentação etanólica de hidrolisados 

O uso da levedura S. cerevisiae na fermentação de hidrolisados pode ocasionar baixo 

rendimento de etanol, devido à presença de inibidores que podem ser produzidos durante 

etapas de pré-tratamento químico, tais como furfural e hidroximetilfurfural (HMF) oriundos 

da degradação de pentoses e hexoses, respectivamente, além do ácido acético proveniente da 

hidrólise do radical acetil presente na hemicelulose (PALMQVIST e HAHN-HÄGERDAL, 

1999). Uma alternativa a este problema é o uso de microrganismos resistentes a condições 

extremas de pH, temperaturas, concentração do substrato e compostos inibitórios (POLETO et 

al., 2015). Estudos realizados por Bazoti et al. (2017) revelaram como promissor o uso da 

levedura Wickerhamomyces sp. para produção de etanol de segunda-geração, mesmo em 

hidrolisados que continham ácido acético na composição. 

Kluyveromyces marxianus, Candida guilliermondii, Candida blankii, Candida tenuis, 

Candida itermedia, Brettanomyces/Dekkera naardenensis, Pichia segobiensis, 

Kluyveromyces cellobivorus, Debaryomyces nepalensis, Debaryomyces polimorpha e 

Schizosaccharomyces pombe são as principais espécies de leveduras que fermentam xilose. 

Também são indicadas na literatura apenas poucas espécies de leveduras capazes de alcançar 
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altos rendimentos de etanol a partir de xilose, como Scheffersomyces shehatae, Pachysolen 

tannophilus e Scheffersomyces stipitis com YP/S em torno de 0,38, 0,36 e 0,49 g.g
-1

 

respectivamente (CHENG et al., 2008; ANTUNES et al., 2013; YU et al., 2015). 

Segundo Sehnem et al., (2020), Wickerhamomyces anomalus foi capaz de produzir 

etanol a partir de hidrolisados ácidos diluídos com a presença de furfural e HMF no meio de 

cultivo. Especificamente, a linhagem WA-HF5,5 foi considerada promissora devido a 

habilidade de produzir etanol na presença destes compostos inibidores.  

Entretanto, a capacidade de aplicação dessas espécies é limitada devido à típica baixa 

tolerância ao etanol e a compostos gerados durante a etapa de pré-tratamento e hidrólise da 

hemicelulose. Sendo assim, a otimização e redução de custos do etanol obtido a partir destas 

matérias-primas está vinculada diretamente à utilização de microrganismos capazes de 

sintetizar enzimas hidrolíticas como celulases, liberando de forma mais eficiente os açúcares 

fermentescíveis (FERREIRA et al., 2011). 
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4. METODOLOGIA 

Cabe destacar que durante o estudo os experimentos foram realizados em locais 

diferentes. A primeira fase, como doutorado sanduíche, foi realizada no Laboratório Nacional 

de Energia e Geologia (LNEG) em Lisboa, Portugal. Nesta etapa foram realizados testes de 

pré-tratamento hidrotérmico no bagaço de cana-de-açúcar e na biomassa residual de eucalipto, 

e a hidrólise enzimática utilizando coquetel comercial. A segunda fase do estudo, referente 

aos cultivos em estado sólido (CES) e os pré-tratamentos em autoclave foram realizados na 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) – Centro de Ciências Agrárias, Araras, São 

Paulo, no Laboratório de Microbiologia Aplicada e Controle (LABMAC) e Laboratório de 

Microbiologia Agrícola e Molecular (LAMAM) conforme esquema da Figura 4.5.  

 

 

 

Figura 4.5: Esquema geral das etapas realizadas no estudo. 
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4.1.Bagaço de cana-de-açúcar 

O bagaço de cana-de-açúcar foi coletado de usinas de açúcar e álcool da região de 

Araras/SP em maio de 2017. Após a coleta, as amostras foram acondicionadas em embalagens 

e congeladas em freezer. Na medida em que foram utilizadas nos experimentos foram secas 

em estufa a 50
o
C por aproximadamente 48 horas. Após esta etapa as partículas foram 

trituradas em moinho de facas, e em seguida, classificadas em conjunto de peneiras TYLER 

para selecionar material com tamanho na faixa de 0,59 a 0,84 mm. As amostras foram 

caracterizadas em relação ao teor de Carbono Total Orgânico em Analisador de Carbono e 

Nitrogênio SHIMADZU
®

 TOC-LCPN, conforme item 4.3.5, e a fração celulósica e 

hemicelulósica conforme descrito no item 4.4.3. 

 

4.2.Biomassa florestal residual de eucalipto (Eucalyptus globulus) 

A biomassa florestal residual (BFR) de eucalipto (galhos, folhas e casca) utilizada foi 

previamente triturada na fábrica The Navigator Company, Cácia, Portugal. Em seguida, o 

material foi seco em estufa a 50
o
C por aproximadamente 48 horas, e triturado novamente em 

moinho de facas. As amostras foram caracterizadas em relação a fração celulósica e 

hemicelulósica conforme descrito no item 4.4.3. 

 

4.3.Caracterização do material lignocelulósico 

4.3.1. Umidade 

Uma alíquota de aproximadamente 2,0 g foi pesada em cadinhos de porcelana e 

utilizada para determinação de umidade em estufa a 105 ± 2
o
C por 3 horas. Em seguida, o 

material foi mantido em dessecador para resfriar até temperatura ambiente e obtenção de 

massa constante, e obtenção de umidade em porcentagem do material analisado, segundo 

equação 1 (MORAIS, et al., 2010). 

 

(𝑴𝑹𝑨𝑼 −𝑴𝑹𝑨𝑺)𝒙𝟏𝟎𝟎%

𝑴𝑨𝑼
= 𝑻𝑼% 

(4.1) 

Onde:  

MRAU: Massa do Recipiente Amostra Úmida 

MRAS: Massa do Recipiente Amostra Seca 

MAU: Massa da Amostra Úmida 

TU: Teor de Umidade 
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4.3.2. Cinzas 

A determinação de cinzas nas amostras de BFR e do bagaço de cana foram realizadas 

no LNEG, em Lisboa, segundo metodologia desenvolvida pelo Laboratório Nacional de 

Energia Renovável (NREL) (SLUITER et al., 2008). Entretanto, para as amostras do bagaço 

de cana da segunda parte do estudo, a caracterização foi realizada no LABMAC, em Araras, 

conforme metodologia adaptada utilizando analisador de carbono orgânico total SSM-5000A 

SHIMADZU
®

, visando propiciar apenas a queima do material a 900
o
C, conforme descreve 

item 4.3.5. Neste caso, as barcas de cerâmica foram previamente calcinadas vazias no próprio 

equipamento a 900
o
C e mantidas em dessecador até temperatura ambiente.  

Para as duas metodologias uma alíquota de aproximadamente 1,0 g do material foi 

utilizada para determinação, e a obtenção do teor de cinzas em porcentagem determinada 

conforme equação 2. 

 

𝑴𝑹𝑨𝑪 −𝑴𝑹

𝑴𝑨
𝒙𝟏𝟎𝟎% = 𝑻𝑪% 

(4.2) 

Onde: 

MRAC: Massa Recipiente Amostra Calcinada 

MR: Massa Recipiente 

MA: Massa Amostra 

TC: Teor de Cinzas 

 

4.3.3. Carboidratos estruturais e lignina 

A caracterização das amostras lignocelulósicas in natura e após os pré-tratamentos foi 

realizada segundo metodologia do NREL (SLUITER et al., 2011). 

A caracterização foi realizada com as amostras trituradas em tamanho de partículas 

menores que 0,5 mm. Após ser triturado foi adicionado ao material ácido sulfúrico a 72% 

(m/m), permanecendo por 60 minutos a 30
o
C, ocorrendo mistura do material (com bastão de 

vidro) a cada 10 minutos nos primeiros 30 minutos de reação. Em seguida, diluiu-se a mistura 

a 4% (m/m) com a adição de água destilada. O material diluído permaneceu em autoclave por 

60 minutos a 121 
o
C. As partículas foram filtradas em cadinho de vidro com placa porosa tipo 

Gooch porosidade média-fina número 3, com micragem da placa de 16 a 40 micras, e 

caracterizadas em termos de lignina insolúvel em ácido (teor de lignina Klason), a partir das 
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cinzas determinadas em mufla a 550 
o
C por 5 horas. A fração líquida foi caracterizada por 

HPLC (LNEG), conforme item 4.10. 

 

4.3.4. Espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier 

(FTIR) 

As amostras de bagaço de cana in natura e após o CES foram caracterizadas por 

espectroscopia no infravermelho a partir do preparo de pastilhas de brometo de potássio (KBr) 

mantendo a proporção de 1:100 de bagaço de cana-de-açúcar. A mistura foi realizada em 

almofariz e compactada em prensa hidráulica a uma pressão de 8.000 kgf.cm
-2

 por 

aproximadamente 3 minutos. Para obtenção dos espectros foi utilizado o espectrômetro 

Tensor II da Bruker
®

 com o auxílio do programa OPUS 7, no intervalo de varredura de 4000 a 

400 cm
-1

, resolução de 4 cm
-1

 e 64 varreduras por amostra. Foi realizado também 

compensação atmosférica (água e CO2) com o intuito de diminuir ruídos no espectro. 

 

4.3.5. Determinação do teor de carbono total das partículas de bagaço de 

cana-de-açúcar 

A determinação ocorreu em analisador de carbono orgânico total SSM-5000ª 

SHIMADZU
®

. A análise consiste na oxidação por combustão catalítica (temperatura forno de 

900 
o
C) a partir de oxigênio (99,9% pureza) como gás de arraste a 500 mL min

-1
. As amostras 

foram acondicionadas em barcas de cerâmica previamente secas em estufa a 100
o
C e 

quantificadas com o auxílio de curva de calibração realizada com glicose anidra. 

 

4.4.Pré-tratamento hidrotérmico  

Os tratamentos hidrotérmicos foram realizados no LNEG, em um reator de aço 

inoxidável (Parr Instruments Company, Moline, Illinois, EUA) com volume total de 2 L. O 

reator foi equipado com dois impulsores de turbina de quatro pás, aquecidos por uma manta 

de tecido externa e resfriados por água fria circulando através de um circuito interno de aço 

inoxidável e temperatura controlada através de um controlador Parr PID. A biomassa foi 

misturada com água no reator a fim de se obter uma relação líquido-sólido (LSR) de 8 (mg 

água/mg matéria-prima seca). A velocidade de agitação foi fixada em 150 rpm e o reator 

aquecido para atingir temperaturas finais variando entre 170°C e 190°C (condições não 

isotérmicas). Quando a temperatura desejada foi atingida, o reator foi mantido nas condições 

estabelecidas por 10 minutos e, em seguida, rapidamente resfriado. As frações líquidas e 

sólidas foram separadas usando uma prensa hidráulica (Sotel
®

, Portugal) até 200 kg/cm
2
 e a 
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fração líquida recuperada foi filtrada (papel de filtro Whatman
®

 nº 1) para remover os sólidos 

restantes. A fração sólida foi lavada com água destilada à temperatura ambiente com dois 

volumes de água, filtrada e seca a 45
o
C antes da análise da composição química. 

A fração sólida foi caracterizada conforme o item 4.3.3 com o objetivo de estimar a 

concentração de açúcares (glicose e xilose) restante na biomassa para posterior etapa de 

hidrólise. Assim, o perfil de açúcares foi ajustado a um modelo de saturação de acordo com a 

Equação 3, linearizada pelos duplos recíprocos (C
-1

 versus t
-1

), onde "C" é a concentração de 

glicose e xilose liberada durante o tempo "t", "Cmáx" é a concentração máxima de açúcares e 

"k" é a constante que indica o tempo de tratamento para ½Cmáx. 

(4.3) 

𝐶 =
𝐶𝑚á𝑥𝑡

𝑘+𝑡
      

         

4.5.Pré-tratamento com ácido  

Esta etapa foi realizada de duas maneiras: pré-tratamento hidrotérmico em reator 

(LNEG) com bagaço de cana e BFR, e pré-tratamento em autoclave (UFSCar), apenas com 

bagaço de cana.  

No pré-tratamento hidrotérmico em reator as partículas de bagaço de cana-de-açúcar e 

de BFR após pré-tratamento hidrotérmico a 170
o
C foram submetidas a pré-tratamento com 

ácido sulfúrico (0,5% m/m) a 190
o
C, em reator de aço inoxidável, conforme item 4.4. A 

biomassa foi misturada com a solução ácida a fim de se obter uma relação líquido-sólido 

(LSR) de 8 (mg água/mg matéria-prima seca). 

No pré-tratamento em autoclave, as partículas de bagaço de cana com tamanho 

selecionadas conforme item 4.2, sem nenhum tratamento prévio, foram submetidas a um pré-

tratamento com 1% m/m de ácido sulfúrico em autoclave a 120
o
C e 1 atm por 60 minutos, 

com a mesma relação anterior (LSR 8). Após serem retiradas da autoclave, as partículas 

foram filtradas em bomba a vácuo, com papel filtro qualitativo (Whatman
®

 nº 1), para separar 

as partículas de bagaço do hidrolisado. Em seguida, a fração sólida foi lavada em abundância 

com água destilada à temperatura ambiente, filtrada e seca a 45
o
C antes da análise da 

composição química. 

 

4.6.Pré-tratamento com Organosolv 

O pré-tratamento com Organosolv também ocorreu em duas etapas, em biorreator 

(LNEG) e autoclave (UFSCar).  
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Na condição utilizando o biorreator, as partículas de bagaço de cana-de-açúcar e de 

BFR advindas do pré-tratamento hidrotérmico a 170 
o
C foram submetidas a um pré-

tratamento com Organosolv, etanol e água (50% m/m) a 190 
o
C, em reator de aço inoxidável, 

conforme item 4.10. A biomassa foi misturada com a solução (etanol:água) a fim de se obter 

relação líquido-sólido (LSR) de 8 (mg água/mg matéria-prima seca).  

Em autoclave, as partículas de bagaço de cana com tamanho selecionadas, conforme 

item 4.2, sem nenhum tratamento prévio, também foram submetidas ao pré-tratamento com 

Organosolv, nas mesmas proporções anteriores (LSR 8), a 120 
o
C e 1 atm por 60 minutos. 

Após serem retiradas da autoclave, as partículas foram filtradas em bomba a vácuo com papel 

filtro qualitativo (Whatman
®

 nº 1) para separar as partículas de bagaço do hidrolisado. Em 

seguida, a fração sólida foi lavada em abundância com água destilada à temperatura ambiente, 

filtrada e seca a 45 
o
C antes da análise da composição química. 

 

4.7.Hidrólise enzimática  

A hidrólise enzimática dos sólidos pré-tratados foi realizada no LNEG, com a enzima 

Cellic CTec2 (200 IUpor mL), composto por consórcio enzimático de celulases e 

hemicelulases, gentilmente fornecida pela Novozyme
®

 (Dinamarca). As condições base dos 

ensaios foram fixadas para uma carga de enzima de 5% (m/m substrato), incubação a 180 rpm 

e 50°C durante 72 h. A mistura reacional foi realizada a partir de tampão citrato 0,05 M, pH 

5,0 e 0,02% m/v de azida de sódio. Imediatamente após as amostragens, as enzimas foram 

inativadas por banho fervente, e após filtração (filtros de nylon de 0,22 μm), os hidrolisados 

foram analisados por HPLC (item 4.10), sendo as concentrações finais de açúcares corrigidas 

com brancos de substrato e de enzima. 

 

4.8.Microrganismos 

Para os ensaios de CES foram utilizadas as cepas de Trichoderma reesei e Aspergillus 

niger. Foram mantidas em meio Ágar Bata Dextrose (BDA) Merck
®

 e/ou Aveia Dextrose 

Ágar (farinha de aveia 20 g L 
-1

, glicose 20 g L
-1

 e ágar 20 g L
-1

) (BIZI et al., 2003). Os 

mesmos foram propagados a partir de um disco micelial contendo esporos com 

aproximadamente 0,5 cm Ø e mantidos em estufa a 30 
o
C por 7 dias.  

Nos ensaios fermentativos foram utilizadas cepas de S. cerevisiae (PE-2), uma 

levedura industrial isolada por Basso et al. (2008)  e Wickerhamomyces anomalus (T1) 

isolada por De Souza (2015), conforme descreve a Tabela 4.2. Em testes comparativos de 

crescimento, além das leveduras anteriores também foram utilizadas as cepas Pichia stipitis 



39 

 

(NRRL Y-7124) e Candida materiae (B1) também isolada por De Souza (2015). Foram 

mantidas em slants de YPD a 4 
o
C (extrato de levedura 10 g L

-1
, peptona 20 g L

-1
, dextrose 20 

g L
-1

 e ágar 20 g L
-1

).  

 

Tabela 4.2: Microrganismos utilizados no estudo e seus respectivos códigos. 

Microrganismo Código da Cepa 

Trichoderma reesei CMAA 1168 

Aspergillus niger CCT 4355 

Saccharomyces cerevisiae PE-2 

Wickerhamomyces anomalus T1 

Pichia stipitis NRRL Y-7124 

Candida materiae B1 

 

 

4.9.Cultivo em estado sólido (CES) 

A hidrólise microbiana via CES foi conduzida em um sistema de biorreatores do tipo 

coluna de leito fixo, conforme o ilustrado na Figura 4.6. As colunas de 30 mm de diâmetro e 

200 mm de altura máxima foram preenchidas até 60 mm de altura do leito com as partículas 

selecionadas e esterilizadas do bagaço de cana-de-açúcar (suporte sólido), e aeração com 

saturação de água na vazão de 0,2 mL min
-1

 

As partículas de bagaço de cana-de-açúcar foram impregnadas com a solução 

nutriente, conforme descreve item 4.9.1, e inóculo até atingir 80% de umidade inicial do 

suporte sólido. A suspensão contendo o inóculo foi preparada de maneira isolada, entre 10
6
 e 

10
7
 esporos por mL, e adicionada ao cultivo com uma relação de 50:50 (proporção do volume 

de inóculo) de cada fungo, quando em cultivos com consórcio ou de maneira isolada. Os 

cultivos permaneceram por até 96 horas em estufa a 30 
o
C, sendo retirada amostras a cada 24 

horas (três colunas a cada 24 horas).  

Após o período de cultivo, o hidrolisado microbiano foi obtido com água deionizada na 

proporção 1:15 (sólido-água) e mantido em agitação orbital a 100 rpm, 28
o
C por 90 minutos 

de acordo com condições adaptadas de Motta e Santana (2014); Khosravi-Darani e Zoghi 

(2008) e otimizado conforme Bastos et al., (2015). Em seguida, o material foi centrifugado 

1814 x g por 15 minutos para separação do bagaço da fração líquida. Na sequência, o 
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hidrolisado microbiano obtido foi filtrado em filtros de seringa de 0,45 µm e caracterizado em 

termos de glicose e açúcares redutores totais (ART), segundo item 4.11. 

  

   (a)       (b) 

Figura 4.6: Esquema de biorreator em coluna de leito fixo (a) utilizado nos ensaios (adaptado 

de MOTTA; SANTANA, 2014) e CES com bagaço de cana-de-açúcar como suporte sólido 

impregnado com meio de cultivo e consórcio microbiano de Aspergillus niger e Trichoderma 

reesei (b). A: entrada de ar para a umidificação; B: umidificador; C: leito para o suporte 

sólido; D: saída de ar da coluna.   

 

4.9.1. Soluções nutrientes do CES 

Vinhaça e etanol (4% v/v) (VE), vinhaça (V) e meio sintético foram utilizados como 

soluções nutrientes para os cultivos em estado sólido. A vinhaça foi utilizada em ensaios de 

CES exploratórios como alternativa à solução nutriente sintética (meio sintético a base de 

sais). A amostra de vinhaça foi coletada em indústria sucroenergética situada na região de 

Araras/SP, sendo caracterizada em termos de pH por potenciometria, glicose pelo método 

enzimático glicose oxidase-peroxidase (kit LABORLAB
®

), carbono e nitrogênio total de 

acordo com o item 4.10. Além disso, foi caracterizada em termos de zinco, cobre, ferro e 

manganês por espectroscopia de absorção atômica em AAS Perkin Elmer
®

 - PINAACLE 

T900 segundo APHA (2005). Em seguida. foi armazenada em frascos de aproximadamente 2 

L e mantidas sob congelamento.  

No caso do meio de cultivo sintético, as partículas de bagaço de cana-de-açúcar foram 

impregnadas com solução nutriente de composição conforme indicado por Mandels e Weber 

(1969), ou seja, fosfato de potássio 2,0 g L
-1

; sulfato de amônio 1,4 g L
-1

; ureia 0,3 g L
-1

; 
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sulfato de magnésio 0,3 g L
-1

; cloreto de cálcio 0,3 g L
-1

; sulfato ferroso 5,0 mg L
-1

; sulfato de 

manganês 1,56 mg L
-1

; sulfato de zinco 1,4 mg L
-1

 e cloreto de cobalto 2,0 mg L
-1

). 

 

4.9.2. Obtenção do inóculo para os CES 

4.9.2.1.Propagação em meio líquido 

Cepas de T. reesei e A. niger usadas no cultivo foram propagadas separadamente a 

partir de um disco micelial contendo esporos com aproximadamente 0,5 cm Ø em meio de 

cultivo consistindo de 200 g L
-1 

de sacarose, 2,5 g L
-1

 de nitrato de amônio, 1,0 g L
-1

 de 

fosfato de potássio, 0,25 g L
-1

 de sulfato de magnésio e 0,04 g L
-1

 de sulfato de cobre, pH 4,0 

(KUMAR et al., 2003). Os frascos foram mantidos por sete dias, em estufa incubadora a 30
o
C 

sem agitação no meio citado acima. 

 

4.9.2.2.Propagação em meio líquido com e sem glicose 

 O inóculo foi propagado separadamente a partir de um disco micelial contendo 

esporos com aproximadamente 0,5 cm Ø em meio de cultivo adaptado segundo Mandels e 

Weber (1969) (fosfato de potássio 2,0 g L
-1

; sulfato de amônio 1,4 g L
-1

; ureia 0,3 g L
-1

; 

sulfato de magnésio 0,3 g L
-1

; cloreto de cálcio 0,3 g L
-1

; sulfato ferroso 5,0 mg L
-1

; sulfato de 

manganês 1,56 mg L
-1

; sulfato de zinco 1,4 mg L
-1

 e cloreto de cobalto 2,0 mg L
-1

), sem 

glicose e com adição de 20 g L
-1

 glicose. Os frascos foram mantidos em estufa a 30
o
C por 7 

dias. 

 

4.9.2.3.Propagação em meio sólido 

A. niger e T. reesei foram propagados separadamente em meio Ágar Bata Dextrose 

(BDA) Merck
®

 e/ou Aveia Dextrose Ágar (farinha de aveia 20 g L 
-1

, glicose 20 g L
-1

 e ágar 

20 g L
-1

) (BIZI et al., 2003) a partir de um disco micelial contendo esporos com 

aproximadamente 0,5 cm Ø e mantidos em estufa a 30
o
C por 7 dias. Após esse período, a 

superfície da placa foi raspada para retirada dos esporos. Estes foram transferidos para a 

solução impregnante utilizada nos ensaios. Uma alíquota de 1 mL foi coletada para contagem 

de esporos, e para A. niger acrescentou-se 20 μL de Tween 80 à suspensão no momento da 

contagem. A contagem dos esporos foi realizada em Câmara de Neubauer no início de cada 

ensaio. 

 

4.10. Determinação carbono orgânico e nitrogênio total 
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O carbono orgânico e o nitrogênio total foram determinados em analisador de TOC-

LCPN Shimadzu
®

. A quantificação é realizada a partir de um analisador de gases em 

infravermelho (NDIR) com limite de detecção de 4,0 0 µg. L
-1

 que detecta a absorbância de 

CO2 a um comprimento de onda específico no infravermelho (DE MATTOS e BASTOS, 

2016). 

 

4.11. Quantificação dos açúcares 

Os açúcares provenientes da biomassa após o pré-tratamento e aqueles liberados na 

hidrólise enzimática foram determinados por HPLC (Agilent 1100 Series, Germany), usando 

uma coluna Aminex HPX-87H (Bio-Rad, Hercules, CA), operando a 50
o
C. Monossacarídeos 

(glicose, xilose e arabinose) e ácido acético foram eluídos, após a injeção de uma amostra de 

20 μL, com ácido sulfúrico (5 mM) como fase móvel em taxa de fluxo de 0,4 mL min
-1

 

(SILVA-FERNANDES et al., 2015). 

Além disto, em algumas condições experimentais, o teor de glicose e outros açúcares 

foi determinado por método enzimático glicose oxidase peroxidase, através de kit da 

Laborlab
®

 e pelo método colorimétrico do reagente Ácido Dinitrosalicílico ADNS (ácido 3,5-

dinitrossalicílico) preparado de acordo com a proposta de Miller (1959). No caso do método 

enzimático, a quantificação de glicose foi realizada por meio de curva padrão de glicose 

realizada com o reativo enzimático, mantido a 37
o
C em banho-maria por 10 minutos, seguida 

de leitura no espectrofotômetro a 505 nm. Para o método ADNS a reação foi mantida em 

banho fervente, por 5 minutos, seguida de resfriamento em banho de gelo. Na sequência foi 

realizada a leitura em espectrofotômetro a 540 nm.  

Glicose, arabinose, xilose e celobiose oriundos das etapas de otimização do CES e 

fermentação hidrolisado microbiano, foram obtidos por cromatografia iônica em 930 Compact 

IC Flex - Metrohm
®

. Para a análise, foi utilizado coluna cromatográfica modelo Metrosep 

Carb 2 - 150/4.0 e detector amperométrico, eluente de trabalho 1 mM de acetato de sódio e 1 

a 10 mM de hidróxido de sódio fluxo de 1,0 mL min
-1

, pressão 12,26 MPa, e temperatura 

constante de 35 
o
C. Todas as amostras foram filtradas em filtros de seringa 0,22 μm antes das 

análises. 

 

4.12. Quantificação de etanol e inibidores 

As determinações de etanol, ácido acético, furfural e 5-hidroximetilfurfural foram 

realizadas em cromatógrafo gasoso GC-2010 Plus SHIMADZU
®

, coluna capilar Stabilwax-
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DA™ (30m, 0,25 mm ID, 0,25 μm) e detector de ionização de chama (FID). Utilizou-se de 

1µL de amostra por injeção, hélio como gás de arraste (CODATO et al., 2021). 

 

 

 

4.13. Determinação da atividade enzimática 

4.13.1. Preparo do extrato enzimático  

O extrato enzimático foi preparado após os CES das partículas de bagaço de cana-de-

açúcar e seus respectivos pré-tratamentos. Uma suspensão contendo 2,5 g de bagaço de cana e 

40 mL de tampão citrato de sódio 0,05 mol L
-1

 (pH 4,8) foi utilizada segundo Basso et al., 

(2010), condição que no estudo indicou maior extração seletiva das enzimas. Os frascos 

contendo a mistura foram mantidos em agitação de 150 rpm, em temperatura ambiente, por 1 

hora. Após este período o material foi centrifugado a 1814 xg por 10 minutos e a fase líquida 

foi filtrada a vácuo em membranas de 0,22 μm de poro.  

 

4.13.2. Determinação de celulase total (FPase) 

A atividade de celulase total foi determinada a partir do procedimento recomendado 

por Ghose (1987) e Wood e Bhat (1988), empregando-se 50 mg de papel filtro Whatman n
o
 1 

como substrato. Nos tubos da reação contendo o substrato adicionou-se o extrato enzimático e 

o tampão citrato de sódio 0,05 mol L
-1

. Em seguida, os tubos permaneceram a 50 
o
C em 

banho-maria por 60 minutos. Ao final deste período, os tubos foram retirados do aquecimento 

e a reação enzimática cessada com a adição de 1,5 mL do reagente ADNS (ácido 3,5-

dinitrossalicílico), preparado de acordo com a proposta de Miller (1959). Em seguida a 

mistura foi mantida em banho fervente, por 5 minutos, resfriada em banho de gelo e realizada 

leitura em espectrofotômetro a 540 nm. A seguir, a quantidade de glicose liberada foi 

estimada como açúcar redutor a partir de curva de calibração com glicose. 

Durante as reações de determinação da atividade enzimática, parte da concentração de 

glicose pode vir do próprio extrato enzimático. Por esta razão, os tubos controle, que 

consistem na enzima sem substrato, foram incluídos durante as análises e seus valores de 

absorbância descontados dos valores de absorbância dos tubos da reação. Além disso, foram 

preparados os tubos do branco reacional, para zerar o espectrofotômetro. A Tabela 4.3 

apresenta a distribuição das categorias reacionais. 
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Tabela 4.3: Distribuição das categorias reacionais para análise de atividade 

enzimática e suas respectivas quantidades em mL e mg* 

 
Controle Reacionais Branco 

CelulasenTotal 

(FPase) 

Extrato Enzimático 

Tampão 

0,5 

1,0 

Extrato Enzimático 

Tampão 

Papel Filtro 

0,5 

1,0 

50* 

Tampão 

Papel Filtro 

1,5 

50* 

Endoglucanase 

(CMCase) 

Extrato Enzimático 

Tampão 

0,5 

0,5 

Extrato Enzimático 

CMC 

0,5 

0,5 

Tampão 

CMC 

0,5 

0,5 

β-glicosidase Extrato Enzimático 

Tampão 

1,0 

1,0 

Extrato Enzimático 

Celobiose 

1,0 

1,0 

Tampão 

Celobiose 

1,0 

1,0 

 

4.13.3. Determinação de endoglucanases (CMCase) 

Para dosagem de endoglucanase também foram adotados os procedimentos descritos 

por Ghose (1987) e Wood e Bhat (1988), a partir da solução de 1% de carboximetilcelulose 

em tampão citrato de sódio 0,05 mol L
-1

 como substrato. Nos tubos da reação foi adicionado o 

substrato e o extrato enzimático, conforme Tabela 4.3. A mistura foi mantida em banho-maria 

a 50
o
C por 30 minutos. Ao final deste período, os tubos foram retirados do aquecimento e a 

reação enzimática cessada com a adição de 1 mL do reagente ADNS. A seguir a quantidade 

de glicose liberada foi estimada como açúcar redutor conforme descreve o item 4.13.2. 

 

4.13.4. Determinação de β-glicosidase 

A determinação da atividade de β-glicosidase foi avaliada a partir de uma solução de 

celobiose 15 mmol L
-1

, como substrato conforme descrito por Ghose (1987) e Wood e Bhat 

(1988). Nos tubos da reação foram adicionados o substrato e o extrato enzimático, conforme 

Tabela 4.3. A reação foi mantida em banho-maria a 50
o
C por 30 minutos. Ao final deste 

período, a concentração de glicose liberada foi determinada pelo método enzimático glicose 

oxidase peroxidase (GOD-PAP) através de kit da Laborlab
®

. 

 

4.14. Análise do perfil de crescimento de leveduras em hidrolisados microbianos 

As curvas de crescimento foram obtidas utilizando-se a leitora de microplacas Tecan 

Infinite® M200 e microplaca estéril modelo “Costar” com 96 poços. Aos poços da 
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microplaca foram adicionados assepticamente 180 µL de meio estéril e 20 µL de inóculo. Os 

tratamentos foram realizados em quadruplicata. 

Foram avaliadas as leveduras W. anomalus (T1), P. stipitis, C. materiae (B1), e S. 

cerevisiae (PE-2) nos seguintes meios de crescimento: extratos microbianos obtidos após o 

CES do bagaço in natura, nos tempos de 24, 48, 72 e 96 horas de cultivo; meio YPD ajustado 

com 0,08% de glicose (0,8 g L
-1

 glicose, 20 g L
-1

 peptona e 10 g L
-1

 extrato de levedura); e 

meio YPD 2% de glicose como controle (20 g L
-1

 glicose, 20 g L
-1

 peptona e 10 g L
-1

 extrato 

de levedura).  

O inóculo foi preparado a partir de uma alçada de cada levedura em meio de cultura 

YPD líquido (extrato de levedura 10 g L
-1

, peptona 20 g L
-1

 e dextrose 20 g L
-1

) em tubos 

Falcon
®

 de 50 mL contendo 5 mL de meio, mantidos em agitador de bancada orbital a 30
o
C, 

160 rpm de agitação por aproximadamente 14 horas. Em seguida, o inóculo foi centrifugado a 

1814 x g por 15 minutos, o sobrenadante foi descartado e a biomassa celular ressuspendida 

em solução salina (8,5 g L
-1

 de NaCl) para lavagem das células por 3 vezes. Na sequência, a 

biomassa de cada levedura foi padronizada em 10
6
 células/mL, separada em 4 tubos e 

ressuspendida em seus respectivos meios para o ensaio. 

 A microplaca foi levada à leitora de microplacas e incubada a 30
o
C e 160 rpm de 

agitação (aproximadamente 5 mm de amplitude orbital) por 24 horas. O crescimento celular 

foi monitorado pela medida de absorbância a 600 nm a cada 15 minutos. Foi calculada a 

velocidade específica de crescimento máxima (µmax, h
-1

) por meio da regressão linear dos 

dados de ln da absorbância X tempo na fase exponencial, considerando-se o coeficiente 

angular como a velocidade específica de crescimento máxima. 

 

4.15. Análise da assimilação de carbono por Wickerhamomyces anomalus  

As curvas de crescimento foram obtidas utilizando-se a leitora de microplacas Tecan 

Infinite® M200 e microplaca estéril modelo “Costar” com 96 poços. Aos poços da 

microplaca foram adicionados assepticamente 180 µL de meio estéril e 20 µL de uma 

suspensão de levedura na concentração de 5.10
6
 células/mL. Os tratamentos foram realizados 

em quadruplicatas. 

O meio de cultura consistiu de fosfato de potássio hidratado (5 g L
-1

), cloreto de 

potássio (1 g L
-1

), cloreto de amônio (1,5 g L
-1

), sulfato de magnésio heptahidratado (1 g L
-1

) 

e extrato de levedura (6 g L
-1

) acrescido de celobiose, etanol, ácido acético, xilose ou 

arabinose como única fonte de carbono nas seguintes concentrações: 10, 20 e 50 g L
-1

 para 

xilose, arabinose e celobiose; e 0,5, 1,2 e 5 g L
-1

 para etanol e ácido acético. 
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 A microplaca foi levada à leitora de microplacas e incubada a 30
o
C e 160 rpm de 

agitação (aproximadamente 5 mm de amplitude orbital) por 24 horas. O crescimento celular 

foi monitorado pela medida de absorbância a 600 nm a cada 15 minutos. Foi calculada a 

velocidade específica de crescimento máxima (µmax, h
-1

) por meio da regressão linear dos 

dados de ln da absorbância X tempo na fase exponencial, considerando-se o coeficiente 

angular como a velocidade específica de crescimento máxima. 

 

4.16. Fermentação dos hidrolisados ácido e microbiano 

4.16.1. Preparo do inóculo para fermentação etanólica 

O preparo do inóculo para as fermentações consistiu na adição de duas alçadas de 

células de cada levedura, S. cerevisiae ou W. anomalus, em meio de cultura YPD líquido, em 

frascos erlenmeyer mantidos em agitador de bancada orbital a 30
o
C, 160 rpm de agitação por 

48 horas. Em seguida, o inóculo foi centrifugado a 3000 rpm e 1814 xg por 15 minutos. Na 

sequência, o sobrenadante foi descartado e a biomassa celular ressuspendida em solução 

salina (8,5 g L
-1

 de NaCl) para lavagem das células por 3 vezes. Ao final do processo a 

concentração celular foi ajustada na concentração de 10 g L
-1

. 

 

4.16.2. Fermentação dos hidrolisados 

Após padronização do inóculo, o mesmo foi ressuspendido no hidrolisado a ser 

testado. Em seguida, foi transferido para frascos Erlenmeyers de 50 mL e 125 mL, contendo 

30 mL e 100 mL respectivamente de hidrolisado esterilizado. Os mesmos permaneceram 

incubados a 30 
o
C e 150 rpm de agitação. Para fermentação em frascos de 30 mL, os ensaios 

foram realizados com retirada dos frascos para amostragem a cada 6 horas durante o período 

de 12 horas. Após este período as amostras foram retiradas a cada 24 horas, até o período de 

72 horas. Para as fermentações realizadas em frascos de 125 mL foram retiradas amostragens 

a cada 1 hora durante o período de 10 horas.  

Durante o período da fermentação foram realizadas leituras de absorbância (600 nm), 

quantificação de glicose, xilose e arabinose por cromatografia iônica conforme item 4.11. 

Etanol, ácido acético, furfural, 5-HMF foram quantificados por cromatografia gasosa 

conforme item 4.12.  

Os resultados foram avaliados em termos dos perfis cinéticos de produção de etanol, 

crescimento das leveduras S. cerevisiae e W. anomalus, consumo de hexoses e pentoses nas 

condições experimentais, permitindo o cálculo de rendimento e produtividade em etanol a 

partir dos diferentes hidrolisados. 
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A produtividade máxima em termos de etanol e a velocidade específica de produção 

foram calculadas conforme Equações 4 e 5. 

(4.4) 

𝑃𝑟𝑜𝑑 =
𝑃𝑚á𝑥−𝑃𝑜

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜
                                                                                                                          

 

Prod: Produtividade em etanol 

Pmáx: Concentração máxima em etanol 

P0: Concentração inicial etanol 

 

(4.5) 

𝜇𝑃 =
1

𝑋

𝑑𝑃

𝑑𝑡
                                                                                                                      

 

μp: Velocidade específica de formação de etanol 

X: Concentração de biomassa 

dP: Variação da concentração de etanol 

dt: Variação de tempo 

 

O rendimento de glicose em etanol (YP/S) pode ser estimado pela variação de etanol, dP, 

produzido pela quantidade de glicose consumida, dS (Equação 6), de forma a comparar com o máximo 

estequiométrico, ou seja, 0,511 g g-1. 

(4.6) 

𝑌𝑃/𝑆 = −
𝑑𝑃

𝑑𝑆
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1.Caracterização da biomassa lignocelulósica in natura 

A Tabela 5.4 apresenta a caracterização do material lignocelulósico utilizado nos 

experimentos de pré-tratamento, hidrólise ácida e enzimática, e CES. Considerando os 

principais açúcares presentes, tanto o bagaço de cana quanto a biomassa florestal residual 

(BFR) apresentaram uma relação glicose / xilose em torno de 2,2, ou seja, um perfil 

interessante no sentido de suportar os processos de fermentação em função da maior presença 

de hexoses. Os extrativos são descritos como componentes estruturais da parede celular como 

alguns sais, açúcares e polissacarídeos solúveis em água, ácidos graxos ou ésteres, álcoois de 

cadeia longa, ceras, resinas, esteroides, compostos fenólicos e glicosídeos, mais presentes na 

BFR. 

Valores semelhantes da composição da biomassa lignocelulósica foi reportado na 

literatura para o bagaço de cana-de-açúcar, com 40-45% celulose, 20-27% xilose, 2-3% 

arabinose, 3% acetil e 23-25% lignina total (DA CRUZ, et al., 2012; SANTO, et al., 2019; 

DIMITRIOS, et al., 2021). Para biomassa florestal residual de eucalipto, os valores 

encontrados na literatura foram de aproximadamente 32-47% celulose, 13-16% xilose, 0,3-2% 

arabinose, 3-5% acetil, 0,2-3% cinzas e 22-29% lignina total (PARAJÓ, et al., 2004; GÍRIO, 

et al., 2010; SILVA-FERNANDEES, et al., 2015; GOMES, et al., 2021). A variação nos 

teores de celulose, arabinose, acetil, cinzas e lignina podem ser justificados pela variação na 

proporção de cascas, galhos e folhas da biomassa florestal. 

 

Tabela 5.4: Resultados da caracterização da biomassa lignocelulósica in natura. 

 Bagaço de cana-de-açúcar 

(g 100g
-1

) 

Biomassa florestal residual de 

Eucalipto (g 100g
-1

) 

Celulose 

Glicose 

45,20 

45,20 

34,55 

34,55 

Hemicelulose 

Xilose 

29,77 

20,96 

22,61 

15,68 

Arabinose 5,42 5,48 

Acetil 3,39 1,45 

Lignina Klason 20,69 30,08 

Cinzas 1,93 5,72 

Extrativos 2,40 7,03 
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5.2.Hidrólise enzimática da biomassa lignocelulósica após o pré-tratamento 

hidrotérmico das partículas de BFR e bagaço de cana-de-açúcar 

As Tabelas 5.5 e 5.6 apresentam o valor preditivo da liberação de glicose e xilose após 

a hidrólise enzimática da biomassa florestal residual após o pré-tratamento hidrotérmico das 

partículas deBFR. Para ambos os açúcares, as concentrações máximas possíveis foram obtidas 

utilizando o pré-tratamento com organosolv. 

 

Tabela 5.5: Cinética de liberação de glicose a partir da hidrólise enzimática da biomassa 

florestal residual submetida a diferentes pré-tratamentos. 

Pré-tratamento 

Hidrotérmico 
Perfis de concentração 

Cmáx 

(g L
-1

) 

k 

(horas) 

170
o
C C

-1
 = 0,9963t

-1
 + 0,2651 (R

2
=0,9798) 3,77 3,76 

170
o
C + 190

o
C C

-1
 = 1,2163t

-1
 + 0,1494 (R

2
=0,9417) 6,69 8,14 

170
o
C + 190

o
C com Ácido C

-1
 = 1,5728t

-1
 + 0,1196 (R

2
=0,9964) 8,32 13,15 

170
o
C + 190

o
C com 

Organosolv 
C

-1
 = 0,4866t

-1
 + 0,0708 (R

2
=0,9894) 14,12 6,87 

Cmáx: teor máximo de açúcar liberado; k: tempo de tratamento para ½Cmáx 

 

Tabela 5.6: Cinética de liberação de xilose a partir da hidrólise enzimática da biomassa 

florestal residual submetida a diferentes pré-tratamentos. 

Pré-tratamento 

Hidrotérmico 
Perfis de concentração 

Cmáx 

(g L
-1

) 

k 

(horas) 

170
o
C 

C
-1

 = 5,7845t
-1

 + 0,9386 

(R
2
=0,9916) 

1,07 6,20 

170
o
C + 190

o
C 

C
-1

 = 11,527t
-1

 + 1,3139 

(R
2
=0,9704) 

0,76 8,77 

170
o
C + 190

o
C com Ácido 

C
-1

 = 872,49t
-1

 + 2,7359 

(R
2
=0,9974) 

0,37 318,73 

170
o
C + 190

o
C com 

Organosolv 

C
-1

 = 26,983t
-1

 + 0,8175 

(R
2
=0,9975) 

1,22 33,01 

Cmáx: teor máximo de açúcar liberado; k: tempo de tratamento para ½Cmáx 

 

A quantidade de xilose liberada é bem menor que a da glicose e, no caso do tratamento 

170
o
C + 190

o
C com ácido da BFR, essa quantidade é muito baixa, o que leva ao elevado valor 

de "k" (318,73 horas). O uso de ácido em tratamentos é normalmente recomendado para 
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quebrar ligações de hemicelulose, levando ao aumento no rendimento de xilose (ALVIRA et 

al., 2010). Entretanto, pode ser observado que a maior parte de hemicelulose presente na 

biomassa foi convertida em xilooligossacarídeos na etapa de pré-tratamento hidrotérmico, 

restando desta forma uma menor concentração de hemicelulose para ser convertida em xilose 

na hidrólise enzimática. Saha et al. (2005) pesquisando palha de trigo obtiveram os maiores 

rendimentos de glicose na faixa de temperatura de 160 a 180
o
C para a mesma concentração de 

ácido sulfúrico (0,5% v/v). Porém, no caso da glicose, para a mesma quantidade de ácido, a 

faixa de temperatura é menor, com uma ótima não ultrapassando 160
o
C. Portanto, os 

resultados também sugerem que a temperatura pode ter um efeito combinado com ácido mais 

impactante para a xilose, com a liberação e degradação desse açúcar. 

Os perfis de liberação desses açúcares podem ser vistos na Figura 5.7. Além disso, a 

relação entre a glicose e a xilose é quase dez vezes mais elevada com o pré-tratamento 

organosolv e permanece praticamente constante durante o período de tratamento (Figura 5.8). 

Os perfis de glicose/xilose para o tratamento 170
o
C + 190

o
C com ácido não foram mostrados 

nesta figura, pois a quantidade de xilose liberada é muito menor quando comparada à glicose 

em um período equivalente, aumentando muito a relação entre os açúcares. O método de 

organossolvação é uma estratégia de pré-tratamento promissora, uma vez que demonstrou seu 

potencial para materiais lignocelulósicos (PAPATHEOFANOUS et al., 1995). Dentre as 

vantagens desse método, pode-se citar a alta remoção de lignina, em torno de 70%, com perda 

mínima de celulose (menos de 2%). Portanto, esse pré-tratamento parece ser o mais adequado 

para biomassa vegetal com alto teor de lignina, como biomassa florestal residual (Tabela 5.4). 
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Figura 5.7: Perfis de liberação de glicose (a) e xilose (b) no tratamento hidrotérmico 170
o
C 

(□), 170 + 190
o
C (○), 170 + 190

o
C com ácido ( ) e 170 + 190

o
C com organosolv ( ) da 

biomassa florestal residual. 
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As tabelas 5.7 e 5.8 apresentam a liberação de glicose e xilose após o tratamento do 

bagaço de cana-de-açúcar. Para ambos os açúcares, as concentrações máximas possíveis são 

obtidas usando o pré-tratamento com organosolv. 
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Figura 5.8: Razão glicose/xilose no tratamento hidrotérmico 170
o
C (□), 170 + 190

o
C (○) e 

170 + 190
o
C com organosolv (∆) para biomassa florestal residual. 

 

Tabela 5.7: Cinética de liberação de glicose a partir da hidrólise enzimática do bagaço de 

cana-de-açúcar submetido a diferentes pré-tratamentos. 

Pré-tratamento 

Hidrotérmico 
Perfis de concentração 

Cmáx 

(g L
-1

) 

k 

(horas) 

170
o
C C

-1
 = 0,5173t

-1
 + 0,078 (R

2
=0,9768) 12,82 6,63 

170
o
C + 190

o
C C

-1
 = 0,3552t

-1
 + 0,0402 (R

2
=0,9988) 24,88 8,84 

170
o
C + 190

o
C com Ácido C

-1
 = 0,4148t

-1
 + 0,0391 (R

2
=0,9989) 25,58 10,61 

170
o
C + 190

o
C com 

Organosolv 
C

-1
 = 0,5105t

-1
 + 0,03 (R

2
=0,9971) 33,33 17,02 

Cmáx: teor máximo de açúcar liberado; k: tempo de tratamento para ½Cmáx 
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Tabela 5.8: Cinética de liberação de xilose a partir da hidrólise enzimática do bagaço de 

cana-de-açúcar submetido a diferentes pré-tratamentos. 
Pré-tratamento 

Hidrotérmico 
Perfis de concentração 

Cmáx  

(g L
-1

) 

k 

(horas) 

170oC 
C

-1
 = 2,3606t

-1
 + 0,2854 

(R2=0,9880) 
3,50 8,27 

170oC + 190oC 
C

-1
 = 7,9483t

-1
 + 0,7681 

(R2=0,9861) 
1,30 10,35 

170oC + 190oC com Ácido 
C

-1
 = 119,42t

-1
 + 0,1361 

(R2=0,9813) 
7,35 877,44 

170oC+ 190oC com 

Organosolv 

C
-1

 = 10,552t
-1

 + 0,5187 

(R2=0,9971) 
1,93 20,34 

Cmáx: teor máximo de açúcar liberado; k: tempo de tratamento para ½Cmáx 

 

Os perfis de liberação desses açúcares podem ser vistos na Figura 5.9. Além disso, a 

relação entre a glicose e a xilose permanece praticamente constante durante o tempo de 

tratamento, sendo maior quando se utiliza o pré-tratamento com organosolv (Figura 5.10).  

A Tabela 5.9 mostra a relação glicose/xilose para a biomassa vegetal nas condições de 

açúcar máximo liberado nos diferentes tratamentos. Os resultados indicaram que os maiores 

valores de relação para o bagaço de cana foram obtidos no tratamento 170 + 190
o
C. No 

entanto, a glicose máxima ocorre com organosolv. Para a biomassa florestal residual, a maior 

proporção foi obtida em 170 + 190
o
C com ácido devido ao menor teor de xilose do que a 

quantidade de glicose. Assim, esses resultados sugerem que a organossolvatação foi um 

tratamento mais eficiente para os açúcares liberados, principalmente a glicose. 

Essa relação entre glicose e xilose é importante para a aplicação desses hidrolisados na 

fermentação do etanol, uma vez que as leveduras tendem a priorizar as hexoses para 

conversão em álcoois Segundo Moraes et al., (2020), em estudo com Candida guilhermondi, 

a relação 1:2,5 (glicose:xilose) resultou em maior produção de glicerol, etanol e xilitol, 

enquanto o aumento dessa relação tende a favorecer o aumento de biomassa. Por outro lado, 

Lim et al., (2019) em estudos de fermentação de biomassa lignocelulósica utilizando 

Clostridium acetobutylicum recombinante, obteve maior produção de etanol em razão 8:2 

(glicose:xilose). Em ambos os estudos, a glicose foi totalmente consumida nas primeiras horas 

de cultivo, enquanto a xilose foi consumida mais vagarosamente ou apenas após o 

esgotamento da glicose. Portanto, nesse sentido, a levedura S. cerevisiae, levedura típica de 

uso industrial, é capaz de fermentar rapidamente glicose e frutose em etanol, com alta 
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tolerância ao produto obtido e variações de temperatura (ANDRIETTA et al., 2007), poderia 

ser utilizada em hidrolisados com maior relação entre glicose:xilose.. No entanto, não é capaz 

de fermentar açúcares como a xilose, por exemplo. Esses açúcares são particularmente 

interessantes na biomassa lignocelulósica, motivando pesquisas com leveduras capazes de 

fermentá-los com vistas à produção do chamado "etanol de segunda geração" (ROSSI; 

ANDRIETTA, 2009; CECCATO-ANTONINI et al., 2017; CODATO et al., 2018). 
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Figura 5.9: Perfis de liberação de glicose (a) e xilose (b) no tratamento hidrotérmico 170
o
C 

(□), 170 + 190
o
C (○), 170 + 190

o
C com ácido ( ) e 170 + 190

o
C com organosolv ( ) para 

bagaço de cana-de-açúcar. 
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Figura 5.10: Razão glicose/xilose no tratamento hidrotérmico 170
o
C (□), 170 + 190

o
C (○) e 

170 + 190
o
C com organosolv (∆) para bagaço de cana-de-açúcar. 
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Tabela 5.9: Relação glicose/xilose para biomassa florestal residual e bagaço de cana-de-

açúcar em condições de açúcar máximo liberado nos diferentes pré-tratamentos. 

Tipo de pré-tratamento Biomassa florestal Bagaço de cana-de-açúcar 

Sem pré-tratamento 2,20 2,16 

170ºC 3,52 3,66 

170ºC +190ºC 8,80 19,14 

170ºC +190ºC com ácido 22,49 3,48 

170ºC+ 190ºC com Organosolv 11,57 17,27 

 

A partir dos resultados de caracterização e perfis de glicose e xilose oriundos do 

material lignocelulósico apresentados nas Figuras 5.6 e 5.8, optou-se por selecionar o bagaço 

de cana-de-açúcar para os ensaios posteriores considerando a cinética de liberação.  

 

5.3.Cultivo em estado sólido com bagaço de cana-de-açúcar in natura: efeito da solução 

nutriente 

Nesta etapa foi avaliado o uso da vinhaça (V) e da vinhaça e etanol (VE) como 

solução impregnante das partículas de bagaço de cana-de-açúcar no cultivo em estado sólido 

(CES) das partículas do bagaço de cana-de-açúcar sem nenhum pré-tratamento prévio, 

utilizando o consórcio microbiano de A. niger e T. reesei nos cultivos por 24 horas.  

Estudos prévios revelaram que T. reesei e A. niger são fungos potenciais para 

crescimento tendo bagaço da cana-de-açúcar como suporte sólido (CAMPANHOL et al., 

2019). Neste contexto, o bagaço da cana-de-açúcar como suporte sólido impregnado com a 

vinhaça, efluente dos processos de fermentação-destilação do etanol, possibilitaria condições 

nutricionais adequadas para o desenvolvimento fúngico e atividade enzimática.  

Aumentos significativos nas atividades das celulases totais, endoglucanases e 

xilanases foram relacionados à adição de fontes simples de nitrogênio, extrato de levedura, 

peptona e fosfato de potássio em culturas de A. niger (RODRÍGUEZ-ZÚÑIGA et al., 2014). 

Sais minerais e oligoelementos como sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco e 

cloreto de cobalto também foram eficazes para a produção de celulase de T. reesei (MEKALA 

et al., 2008). Além disso, a presença de baixas concentrações de etanol na vinhaça, influencia 

o metabolismo aeróbio destes fungos via atividade do Ciclo dos Ácidos Tricarboxílicos. Há 

uma diversidade de estudos na literatura a respeito do efeito estimulante de álcoois inferiores, 

incluindo etanol e metanol na atividade das enzimas citrato sintetase e aconitase presentes no 

Ciclo de Krebs, com produção de ácido cítrico (JIANLONG e PING, 1998, NADEEM et al., 
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2010). Além disso, o Aspergillus niger parece converter o etanol disponível no meio em 

acetil-CoA, molécula precursora deste ciclo metabólico (BARRINGTON; KIM, 2008). A 

própria vinhaça gerada nas Usinas de Açúcar e Álcool apresenta um teor de etanol geralmente 

inferior a 0,5% devido a incapacidade de separação completa dos álcoois no topo da coluna de 

destilação. 

A vinhaça usada para umedecer as partículas sólidas do bagaço tinha uma relação C/N 

favorável de cerca de 20 (carbono orgânico total 10.360 mg L
-1

, nitrogênio total 502,7 mg L
-1

) 

além de zinco (0,69 mg L
-1

), cobre (0,035 mg L
-1

), ferro (14,5 mg L
-1

) e manganês (3,11 mg 

L
-1

). Enquanto o teor de carbono orgânico total da solução impregnante de vinhaça e etanol 

(VE) foi de 15614 mg L
-1

. 

Segundo Khonngram e Salakkam (2019), o crescimento fúngico deve ser 

potencializado para aumentar a eficiência da hidrólise e melhorar a atividade das enzimas 

celulolíticas. Assim, é fundamental ajustar os componentes do meio, principalmente para 

obter uma relação C/N adequada. Portanto, os suportes sólidos com as características 

lignocelulolíticas do bagaço de cana-de-açúcar devem ser impregnados com soluções 

nutritivas contendo fonte de nitrogênio e sais, podendo ser aproveitadas águas residuárias para 

esta finalidade (BASTOS et al., 2017; CAMPANHOL et al., 2019; KHONNGAM; 

SALAKKAM, 2019). Os resultados da Tabela 5.10 ressaltam tanto a importância do suporte 

sólido, como da fase líquida impregnante na conversão em glicose. 

Em relação a quantidade de açúcar liberado pelas hidrolases microbianas, o teor de 

glicose após 24 horas de cultivo foi de aproximadamente 0,8 g L
-1

 para as duas condições 

testadas. Entretanto, o teor de glicose do extrato obtido a partir da condição utilizando apenas 

vinhaça como solução impregnante, diminuiu de 0,8 para 0,35 g L
-1

 (Tabela 5.10). Após o 

processo de esterilização prévio à fermentação. Esse fator pode ser atribuído ao efeito 

sinérgico da temperatura e do pH ácido no meio contendo maior quantidade de vinhaça. A 

concentração de glicose foi relativamente mais baixa comparado com outros estudos sobre 

hidrólise enzimática (BARCELOS et al., 2013; RODRÍGUEZ-ZÚÑIGA et al., 2014; 

SØRENSEN et al., 2014). Porém, deve-se esclarecer que o bagaço de cana aqui utilizado não 

passou por pré-tratamento, etapa normalmente utilizada na hidrólise enzimática e, nesse 

sentido, o pré-tratamento pode ser uma alternativa para diminuir a cristalinidade da celulose e 

aumentar o rendimento de açúcar extraído (ROCHA et al., 2011).  

O teor de glicose é obtido após extração aquosa na proporção de 1:15 (sólido-água). 

Assim, considerando que a celulose compõe em torno de 45% da massa seca das partículas, 

houve a liberação de 0,8 g L
-1

 de glicose de uma quantidade original de 5,3 gramas de 
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celulose por litro. Além disso, deve-se considerar também que, como parte dessa glicose 

também é utilizada para o crescimento de fungos, este valor refere-se ao acúmulo deste açúcar 

extraído. De acordo com os rendimentos apresentados na Tabela 5.10, a quantidade de açúcar 

oriundo do meio sólido (partículas de bagaço) foi superior, o que pode estar relacionada a 

maior dificuldade de obter glicose a partir da vinhaça, onde a matéria orgânica se encontra na 

forma coloidal mais indisponível. 

 

Tabela 5.10: Parâmetros do cultivo em estado sólido com consórcio fúngico a partir de 

bagaço de cana-de-açúcar utilizando vinhaça ou vinhaça e etanol como solução impregnante. 

 

 

 Solução Impregnante 

 Vinhaça Vinhaça e Etanol 

Teor de glicose no extrato fúngico (g L
–1

) 0,80 0,72 

Glicose após esterilização (g L
–1

) 0,35 0,86 

Rendimento do bagaço em glicose (g g
–1

) 0,03 0,06 

TOC inicial partículas de bagaço (g 100 g
–1

) 27,9 27,9 

TOC no bagaço após 24h de CES (g 100 g
–1

) 25,5 26,7 

Rendimento da solução nutriente (mg C de glicose 

liberada por mg C da solução impregnante) 
0,077 0,018 

Rendimento do meio sólido (mg C glicose liberada por 

mg C do bagaço) 
0,2 0,36 

*TOC – Total Organic Carbon 

 

Rodrigues et al. (2010) obtiveram concentração de glicose em torno de 1 g L
-1

 no 

hidrolisado ácido do bagaço da cana-de-açúcar. Por outro lado, Martini et al. (2016) relataram 

valores próximos a 3 g L
-1

, mas com altas concentrações de inibidores como furfural e 5-

hidroximetilfurural. Rocha et al., 2011) encontraram valores semelhantes, (em torno de 0,6 g 

L
-1

) a partir do cultivo em estado sólido em biorreator de bancada, o que sugere quantidades 

menores de açúcares, porém, sem maiores interferentes microbianos para possível 

aproveitamento. 

O rendimento de glicose da massa das partículas do bagaço da cana foi da mesma 

magnitude em termos de açúcares redutores que os valores obtidos por Khonngam e 

Salakkam (2019) em seu estudo com A. niger. Segundo esses autores, a maior taxa de reação 

(primeira ordem) para a liberação de açúcares redutores pela hidrólise do bagaço de cana 
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impregnado com efluente da produção de leveduras foi de 0,15 h
-1

, resultando em um tempo 

de geração de cerca de 5 horas em menos de 24 h de CES. Assim, como a quantidade de 

glicose liberada neste estudo foi similar para ambas as condições (Tabela 5.10), os 

rendimentos indicam que o consumo de carbono foi superior para a condição tendo apenas 

vinhaça como solução nutriente, visto que na condição com VE, a liberação de glicose foi 

sustentada pela fonte de carbono da fase líquida (etanol), enquanto na condição V do CES foi 

sustentada pelo carbono contido no bagaço. 

Além disso, não houve otimização para liberação de glicose, sugerindo o potencial 

ainda maior a depender de condições de CES como tamanho da partícula sólida, inóculo 

fúngico e temperatura como por exemplo. 

Apesar do elevado teor de carbono orgânico da vinhaça (10360 mg L
-1

), o 

aproveitamento foi mais limitado porque não houve disponibilidade deste material na forma 

de açúcares simples, o que resultou em atividade hidrolítica mais intensa no bagaço de cana-

de-açúcar. De qualquer forma, os rendimentos em carbono para glicose liberada indicaram o 

consumo de carbono tanto do meio sólido (0,2 e 0,36 mg C glicose para mg C de bagaço para 

V e VE respectivamente) quanto da solução impregnante (0,077 e 0,018 mg C glicose para 

mg C da solução impregnante para V e VE, respectivamente).  

Em termos de balanço de massa de carbono, o cultivo em estado sólido tendo apenas 

vinhaça como solução impregnante (V) apresentou o dobro do consumo de carbono orgânico 

do bagaço de cana-de-açúcar, ou seja, 2,4 contra 1,2 g 100 g
-1

 para a condição tendo vinhaça e 

etanol (VE).  

A diferença de TOC entre as partículas do bagaço da cana-de-açúcar inicial e após as 

24 h de CES foi 0,024 grama de carbono consumido e a liberação de 0,012 grama de carbono 

em termos de glicose, ambos por grama de bagaço. Portanto, os resultados desse balanço de 

massa indicam que metade do carbono do bagaço da cana foi convertido em biomassa ou 

metabólitos de fungos, enquanto a outra metade é liberada no extrato na forma de glicose, 

além da parte do carbono da solução nutriente (vinhaça). 

Portanto, os extratos obtidos nas duas condições poderiam ser utilizados como meio 

para posteriores cultivos microbianos. No entanto, a condição apenas com vinhaça parece ter 

levado a um melhor aproveitamento dos componentes estruturais do bagaço de cana-de-

açúcar devido ao crescimento superior, propiciando maior degradação do bagaço e liberação 

de glicose no extrato fúngico, que pode ser aproveitado para fermentação etanólica. 

Entretanto, apesar dos resultados favoráveis ao uso da vinhaça como solução impregnante, 

uma avaliação para posterior etapa fermentativa demonstrou redução da concentração de 
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glicose no hidrolisado microbiano, causado pelo efeito sinérgico (pH, temperatura) 

promovido na esterilização do hidrolisado. Além disso, na condição em que se usou vinhaça e 

etanol como solução impregnante, ocorreu a alteração da razão C/N do hidrolisado 

microbiano, favorecendo desta forma o metabolismo anaeróbio da levedura na etapa 

fermentativa. 

Ainda neste sentido, buscou-se também diminuir o efeito da quantidade de glicose 

presente no inóculo fúngico, visando aumentar o rendimento do bagaço em glicose. Portanto 

nos ensaios posteriores, variáveis como solução impregnante e inóculo foram avaliados. 

 

5.4.Viabilidade da fermentação etanólica de hidrolisados após CES de bagaço de cana-

de-açúcar in natura e de hidrolisado ácido por S. cerevisiae 

Uma primeira avaliação da viabilidade de aproveitamento dos “hidrolisados 

microbianos” oriundos dos CES foi conduzida com S. cerevisiae PE-2 e em comparação aos 

hidrolisados ácidos. Nesse sentido, a Figura 5.11 apresenta os perfis de biomassa, pH, glicose 

e etanol do meio de cultivo. Os valores de biomassa e pH (Figura 5.11) permaneceram 

praticamente constantes durante os testes. Della-Bianca et al. (2014) relataram que a cepa PE-

2 se mostrou eficiente para a formação de etanol na faixa de pH de 3 a 5. Além disso, o pH de 

4,5 garantiu melhor rendimento de etanol e maior integridade celular durante o processo de 

fermentação com as cepas PE-2 (DORTA et al., 2006). Os perfis indicaram que a produção de 

etanol estava diretamente ligada à depleção de glicose nas primeiras 6 horas, limitando assim 

o crescimento da levedura. 

 

 

Figura 5.11: Perfis de biomassa, glicose e etanol para fermentação etanólica a partir do 

hidrolisado microbiano obtido via cultivo em estado sólido tendo vinhaça como solução 

nutriente. 
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Paralelamente a estas fermentações com hidrolisados provenientes dos CES, foram 

conduzidos ensaios preliminares a partir de hidrolisados ácidos. Porém, a produção de etanol 

foi irrelevante, sendo obtido os parâmetros cinéticos apresentados na Tabela 5.11. A depleção 

de glicose ocorreu após 12 horas de cultivo, ou seja, foi mais lenta do que para a condição de 

fermentação de "hidrolisados microbianos", sugerindo uma taxa de conversão mais baixa. 

Além disso, o rendimento da glicose em etanol ficou em torno de 0,08 g g 
– 1

, o que significa 

aproximadamente 16% de eficiência, sugerindo alguma limitação ou inibição. Os resultados 

dos inibidores presentes no hidrolisado ácido podem indicar que o efeito sinérgico do ácido 

acético, 5-HMF e furfural contribuiu como potencial inibidor da fermentação do etanol. Isso 

se soma à produtividade mais baixa, como provável resposta ao efeito de outros componentes 

do meio. 

Em contraste, foi observada depleção de glicose após seis horas de cultivo, levando ao 

rendimento máximo de etanol neste período. É importante notar que as concentrações de 

ácido acético, 5-HMF e inibidores de furfural foram menores que 0,1 mg L
-1

, o que pode 

sugerir o maior rendimento. Assim, sugere-se que houve pouca influência de inibidores para 

esta condição. Além disso, esses resultados são promissores, uma vez que não houve 

otimização do CES ou complementação do extrato fúngico com outros açúcares.  

A Tabela 5.15 apresenta rendimentos de etanol-glicose de 0,40 gramas de etanol por 

grama de glicose, cerca de 78% do máximo estequiométrico a partir unicamente de glicose, 

similar ao relatado por Salakkam et al. 2017 (0,42 g g 
– 1

). No entanto, esses autores 

utilizaram resíduo de soja suplementado com melaço de cana-de-açúcar na concentração de 

cerca de 110 g L
– 1

 de açúcares totais para produzir etanol. Blomqvist et al. (2011), em 

fermentações com hidrolisado diluído, relataram rendimento de 0,2 g g
–1 

para leveduras 

Dekkera bruxellensis e S. cerevisiae. Vários estudos usando Pichia stipitis, conhecida por 

fermentar pentoses de hidrolisados, relataram rendimentos de 0,35 a 0,48 g g
– 1 

em 36 h de 

cultivo (HAHN-HAGERDAL et al., 1991; AMARTEY et al., 1996; AWAFO et al., 1998; 

NIGAM, 2001; AGBOGBO et al., 2007; KUHAR et al., 2008; CECCATO-ANTONINI et 

al., 2017). 

De uma maneira geral, os parâmetros cinéticos rendimento e produtividade foram 

superiores para as fermentações com hidrolisados microbianos. Em termos de taxas 

específicas de produção (µP), os resultados indicaram valores mais elevados para a 

fermentação no meio contendo hidrolisado microbiano. Mesmo com a menor produção de 

biomassa (0,35 g L 
– 1

), houve alta produtividade (23,45 mg por litro por hora), indicando 
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condições anaeróbias e fornecimento de carbono, nitrogênio e nutrientes que possibilitaram a 

fermentação do etanol. Este hidrolisado pode ser usado como meio de cultura nestas 

condições. Portanto, os resultados da fermentação dos “hidrolisados microbianos” poderiam 

ter sido ainda melhores e as próximas etapas precisam avaliar a composição do extrato bruto 

além da glicose. Além disso, a seleção da proporção do inóculo CES (A. niger e T. reesei) em 

si foi crítica para maior liberação de glicose e equilíbrio de nutrientes no meio não 

convencional que seria usado para a fermentação do etanol. 

 

Tabela 5.11: Rendimentos observados de glicose em etanol (YP/S), produtividades máximas 

(Prod) e velocidades específicas de produção de etanol (μP) para fermentação etanólica e 

concentração inicial de inibidores de hidrolisado microbiano obtido após CES e hidrolisado 

ácido. 

Parâmetros Hidrolisado microbiano Hidrolisado ácido 

∆X (gbiomassa L
-1

) 0,35 0,96 

∆S (gglicose L
-1

) 0,35 0,90 

∆P (getanol L
-1

) 0,14 0,071 

YP/S (getanol gglicose 
-1

) 0,40 0,08 

Prod (mgetanol L
-1 

h
-1

) 23,45 11,83 

μp (mg g
-1 

h
-1

) 3,89 2,40 

Ácido acético (mg L
-1

) < 0,1 197,08 

5-HMF (mg L
-1

) < 0,1 14,0 

Furfural (mg L
-1

) < 0,1 68,37 

 

Embora a levedura Saccharomyces ser reconhecidamente incapaz de fermentar 

pentoses, rendimentos semelhantes ou até maiores foram obtidos em ambas as condições de 

extração quando comparados com a produção de etanol 2G a partir de hidrolisados ácidos 

(CANILHA et al., 2010; CODATO et al., 2018). Assim, os resultados sugerem que a 

influência dos inibidores foi irrelevante e o potencial desta tecnologia poderia ser otimizado 

com as etapas de pré-tratamento do bagaço de cana-de-açúcar e seleção de leveduras. 

Os resultados sugerem que, ao contrário do “etanol de segunda geração” 

convencionalmente obtido através da hidrólise ácida de materiais lignocelulósicos, não houve 

inibição considerável do crescimento de levedura no presente método. Potenciais inibidores 

da fermentação do etanol foram formados e liberados da hemicelulose, celulose e lignina pela 

rota termoquímica da hidrólise. Os exemplos incluem furfural, 5-hidroximetilfurfural (HMF), 

ácido levulínico, ácido acético e ácido fórmico, entre outros (CANILHA et al., 2010). Nesse 
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contexto, os fenóis são considerados inibidores e desativadores de enzimas celulolíticas e 

glicosidases. O ácido tânico foi o principal inibidor e desativador de todas as atividades 

enzimáticas testadas na literatura, com os compostos fenólicos monoméricos tendo um efeito 

menos pronunciado (XIMENES et al., 2011).  

Na pesquisa de Ximenes et al. (2011), os efeitos inibitórios dos fenóis poliméricos e 

monoméricos foram avaliados em diferentes microrganismos comumente utilizados para a 

produção de enzimas comerciais destinadas à conversão de celulose em etanol. Esses autores 

indicam que estratégias alternativas devem ser testadas incluindo a hidrólise enzimática em 

períodos mais curtos para minimizar o efeito do tempo, removendo os fenólicos antes da 

hidrólise da enzima por métodos de separação, incluindo a lavagem de sólidos, ou usando 

microbiana, enzimática e produtos químicos para inativar os compostos.  

Sabe-se que compostos fenólicos derivados do pré-tratamento do bagaço da cana-de-

açúcar (água quente líquida) desativam as enzimas celulolíticas e hemicelulolíticas 

(MICHELIN et al., 2016). Nesse sentido, propostas de desintoxicação por bio-redução têm 

sido feitas para remover inibidores enzimáticos de licores de biomassa. O bio-abatimento por 

Coniochaeta ligniaria levou a um aumento de 1,2 a 1,5 vezes para a conversão de celulose em 

comparação com o não biotratamento (CAO et al., 2013). Assim, concluiu-se que esses 

inibidores, se presentes na fermentação dos hidrolisados de CES, ocorrem em concentrações 

não inibitórias. 

 

5.5.Otimização do cultivo em estado sólido em bagaço de cana-de-açúcar  

Nesta etapa foram realizados ensaios para avaliar o uso do meio sintético conforme 

descrito por Mandels e Weber (1969) com e sem adição de glicose, em substituição ao meio 

proposto por KUMAR et al. (2003) como inóculo dos fungos utilizados nos CES. A ideia foi 

avaliar a interferência da glicose advinda do inóculo de propagação dos fungos nos cultivos. 

Além disso, foi avaliado o inóculo fúngico a ser utilizado nos ensaios posteriores, bem como 

o tempo de CES para maiores liberações de açúcares redutores.  

Segundo Rodríguez Zúñiga et al. (2009), a escolha da solução indutora é primordial 

para efetiva biossíntese enzimática e expressivas produtividades de celulases. O meio descrito 

por Mandels (MANDELS; WEBER 1969) é conhecido por induzir a produção de celulases, e 

a adição de carboximetilcelulose (CMC) pode garantir aumentos significativos na 

produtividade dessas enzimas (RODÍGUEZ ZÚÑIGA et al., 2009). A adição de fontes de 

carbono, como açúcares solúveis (sacarose, glicose, etc) favorece o crescimento inicial dos 

fungos presentes no cultivo, contribuindo para produção mais eficiente de celulases 
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(CHANDRA et al., 2007). Entretanto, de acordo com os resultados apresentados na Figura 

5.12, a presença de glicose não favoreceu a produção enzimática, resultando em baixa 

liberação de açúcares oriundos da hidrólise do bagaço. Ao longo das 72 horas os açúcares 

foram totalmente exauridos nesta condição, contribuindo para o crescimento dos fungos e o 

aumento do teor de carbono total (65%). Segundo Suto e Tomita (2001), o sistema celulolítico 

é suscetível à repressão catabólica na presença de açúcares simples como glicose, maltose, 

arabinose etc. Ao contrário, o inóculo preparado sem a adição de glicose permitiu maiores 

liberações de açúcares redutores no CES, comprovando a existência do efeito catabólico nos 

cultivos.  

 

 

Figura 5.12: Perfil de açúcares redutores totais e teor de carbono total presente nas partículas 

de bagaço de cana-de-açúcar após o cultivo em estado sólido com A. niger e T. reesei em 

consórcio, a partir do inóculo preparado com meio a base de sais sem glicose e com glicose. 

 

Diante dos resultados, tendo como objetivo a liberação de glicose, optou-se por utilizar 

o meio de cultivo descrito por Mandels e Weber (1969) sem a adição de glicose, para 

propagação do inóculo e solução impregnante dos CES.  

Sendo assim, no sentido de otimizar o inóculo dos CES, foram conduzidos ensaios 

para avaliar o consórcio fúngico. Nesse sentido, os perfis de ART e glicose apresentados na 

Figura 5.13 (a) sugerem maior atividade para Trichoderma reesei. Por outro lado, a condição 

com consórcio de A. niger e T. reesei permitiu maior liberação de glicose (Figura 5.13 (b)) em 

24 horas, tempo onde são obtidas as maiores liberações de açúcares. Segundo Maeda et al. 

(2011) e Juturu e Wu (2013), fungos do gênero Trichoderma possuem alta capacidade de 

produzir celulases e hemicelulases, porém baixa atividade de celulases do tipo β-glicosidase. 

Celulases do tipo endo-glucanase e hemicelulases do tipo endo-xilanase e exo-xilanase, 
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propiciam a liberação de celobiose e xilose respectivamente. Por outro lado, A. niger, é 

considerado eficiente na produção de β-glicosidades, enzima essencial para conversão de 

celobiose em glicose (MAEDA et al., 2011). Por esse motivo, a interação promovida pelo 

consórcio fúngico leva a obtenção de maiores concentrações de glicose no hidrolisado 

microbiano, sendo considerada a melhor condição de inóculo para os CES. 

Os resultados indicam que o aproveitamento de açúcares é dependente do tempo de 

CES, sendo indicado, conforme destacado na Figura 5.13, CES em menores tempos de 

batelada, uma vez que a quantidade de açúcares é resultado da hidrólise dos polissacarídeos 

estruturais do bagaço de cana-de-açúcar e do consumo microbiano. Sendo assim, além da 

otimização do tempo, é fundamental análise estrutural do suporte sólido, conforme 

apresentado no item 5.7. 

Neste contexto, os ensaios seguintes foram realizados para identificar qual o tempo de 

cultivo ideal para a maior liberação de açúcares em cada tipo de pré-tratamento realizado no 

bagaço de cana-de-açúcar, conforme esquematizado na Figura 5.14. 

A avaliação do tempo de cultivo demonstrou que apesar da liberação de açúcares 

como glicose, xilose e arabinose, ocorreu também o consumo dessas fontes pelo consórcio 

fúngico presente nas partículas do bagaço. As maiores liberações ficaram em torno de 48 e 72 

horas, exceto para o bagaço oriundo do pré-tratamento hidrotérmico (Tabela 5.9). Entretanto, 

o acompanhamento dos açúcares redutores totais (ART) apresentados na Tabela 5.13 indicou 

a presença de outros açúcares nos extratos microbianos. De acordo com Scarcella et al. 

(2021), outros açúcares como fucose, galactose e manose também podem ser obtidos a partir 

da hidrólise da hemicelulose. Portanto, a definição dos tempos de cultivo para obtenção do 

hidrolisado microbiano para posterior fermentação levou em consideração as concentrações 

de glicose, xilose e arabinose, bem como a concentração de ART ao longo das 96 horas dos 

CES. Desta forma, de acordo com os perfis de glicose, xilose, arabinose e ART apresentados 

nas Tabelas 5.12 e 5.13 foram definidos os tempos de 48 e 72 horas de CES para bagaço in 

natura, bagaço com pré-tratamento ácido e organosolv; 24 e 48 horas para pré-tratamento 

hidrotérmico 170
o
C; 72 e 96 horas para pré-tratamento 170+190

o
C. 
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Figura 5.13: Em (a) liberação de glicose e ART ao longo do tempo, e (b) proporção entre 

glicose e ART das liberações em 24 horas de CES com A. niger, T. reesei e consórcio A. niger 

+ T. reesei (A+T). 
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Figura 5.14: Sequência com as etapas de otimização do CES. 

 

Tabela 5.12: Concentrações de glicose, xilose e arabinose (g L
-1

) nos extratos obtidos ao 

longo de 96 h após CES utilizando bagaço de cana-de-açúcar submetido a diferentes tipos de 

pré-tratamentos e in natura (sem pré-tratamento). 

 

 

Açúcar 

 

Tempo 

(h) 

 

In natura 

Tipos de pré-tratamentos 

Hidrotérmico Autoclave 

170
o
C 

170
 o
C 

+190
o
C 

Ácido 1% Organosolv 

Glicose 0 0,094 0,066 0,060 0,017 0,018 

 24 0,232 0,152 0,063 0,137 n.d. 

 48 0,275 0,231 0,160 0,235 0,353 

 72 0,188 0,137 0,190 0,171 0,274 

 96 0,147 0,172 0,217 0,152 0,123 

Xilose 0 0,017 0,032 0,065 0,007 n.d. 

 24 0,055 0,231 0,068 0,116 0,006 

 48 0,071 0,091 0,035 0,118 0,145 

 72 0,073 0,045 0,025 0,060 0,095 

 96 0,037 0,050 0,027 0,062 0,088 

Arabinose 0 0,029 0,061 0,004 0,002 0,008 

 24 0,031 0,012 0,008 0,002 0,014 

 48 0,055 0,004 0,006 0,003 0,045 

 72 0,050 0,016 0,003 0,001 0,038 

 96 0,043 0,011 0,003 0,000 0,033 

* n.d.- não detectado.  
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Tabela 5.13: Comparação dos açúcares redutores totais (ART) por cromatografia iônica e 

ADNS nos extratos obtidos ao longo de 96 h após CES utilizando bagaço de cana-de-açúcar 

submetido a diferentes tipos de pré-tratamentos e in natura (sem pré-tratamento). 

 

 Açúcares Redutores Totais (g L
-1

) 

 
 

Cromatografia 

Iônica 
ADNS *Outros 

In Natura 0 0,1409 0,20 0,0591 

 24 0,3180 0,94 0,6220 

 48 0,4001 1,13 0,7273 

 72 0,3110 0,82 0,5128 

 96 0,2263 0,67 0,4418 

170
o
C 0 0,1591 0,81 0,6545 

 24 0,3949 0,79 0,3930 

 48 0,3264 0,78 0,4558 

 72 0,1982 0,51 0,3107 

 96 0,2322 0,59 0,3617 

170 
o
C +190

o
C 0 0,1289 0,81 0,6767 

 24 0,1390 0,41 0,2683 

 48 0,2007 0,55 0,3464 

 72 0,2183 0,61 0,3938 

 96 0,2473 0,66 0,4088 

Ácido 0 0,0259 0,07 0,048 

 24 0,2546 0,44 0,1893 

 48 0,3566 0,57 0,2110 

 72 0,2314 0,51 0,2746 

 96 0,2147 0,38 0,1624 

Organosolv 0 0,0266 0,07 0,0407 

 24 0,0206 0,09 0,0735 

 48 0,5432 1,00 0,4580 

 72 0,4065 0,81 0,4059 

 96 0,2439 0,53 0,2861 

*Outros monossacarídeos presentes no hidrolisado microbiano. 
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5.6.Atividade enzimática após CES das partículas de bagaço de cana e pré-tratamentos   

Além da escolha do tempo a ser adotado nos CES, a avaliação da atividade enzimática 

possibilitou entendimento de como os pré-tratamentos adotados contribuíram para produção de 

enzimas no consórcio microbiano.  

Maiores tempos de cultivo podem contribuir para maior atividade enzimática. 

Entretanto, foi necessário adotar um ponto de equilíbrio para evitar o consumo dos açúcares 

liberados durante o processo pelo consórcio microbiano. Apesar das maiores atividades 

enzimáticas em 96 horas de cultivo, o efeito na concentração de açúcares tende a ser 

inversamente proporcional, devido o maior crescimento dos fungos envolvidos na hidrólise 

sustentado pelos açúcares liberados no cultivo.  

Scarcella et al. (2021), em estudo visando a produção de coquetéis enzimáticos, 

contataram atividade de endoglucanases em 120 horas a partir de T. reesei RP698, de 0,15 UI 

mL
-1

 e atividades mais baixas de β-glucosidase 0,01 UI mL
-1

. A mesma cepa por outro lado 

apresentou maiores níveis de xilanase (7,02 UI mL
-1

), responsáveis por atuarem diretamente na 

produção de xilose.  

Segundo a Figura 5.15 (a), maiores níveis de endoglucanases (CMCase) foram 

observados em 48 horas de cultivo, exceto para o bagaço pré-tratado com organosolv, que 

apresentou atividades mais discretas nos tempos iniciais do cultivo. Esse fator pode estar 

associado principalmente a concentração de hemicelulose, considerada inibidora da atividade 

enzimática. Como esse tipo de pré-tratamento contribui na deslignificação do material, a 

exposição das fibras de hemicelulose tende a ser maior.  

Braga (2018) após cultivo utilizando T. harzianum em biorreator agitado a partir de 

bagaço de cana com pré-tratamento hidrotérmico e deslignificação obteve perfil enzimático 

com elevada produção de xilanase (84 UI mL
-1

), β-glucosidase (2,1 UI mL
-1

) entre 48 e 72 

horas. Apesar do estudo não avaliar a atividade de xilanase, os valores de β-glucosidase (Figura 

5.16 (b)) do bagaço após pré-tratamento hidrotérmico (170
o
C) ficaram acima do apresentado, 

aproximadamente 3,5 UI mL
-1

, no mesmo intervalo de tempo. Isso comprova que o consórcio 

microbiano com A. niger pode ter contribuído para esse aumento.  

Segundo Rodríguez-Zúñiga et al. (2011) embora o bagaço de cana-de-açúcar apresente 

altos teores de celulose, a utilização como fonte de carbono em CES tende a ser dificultada pela 

presença de lignina.Portanto, a suplementação com outras fontes de carbono como farelo de 

soja (10%) contribui para o aumento da atividade enzimática em 60 horas de cultivo, na ordem 

de cinco a oito vezes, quando comparado com o cultivo contendo apenas bagaço de cana-de-

açúcar,aproximadamente 1,69 UI mL
-1

 CMCase e 0,10 UFPU mL
-1

 FPase. Os valores 
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demonstram que mesmo sem a suplementação com outra fonte de carbono, o bagaço in natura 

(Figura 5.15) apresentou valores superiores a 1,91 UI mL
-1

 CMCase (Figura 5.15 (a)) e 0,47 

UFPU mL
-1

 FPase (Figura 5.15 (c)), ambos em 48 horas de CES, revelando a atuação sinérgica 

das enzimas para degradação do substrato, contribuindo dessa maneira para o aumento da 

atividade enzimática.  

 Dessa maneira os resultados comprovaram o potencial dos fungos A. niger e T. reesei 

para a produção de celulases pela bioconversão da biomassa lignocelulósica em etanol e outros 

subprodutos. 
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Figura 5.15: Atividades enzimáticas expressas por volume de extrato enzimático para Endo-

1,4-β-glucanase (a) (CMCase); β-glicosidase (b) e Celulase Total (c) (UFPU) após ensaio 

exploratório dos CES utilizando A. niger e T. reesei em consórcio e meio sintético como 

solução impregnante. 
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5.7.Caracterização estrutural das partículas de bagaço de cana-de-açúcar após CES e 

pré-tratamentos 

A Figura 5.16 (A, B e C) apresenta os espectros da transformada de Fourrier (FTIR) 

das partículas do bagaço de cana-de-açúcar em diferentes regiões de comprimento de onda. 

Os espectros 5.16 B e C são referentes ao aumento do espectro das regiões em destaque na 

figura 5.17 A. De acordo com o espectro geral das amostras foi possível notar alterações de 

bandas e/ou supressão nas partículas que sofreram pré-tratamentos mais severos, como com 

1% de ácido e o hidrotérmico 170
o
C e 170+190

o
C e que antecederam o CES. De maneira 

geral, as alterações foram mais pronunciadas nas regiões 1734, 1605 cm
-1 

(Figura 5.16 B), 

1253, 1057 e 1035 cm
-1

 (Figura 5.16 C). Segundo Rodrigues (2012) a região compreendida 

entre 1800-1700 cm
-1

, revela grupos acetil e ésteres ligados a hemicelulose. A diminuição de 

picos nessa área indica ataques a estrutura da lignina (RODRIGUES, 2012), situação 

encontrada nos pré-tratamentos 170
o
C, 1% de ácido e 170+190

o
C na região de 1734 cm

-1
 com 

mudanças significativas nessa região, indicando eficiência na remoção de lignina dos pré-

tratamentos. 

A região que compreende a faixa de onda entre 900 e 1300 cm
-1

 representa regiões 

relacionadas ao estiramento da ligação C-O de álcoois, fenóis e ésteres. (BRIENZO et al., 

2017). Alguns polissacarídeos possuem um máximo específico na região de 1200 a 1100 cm
-

1
. Diferentemente, na figura 5.16 C, foram notadas alterações de bandas em 1253 cm

-1
 para os 

pré-tratamentos 170
o
C, 1% de ácido e 170+190

o
C. Além disso, bandas em 1057 e 1035 cm

-1
 

foram encontradas em amostras pré-tratadas com ácido e hidrotérmico a 170
o
C, demonstrando 

a efetividade desses pré-tratamentos na liberação de polissacarídeos. Bandas em torno de 900-

1160 cm
-1

 possuem contribuição de ligações glicosídicas β-(1→4), principalmente em 

hemiceluloses (VANITJINDA et al., 2019). O máximo dessas bandas deve-se a influência de 

monossacarídeos constituintes da hemicelulose, como por exemplo galactose (1078 cm
-1

), 

manose (1070 cm
-1

), glicose (1035 cm
-1

), xilose (1050 cm
-1

) e arabinose (1005, 1068 e 1086 

cm
-1

) (KAČURÁKOVÁ et al., 2000). Além disso, picos na região entre 1000 e 1100 cm
-1

 

estão relacionados com a presença de celulose em consequência da remoção de hemicelulose 

(RODRIGUES, 2012). De acordo com Laluce et al. (2019) o pré-tratamento com ácido é 

capaz de causar várias modificações na estrutura e na composição dos materiais pré-tratados 

por meio da remoção das hemiceluloses e alteração da estrutura da lignina favorecendo o 

aumento de celulose. Em contrapartida, os pré-tratamentos hidrotérmicos revelaram redução 
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do espectro nessa região, indicando que nesta condição além da remoção de hemicelulose, as 

fibras de celulose também foram afetadas (Figura 5.16 C).  

A região compreendida entre 1200 e 1300 cm
-1

 apresentam modificações nas ligações 

C-O da molécula de guaiacil. Picos nessa região indicam a presença de lignina no material 

lignocelulósico (BRIENZO et al., 2017; KUMAR et al., 2014; LU et al., 2021) e segundo Lu 

et al. (2021), ausência de picos entre 1325-1375 cm
-1

 excluem a presença de grupos fenólicos, 

favorecendo a atividade enzimática de celulases.   

As figuras 5.17 A, 5.18 A, 5.19 A, 5.20 A e 5.21 A representam os espectros do 

bagaço in natura e do bagaço pré-tratado após o CES. A região em destaque foi aumentada e 

as alterações das bandas foram identificadas com os respectivos comprimentos de onda 

(Figuras 5.17 B, 5.18 B, 5.19 B, 5.20 B E 5.21 B. Pode-se notar que as modificações causadas 

pelo cultivo foram menos perceptíveis quando comparadas com os pré-tratamentos realizados, 

sugerindo que as interações intra e intermoleculares das fibras foram pouco afetadas pelo 

processo, indicando a manutenção da cristalinidade desse material, principalmente no bagaço 

in natura (Figura 5.17 A e B).  
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Figura 5.16: Espectros FTIR das partículas do bagaço de cana-de-açúcar in natura, e com os pré-

tratamentos: organosolv, 1% de ácido, 170oC e 170+190oC entre 4000-500 cm-1 com destaque para os 

comprimentos de 2000-1500 (B) e 1300-900 (C). 
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Figura 5.17: Espectros FTIR das partículas do bagaço de cana-de-açúcar in natura após o 

CES entre 4000-500 cm
-1

 (A) com destaque para os comprimentos de 1800-800 cm
-1

 (B). 

O cultivo realizado com o bagaço pré-tratado com organosolv apresentou diminuição 

das bandas em 1604, 1443 e 1045 cm
-1

 em 72 horas de cultivo (Figura 5.18 B). Nessas regiões 

a proporção das bandas foi menor, quando comparada com os cultivos iniciais e em 48 horas. 

Segundo Sukyai et al. (2018) e  Laluce et al. (2019) picos em 1604 e 1467 indicam a presença 

de lignina. Apesar desse tipo de pré-tratamento favorecer a deslignificação do material 

lignocelulósico, os espectros iniciais do cultivo demonstraram a presença de lignina na 

biomassa (Figura 5.18 A), portanto, a diminuição de picos nessa região comprova que o 

crescimento microbiano contribuiu nesse sentido.  
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Figura 5.18: Espectros FTIR das partículas do bagaço de cana-de-açúcar pré-tratadas com 

organosolv após o CES entre 4000-500 cm-1 (A) com destaque para os comprimentos de 1800-800 cm-

1 (B). 

 

Dentre os cultivos realizados, aquele que utilizou o bagaço pré-tratado com 1% de 

ácido (Firgura 5.19 A e B) apresentaram mais pontos com alterações entre os tempos de 

cultivo em 48 e 72 horas, na região de 1800 e 800 cm
-1

 (Figura 5.19 B). Apresentou reduções 

mais perceptíveis em 1695 e 1608 cm
-1

. Em 1264, 1063 e 1034 a diminuição da proporção das 

bandas também foi observada. Segundo Chandel et al. (2014) a região de 1200 e 1300 cm
-1

 

apresenta picos normalmente relacionados à presença de hemicelulose, porém como relatado 

anteriormente trata-se também de uma região onde lignina também pode ser detectada. 
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Portanto, a diminuição nas bandas dessa área para as condições com o pré-tratamento ácido 

(48 e 72h), pode estar relacionada com o crescimento de A. niger e T. reesei ao suporte sólido 
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Figura 5.19: Espectros FTIR das partículas do bagaço de cana-de-açúcar pré-tratadas com 1% de 

ácido após o CES entre 4000-500 cm-1 (A) com destaque para os comprimentos de 1800-800 cm-1 (B). 

 

O cultivo realizado com as partículas que passaram pelo pré-tratamento hidrotérmico a 

170
o
C (Figura 5.20 A e B) não revelou alterações significativas nas bandas do espectro. 

Entretanto, notou-se aparecimento de pico em 1605 cm
-1

 para o CES realizado por 24 horas 

(Figura 5.20 B). Esse aumento poderia indicar a presença de celulose em função do consumo 

de hemicelulose pelo consórcio microbiano, como também a biomassa do fungo aderida às 

partículas do bagaço, visto que a parede celular dos fungos é composta por polissacarídeos 
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como glicanas (α-1,3-glicana, β-1,3 e β-1,6- glicanas) e quitinas (β- 1,4 –N-

acetilglicosamina). Como os fungos ficam fortemente aderidos ao suporte sólido (bagaço), 

parte da estrutura da biomassa microbiana pode estar sendo detectada. Os espectros na faixa 

de 1015 a 1645 cm
-1

 são bandas características das estruturas fúngicas compostas por 

polissacarídeos tais como amido, quitosana, glucanas e galactomananas (SZEGHALMI et al., 

2007) e podem ser notadas alterações nas Figuras 5.20 B 3 5.21 B. 

A região entre 1240-1260 cm
-1

 apresenta contribuição de hemicelulose e lignina, e o 

desaparecimento de bandas nessa região indica digestão parcial da estrutura de lignina 

(BRIENZO et al., 2017). Observa-se alterações dessa banda com os pré-tratamentos 

realizados, com um maior alargamento da mesma nos sistemas pré-tratados com ácido e 

hidrotérmico a 170+190
o
C (Figura 5.16 C), sugerindo digestão parcial da lignina. Por outro 

lado, a adição do CES provocou maior definição dessa banda para o pré-tratamento 

hidrotérmicos 170+190
o
C em 72 horas (Figura 5.21 A e B), revelando uma banda mais 

achatada. Tal fato pode ser explicado pela degradação da lignina pela associação microbiana 

dos CES, principalmente por A. niger, capaz de promover a degradação dessa estrutura 

expondo a celulose e hemicelulose (FASANELLA, 2008). 
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Figura 5.20: Espectros FTIR das partículas do bagaço de cana-de-açúcar com pré-tratamento 

hidrotérmico 170oC após o CES entre 4000-500 cm-1 (A) com destaque para os comprimentos de 

1800-1100 cm-1 (B). 
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Figura 5.21: Espectros FTIR das partículas do bagaço de cana-de-açúcar com pré-tratamento 

hidrotérmico 170+190oC após o CES entre 4000-500 cm-1 (A) com destaque para os comprimentos de 

1800-800 cm-1 (B). 

 

De uma maneira geral, os espectros indicaram que as alterações mais perceptíveis 

foram em relação aos pré-tratamentos hidrotérmicos e com ácido. Nestas condições a 

eliminação de lignina tornou-se evidente, destacando regiões que contribuem com presença 

celulose e hemicelulose. No caso dos espectros realizados após os CES, revelaram que o 

consórcio microbiano contribuiu com a remoção de lignina, e que o crescimento pode estar 

atrelado a disponibilidade de hemicelulose e a conversão em outros polissacarídeos. Além 

disso, os espectros não indicam o surgimento de outros compostos após os diferentes pré-

tratamentos, como inibidores, por exemplo. Sendo assim, todas as condições foram 

consideradas importantes e efetivas na obtenção de hidrolisados com aproveitamento via 

fermentação etanólica. 
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5.8.Seleção de leveduras utilizando hidrolisados de CES de bagaço in natura 

Para seleção de leveduras com potencial de crescimento e produção de etanol nos 

diferentes hidrolisados, foram conduzidos ensaios com W. anomalus, C. materiae, P. stipitis, 

além da S. cerevisiae PE-02 já testada quanto a viabilidade no item 5.4.  

A composição dos extratos em função dos açúcares redutores e glicose encontra-se 

expressa na Tabela 5.14. Foram utilizados também como comparação o meio de cultivo YPD 

contendo a quantidade padrão de 2% de glicose e 0,8% de glicose como quantidade máxima 

de açúcares redutores após CES. Entretanto, pode-se observar que os valores de açúcares 

redutores sofreram redução em comparação aos valores da concentração encontrada nos 

ensaios de otimização do CES (Item 5.5). Esse fator pode estar associado com o efeito 

sinérgico de temperatura e pressão promovido pela esterilização do extrato antes dos ensaios, 

visto que nessas condições alguns monossacarídeos podem ser degradados. Por outro lado, 

um pequeno aumento na concentração foi encontrado no extrato obtido após 96 horas de CES, 

possivelmente pela hidrólise de oligossacarídeos presentes no extrato. 

 

Tabela 5.14: Composição em termos de açúcares redutores e glicose do hidrolisado 

microbiano utilizado nos ensaios para seleção de leveduras. 

Extrato ADNS (g L
-1

) Glicose (g L
-1

) 

24 0,27 0,30 

48 0,34 0,288 

72 0,62 0,155 

96 0,83 0,05 

 

A Figura 5.22 apresenta as curvas de crescimento das leveduras nos extratos obtidos 

após CES em diferentes tempos (24, 48, 72 e 96 horas) com bagaço de cana-de-açúcar in 

natura utilizando consórcio de fungos (Aspergillus niger e Trichoderma reesei) com meio de 

cultivo YPD (0,08%) e YPD (2%) 

Os resultados indicam maiores crescimentos nos hidrolisados para W. anomalus e C. 

materiae. Dentre as leveduras do gênero Candida, C. shehatae foi caracterizada como 

fermentadora de xilose, e entre as leveduras fermentadoras de xilose é considerada como de 

maior potencial, capaz de metabolizar xilose tão bem quanto glicose, produzindo pouco 

xilitol, e com alta tolerância ao etanol (JEFFRIES; ALEXANDER, 1990). Segundo Rao et al. 

(2008) leveduras isoladas de frutas e cascas de árvores em decomposição apresentaram 



80 

 

capacidade de produzir etanol a partir de xilose, destacando-se membros do gênero Pichia, 

Candida, entre outros. Entretanto, Barbosa et al. (2006) isolaram leveduras de amostras de 

madeira em decomposição, dentre os fungos a espécie denominada Candida materiae sp. 

nov., incapaz de fermentar a partir de xilose, mas capaz de fermentar glicose e maltose. 

Segundo os mesmos autores galactose, celobiose, xilose foram assimilados e nenhum 

crescimento ocorreu a partir de arabinose, ramnose e etanol por exemplo. Tal característica 

pode ser observada nos gráficos referentes ao extrato CES 24 h e extrato 48 h da Figura 5.22. 

Nestes extratos nota-se a predominância de glicose presente no meio (Tabela 5.14). Por outro 

lado, nos extratos de 72 e 96 h com predominância de outros açúcares, o crescimento de C. 

materiae foi limitado. Em contrapartida a levedura W. anomalus se destacou nos extratos com 

maiores valores de açúcares redutores, 72 h e 96 h. Bonatto et al. (2020) verificaram a glicose 

como rota preferencial de Wickerhamomyces sp. UFFS-CE-3.1.2, e que a presença de ácido 

acético contribuí negativamente para a assimilação de outros açúcares como xilose, arabinose 

e celobiose. Portanto esse fator comprova a ausência de compostos inibidores, como do ácido 

acético, nos extratos obtidos por via microbiana a partir do CES. 
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Figura 5.22: Curvas de crescimento das leveduras W. anomalus, C. materiae, P. stipitis e S. 

cerevisiae em extratos obtidos após CES em diferentes tempos (24 h, 48 h, 72 h e 96 h) com 

bagaço de cana-de-açúcar in natura utilizando consórcio de fungos, em comparação com as 

curvas obtidas em meio de cultura YPD contendo 2% de glicose (concentração padrão) e 

0,08% de glicose (concentração máxima de glicose obtida nos hidrolisados após CES), a 30 
o
C, sob agitação. 
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O crescimento das leveduras pode ser melhor avaliado pela determinação das 

velocidades específicas de crescimento máximas (µmáx), onde W. anomalus, P. stipitis e C. 

materiae destacam-se em comparação à S. cerevisiae para todos os hidrolisados (Figura 5.23). 

A partir do hidrolisado CES 48, há discreta tendência de maiores valores de µmáx para W. 

anomalus, em torno de 0,3 h
-1

. Este resultado é similar ao reportado por Martos et al. (2014), 

que obtiveram velocidade específica de crescimento máxima de 0,337 h
-1

 em meio de cultivo 

definido contendo glicose, pectina, (NH4)2SO4, KH2PO4, MgSO4, CaCl2, solução de 

vitaminas, aminoácidos e microelementos. De acordo com Lombard (2016), 

Wickerhamomyces anomalus é comumente encontrada em mostos de uva no processo de 

produção de vinhos. Esta levedura é ativa no início da fermentação e pode levar à 

deterioração de vinhos quando altos níveis de ácido acético e acetato de etila são produzidos.  

Portanto, considerando o desempenho de W. anomalus nas diferentes condições de 

hidrolisados, optou-se por aprofundar os estudos com esta levedura. 

 

 

Figura 5.23: Velocidade específica de crescimento máxima (µmax, h
-1

) apresentada pelas 

leveduras W. anomalus, P. stipitis, C. materiae e S. cerevisiae em extratos obtidos após CES 

em diferentes tempos (24 h, 48 h, 72 h e 96 h) com bagaço de cana-de-açúcar in natura 

utilizando consórcio de fungos, em comparação com os valores apresentados no meio de 

cultura YPD contendo 2% de glicose (concentração padrão) e 0,08% de glicose (concentração 

máxima de glicose obtida nos hidrolisados após CES). 

 

5.9.Perfil de assimilação de fontes de carbono da levedura W. anomalus 
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A Figura 5.24 apresenta as curvas de crescimento da levedura W. anomalus em meios 

contendo glicose, xilose, arabinose, celobiose, etanol ou ácido acético. Como todos estes 

compostos se apresentavam como única fonte de carbono, tais ensaios indicam o potencial de 

assimilação destes substratos. Os resultados indicam crescimento em todas as condições, com 

destaque para glicose em todas as concentrações, celobiose (1 e 2%), etanol em todas as 

concentrações, arabinose (1%) e ácido acético (0,05 e 0,12%). De acordo com Pandey et al. 

(2019) W. anomalus foi capaz de crescer a partir de glicose, manose, galactose, xilose, 

celobiose, porém não assimilou arabinose. Ao contrário, o estudo demonstrou pequeno 

crescimento nesta fonte, porém a assimilação foi observada (Figura 5.24 Arabinose). 

Entretanto, o resultado se justifica pois a arabinose presente no meio era a única fonte de 

carbono disponível, e quando existe a presença de outros açúcares disponíveis, é relatada a 

preferência pelo consumo de glicose em hidrolisados contendo xilose, arabinose e celobiose 

(BAZOTI et al., 2017; VEDOVATTO et al., 2021).  

Todas as fontes de carbono permitiram velocidades específicas de crescimento 

máximas superiores a 0,1 h
-1

 (Figura 5.26), atingindo 0,3 h
-1

 com glicose, conforme reportado 

pela literatura (MARTOS et al., 2014; SEHNEM et al., 2020).  

A assimilação de pentoses como arabinose e xilose é fundamental para a aplicação de 

leveduras em meios oriundos de material lignocelulósico. Além disso, podemos destacar o 

crescimento considerável a partir de celobiose, dissacarídeo estrutural da celulose, um dos 

componentes majoritários da biomassa vegetal. Outro ponto importante é a tolerância ao ácido 

acético, com µmáx acima de 0,1 h
-1

 para as três concentrações estudadas. Pandey et al. (2019) 

reportaram inibição do crescimento de W. anomalus a partir de 0,4% de ácido acético, e os 

resultados da figura 5.25 comprovaram esse efeito.  

 Por outro lado, a assimilação de etanol também é destacada para a faixa de 

concentração estudada (0,05 a 0,5%). Mukherjee et al. (2017) relataram a tolerância a 

diferentes fatores de estresse relevantes na produção de etanol, tais como osmotolerância, 

termolerância, além da tolerância ao etanol, furfural e HMF em cepas de W. anomalus.  

Portanto, os resultados indicam o potencial de uso desta levedura na fermentação de 

hidrolisados de bagaço de cana-de-açúcar. 
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Figura 5.24: Curvas de crescimento da levedura W. anomalus em meios contendo glicose, 

xilose, arabinose, celobiose, etanol ou ácido acético como única fonte de carbono, em três 

concentrações, a 30
o
C, sob agitação. 
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Figura 5.25: Velocidade específica de crescimento máxima (µmax,h
-1

) apresentada pela 

levedura W. anomalus em meios contendo glicose, xilose, arabinose, celobiose, etanol ou 

ácido acético como única fonte de carbono, em três concentrações, a 30
o
C, sob agitação. 

 

5.10. Fermentação etanólica de hidrolisados após CES de bagaço de cana-de-açúcar 

submetido a diferentes pré-tratamentos por W. anomalus 

A Figura 5.26 apresenta os perfis de glicose, arabinose, xilose, etanol e ácido acético 

de hidrolisados durante a fermentação etanólica com W. anomalus. As curvas indicam 

consumo de hexoses para todas as condições (Figura 5.26 A, B, C, D, E e F). Além disso, os 

perfis de crescimento (Figura 5.27) também demonstraram o crescimento de W. anomalus ao 

longo das 10 horas do ensaio fermentativo, com destaque para os hidrolisados obtidos após o 

CES do bagaço que passou pelo pré-tratamento hidrotérmico (Figura 5.27 E e F). Esse fator 

confirma a preferência de glicose em fermentações com outros açúcares presentes no meio 

(BAZOTI et al., 2017; VEDOVATTO et al., 2021). Nestes hidrolisados foram encontradas 

maiores concentrações de glicose, aproximadamente 0,75 e 0,45 g L
-1

 para o bagaço PT 170 

o
C e bagaço PT 170+190 

o
C, respectivamente. Entretanto, a partir de 4 horas, ou após a 

depleção total de etanol, a xilose poderia vir a ser consumida. Segundo Zha et al. (2013) logo 

ocorre o esgotamento de glicose, o etanol tende a ser consumido na presença de oxigênio, 

podendo ser parcialmente convertido em acetato de etila. De acordo com os gráficos A, B, C, 

D e E da Figura 5.26 o etanol foi completamente consumido até o final das 10 h dos ensaios 

fermentativos.  
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No caso do hidrolisado ácido (Figura 5.26 F), houve menor consumo das fontes de 

carbono pela levedura, ao contrário dos hidrolisados obtidos via CES (5.26 A, B, C, D e E) 

com esgotamento da glicose em 1 h de fermentação. A ausência de ácido acético, furfural e 

HMF, nos hidrolisados microbianos permitiram o consumo de etanol nas primeiras horas da 

fermentação.  Em contrapartida, para o hidrolisado ácido foi observado um discreto consumo 

de ácido acético ao longo das 10 h. Isto pode ser decorrente da maior concentração inicial de 

glicose, além do efeito sinérgico dos inibidores presentes no hidrolisado quando comparado 

com a maioria dos hidrolisados do CES.  

Portanto o estudo corroba com outros autores que apesar da presença de inibidores, a 

levedura W. anomalus foi capaz de produzir etanol em hidrolisado ácido.  
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Figura 5.26: Perfis de glicose, arabinose, xilose, etanol e ácido acético de hidrolisados obtidos após o CES em diferentes tempos de cultivo com 

48 e 72 horas para bagaço in natura (A), bagaço pré-tratado com organosolv (B) e bagaço com pré-tratamento ácido (C); 24 e 48 horas para o 



88 

 

bagaço com pré-tratamento hidrotérmico a 170
o
C (D); 72 e 96 horas para o bagaço com pré-tratamento hidrotérmico 170

o
C+190

o
C (E) e 

hidrolisado ácido (F), após a fermentação com W. anomalus. 
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Figura 5.27: Perfis de crescimento para W. anomalus nas condições bagaço in natura - A (48 horas (□) e 72 horas (o)); PT 1% de ácido - B (48 

horas (□) e 72 horas (o)); PT organosolv - C (48 horas (□) e 72 horas (o)); PT 170
o
C - D (24 horas (□) e 48 horas (o)); PT 170+190

o
C - E (72 

horas (□) e 96 horas (o)); e hidrolisado ácido - F. 
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De acordo com a Tabela 5.15, as maiores velocidades específicas de crescimento 

máximas ficaram em torno de 0,15 a 0,21 h
-1

 para todas as condições de hidrolisados oriundos 

de CES, pelo menos duas vezes superior ao crescimento em hidrolisados ácidos (0,07 h
-1

). 

Sehnem et al. (2020) avaliou queda na velocidade específica de W. anomalus mutante com alta 

tolerância a furfural e HMF, com valores em torno de 0,20 h
-1

, entretanto sem produção de 

etanol.  

Estes resultados corroboram que a liberação dos açúcares por CES aliada a menor 

quantidade de inibidores possibilita maior crescimento da W. anomalus. 

As velocidades específicas de crescimento máximas são indicativos de tempos de 

geração em torno de 3 horas, similar ao reportado por Lombard (2016) em meios de cultivo 

padrão, sugerindo potencial de aproveitamento destes hidrolisados.  

 
Tabela 5.15: Velocidades específicas de crescimento máximas para W. anomalus em 

diferentes hidrolisados obtidos do CES em diferentes tempos de cultivo. 

Condição µmáx (h
-1

) 

Bagaço in natura CES 48 horas 0,20 

Bagaço in natura CES 72 horas 0,15 

Bagaço PT 1% ácido CES 48 horas 0,21 

Bagaço PT 1% ácido CES 72 horas 0,18 

Bagaço Organosolv CES 48 horas 0,18 

Bagaço Organosolv CES 72 horas 0,16 

Bagaço PT 170
o
C CES 24 horas 0,15 

Bagaço PT 170
o
C CES 48 horas 0,16 

Bagaço PT 170+190
o
C CES 72 horas 0,17 

Bagaço PT 170+190
o
C CES 96 horas 0,15 

Hidrolisado ácido (1%) 0,07 

 

Além dos promissores resultados de crescimento, a Tabela 5.16 apresenta elevados 

rendimentos de açúcares em etanol, principalmente, para hidrolisados de bagaço in natura e 

organosolv, sendo que para o cálculo foi considerado o consumo de glicose, arabinose e xilose. 

No caso do bagaço in natura após 48 horas de CES, o elevado rendimento (0,51 g etanol g açúcares
-

1
) foi combinado com a maior velocidade específica de formação de etanol (0,18 g etanol gbiomassa

-

1
 h

-1
). Ntaikou et al. (2021) a partir de hidrolisado enzimático a partir de resíduos alimentares 

domésticos encontrou valores na faixa de 0,40 g etanol g carboidratos. Por outro lado, Bazoti et al. 
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(2017) e Bonatto et al. (2020) verificaram que o controle do pH em hidrolisados enzimáticos 

favoreceu o consumo de xilose durante a fermentação, porém com valores de YP/S semelhantes 

0,581 e 0,684 g.g
-1

 com controle e sem respectivamente, portanto apesar de valores um pouco 

inferiores o estudo não realizou controle do pH durante o processo.  

Sendo assim, nesta condição, temos um potencial de conversão dos açúcares liberados 

do bagaço aliada a maior produção de etanol por biomassa.  

A Tabela 5.16 também destaca baixo rendimento YP/S e µP enfatizando que a 

composição dos hidrolisados ácidos não favorece a conversão dos açúcares presentes em 

etanol. Maiores rendimentos em fermentações a partir de hidrolisados ácidos podem ser 

alcançados com aumento da aeração e controle do pH. Estudos realizados por Zha et al. (2013) 

comprovaram que a aeração forçada tende a promover o maior consumo de xilose presente no 

hidrolisado. Além disso, Bazoti et al. (2017) demonstraram que o ajuste do pH (7,0) contribuiu 

para o esgotamento máximo dos açúcares presentes no hidrolisado com máxima produção de 

etanol em 24 horas. 

 

Tabela 5.16: Rendimentos de açúcares (glicose, arabinose e xilose) em etanol para W. 

anomalus em diferentes hidrolisados obtidos a partir do CES. 

Condição 

YP/S  

(g etanol g açúcares
-

1
) 

µP  

(g etanol gbiomassa
-1

 h
-1

) 

Bagaço in natura CES 48 horas 0,51 0,18 

Bagaço in natura CES 72 horas 0,53 0,08 

Bagaço Organosolv CES 48 horas 0,54 0,15 

Bagaço Organosolv CES 72 horas 0,50 0,09 

Bagaço PT 170
o
C CES 24 horas 0,30 0,05 

Bagaço PT 170
o
C CES 48 horas 0,37 0,14 

Bagaço PT 170+190
o
C CES 72 horas 0,31 0,05 

Bagaço PT 170+190
o
C CES 96 horas 0,29 0,09 

Hidrolisado ácido (1%) 0,04 0,08 

 

Diante dos resultados apresentados, o CES demonstrou que apesar de baixas concentrações de 

açúcares liberados, a hidrólise promovida pelo consórcio fúngico não gerou inibidores para a 

etapa de fermentação, demonstrando desta forma sua efetividade para produção de hidrolisado 

microbiano. Entretanto, para uma maior efetividade na liberação dos açúcares, como 
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alternativa, o CES promovido separadamente para produção de coquetel enzimático não 

competiria com os açúcares liberados para fermentação, tornando a reação de hidrólise mais 

específica. Além disso, o uso da vinhaça em diferentes proporções ou associada ao meio de 

cultivo sintético, poderia ser retomado como alternativa de solução impregnante do cultivo 

para produção de celulases e hemicelulases. Desta forma, a levedura W. anomalus continuaria 

sendo promissora para fermentação de hidrolisados microbianos, pois foi capaz de assimilar 

altas concentrações de AR, como glicose e xilose, açúcares comumente encontrados em 

hidrolisados enzimáticos ou microbianos.  
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6. CONCLUSÕES 

Os resultados demonstraram que o bagaço de cana-de-açúcar submetido a diferentes 

pré-tratamentos hidrotérmicos promoveu maior liberação glicose e xilose quando comparado 

a Biomassa Florestal Residual (BFR). Nesse sentido, os estudos posteriores de CES realizados 

apenas com o bagaço de cana, demonstrou que o uso da vinhaça como solução nutriente 

facilitou a hidrólise promovida pelo CES, e a posterior fermentação desse hidrolisado 

microbiano apresentando rendimento de 0,40 g de etanol por g de glicose, ou seja, 78% do 

máximo estequiométrico. Entretanto, após a esterilização do hidrolisado microbiano 

verificou-se redução da concentração de glicose, e desta maneira, o uso do meio de cultura 

sintético como solução impregnante mostram-se mais eficientes na liberação de açúcares 

redutores para posterior fermentação do hidrolisado microbiano. Tempos batelada menores 

(48 e 72 horas do CES para bagaço in natura, bagaço com pré-tratamento ácido e organosolv; 

24 e 48 horas para pré-tratamento hidrotérmico 170 
o
C; 72 e 96 horas para pré-tratamento 

170+190 
o
C) foram selecionados para o CES, visto que o efeito na concentração de açúcares 

tende a ser inversamente proporcional ao tempo de cultivo, devido o maior crescimento dos 

fungos envolvidos na hidrólise sustentado pelos açúcares liberados no cultivo. Além disso, foi 

possível observar que as maiores alterações estruturais nas partículas de bagaço de cana foram 

promovidas pelos pré-tratamentos mais severos (ácido e hidrotérmico), porém também foram 

detectadas alterações nas partículas que passaram pelo CES, principalmente em termos de 

hemicelulose e lignina. 

Nesse sentido, o estudo na escolha de leveduras promissoras para fermentação do 

hidrolisado microbiano revelou que a levedura W. anomalus apresentou maior velocidade 

específica de crescimento a partir de hidrolisado microbiano obtido via CES do bagaço in 

natura, e que essa levedura foi capaz de crescer na presença de diferentes açúcares liberados 

durante o CES como, glicose (μmáx 0,3 h
-1

), xilose (μmáx 0,15 h
-1

), arabinose (μmáx 0,2 h
-1

) e 

celobiose  (μmáx 0,25 h
-1

), e ainda se mostrou capaz de assimilar  até 5% de etanol  (μmáx 0,25 

h
-1

) e foi tolerante a concentrações de até 1,2% de ácido acético (μmáx 0,20 h
-1

). Dessa 

maneira, a fermentação dos hidrolisados microbianos a partir de W. anomalus apresentou 

elevados rendimentos de açúcares (glicose, xilose e arabinose) em etanol principalmente para 

hidrolisados do bagaço de cana pré-tratados com organosolv (0,54 g etanol g açúcares
-1

) e do 

bagaço in natura (0,53 g etanol g açúcares
-1

). 
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Artigo 1 

 

1 Introduction 

Ethanol is obtained by the processes of fermentation-distillation in Brazil from 

sugarcane molasses, juices, or a mixture of both. Alternatively, it can also be obtained from 

lignocellulosic wastes composed mainly of cellulose and hemicellulose in the so-called 

“second-generation ethanol–2G” [1]. Thus, to meet the increasing demand of 2G ethanol, 

sugarcane bagasse, a low-cost by-product of sugarcane processing, has been extensively 

investigated for over a decade [2, 3, 4, 5]. The high degree of structural complexity due to the 

presence of lignin and hemicellulose is considered the main limiting factor for the efficient 
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conversion of sugarcane into fermentable sugars; this results in lower ethanol yield and a 

higher selling price of ethanol. 

The main components of lignocellulosic wastes are cellulose and hemicelluloses that 

consist of hard and fibrous structures formed by aromatic alcohols known as lignins [6]. In 

contrast, different types of pretreatment of lignocellulosic biomass (chemical, physical, 

biological or a combination of all) can be used to make the cellulose and hemicellulose chains 

more accessible to hydrolytic agents, whether in acid or enzymatic hydrolyses [7]. 

Different approaches in dilute acid pretreatments have been employed prior the 

enzymatic hydrolysis [8, 9]. This type of pretreatment promotes the hydrolysis of 

hemicellulose and partial decomposition of lignin, increasing the digestibility of biomass and 

favoring subsequent hydrolysis of this material [10, 11] 

The acid hydrolysis process utilizes concentrated or dilute acids, and the main 

products of these hydrolytic chemical reactions are hexoses (glucose, galactose, and 

mannose), pentoses (xylose and arabinose), lignin and acetic acid, in varying proportions 

depending on the raw material [7, 12]. However, acid hydrolysis leads to the formation of 

fermentation-inhibiting components such as 5-hydroxymethylfurfural (HMF) and furfural. 

These compounds, if not removed, can lead to microbial inhibition when the hydrolysates are 

used as culture media in bioconversion processes [13, 14, 15]. Alternatively, enzymatic 

hydrolysis presents advantages associated with superior yields under moderate temperatures. 

However, operational aspects related to high process times and the high cost of enzymes has 

led to uncertainties regarding the economic viability [7, 16].  

The development of an integrated simultaneous saccharification-fermentation 

process of bagasse for ethanol production has been of great interest [16]. On the other hand, 

studies on microbial growth, particularly co-cultures, would make it possible to obtain higher 

amounts of easily fermentable hydrolysates from lignocellulosic material and also minimize 
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the action of inhibitors in the subsequent process. As an example, while Trichoderma reesei 

produces three cellulases and presents a low activity of β-glucosidase, Aspergillus niger 

displays a higher β-glucosidase activity and a lower production of two cellulases [17]. 

Therefore, solid-state cultivation (SSC) may be defined as microbial growth on solid supports 

in the absence of free water, i.e., similar to the occurrence of fungi in nature [18, 19]. This is a 

potential process for the in situ production of cellulolytic enzymes from several strains of A. 

niger and T. reesei [4]. Moreover, mixed cultures of microorganisms could complement the 

metabolic capacities in SSC, increasing the bioconversion capacity of solid substrates [20, 

21]. In SSC, solid supports are usually impregnated with nutrient solution. Thus, vinasse, the 

main wastewater from the sugarcane process, has been used for moistening bagasse and 

providing nutrient supply for SSC [21]. 

Thus, SSC can generate sufficient enzyme titer; additionally, the undigested substrate 

may be further hydrolyzed to produce a nutrient-rich solution. This solution can be used as a 

generic culture medium in the form of a “microbial hydrolysate” with potential use to produce 

several bioproducts. This sequential process is innovative and has been the focus of few 

studies in the literature [22, 23, 24]. 

This research aimed at evaluating the feasibility of ethanol fermentation from 

bagasse hydrolysate after SSC by the consortium of A. niger and T. reesei in comparison with 

the acid hydrolysate process. 

 

2 Material and Methods 

2.1 Inoculum 

Trichoderma reesei CMAA 1168 and Aspergillus niger CCT 4355 strains used for 

solid-state cultivation (SSC) were maintained on a medium consisting of 200 g L
–1 

sucrose, 

2.5 g L
–1 

ammonium nitrate, 1.0 g L
–1 

potassium phosphate, 0.25 g L
–1 

magnesium sulfate, and 
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0.04 g L
–1 

copper sulfate (w/v) pH 4.0 at 4
o
C [20]. Prior to each experiment, the inocula were 

grown in flasks for at least seven days, in an incubator at 30
o
C without agitation in the medium 

mentioned above. The industrial strain PE-2 of the Saccharomyces cerevisiae yeast was used 

for the ethanol fermentation experiments and was maintained on the YPD medium (10 g L
–1

 

yeast extract, 20 g L
–1

 peptone, 20 g L
–1

 dextrose, and 20 g L
–1 

agar). 

 

2.2 Sugarcane bagasse and vinasse 

Sugarcane bagasse and vinasse used in the experiments were collected in a sugarcane 

processing industry located in the city of Araras, São Paulo, Brazil After collection, the 

samples were dried in an oven at 50
o
C for approximately 48 hours, reaching a final moisture 

of 10%. After this stage, the particles were crushed in a knife mill and then classified in a set 

of TYLER sieves FOBRAS
® 

(São Paulo, Brazil) to select material with a particle size (mean 

diameter) between 0.59 and 0.84 mm Sterilization of the material used in the tests was 

performed in an autoclave at 127
o
C, 1.5 kgf cm

-2
 for 20 minutes. Bagasse was characterized 

by Total Organic Carbon (TOC) in the SHIMADZU
®

 (Tokyo, Japan) SSM-5000A solid 

sample combustion unit, vinasse was characterized in terms of pH by potentiometry, glucose 

by the method of glucose oxidase-peroxidase enzyme LABORLAB
®

 (Guarulhos, Brazil), 

carbon (TOC) and total nitrogen (TN) were characterized by SHIMADZU
®

 (Tokyo, Japan) 

TOC-LCPN total organic carbon analyzer. 

 

2.3 Bagasse hydrolysates 

2.3.1 Solid-state cultivation for microbial hydrolysates 

Solid-state cultivation (SSC) was set up with a 50:50 suspension (inoculum volume 

ratio) of A. niger and T. reesei (according to Section 2.1) corresponding approximately to 

50% in volume of the moisture liquid impregnating the solid particles and vinasse as the 

nutrient solution [21, 25, 26]. In addition to TOC and TN, sugarcane vinasse was 
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characterized in terms of zinc, copper, iron and manganese by atomic absorption spectroscopy 

in AAS Perkin Elmer® - PINAACLE T900 (Waltham, Massachusetts, EUA) [27]. A packed-

bed column bioreactor of 30 mm diameter was filled up to 60 mm bed height with the selected 

particles of sugarcane bagasse without any further pretreatment besides the sterilization in 

autoclave as solid support. SSC conditions were 30
o
C and air flow-rate of 0.2 L min

–1
 of 

water-saturation as shown in Figure 1 [26]. The solid medium presented initial moisture of 

80% (vinasse as impregnating solution and inoculum suspension with 50% of A. niger and 

50% of T. reesei). All SSC experiments were set up in triplicate. 

 

 

Figure 1: SSC scheme of packed-bed column bioreactor used in SSC [adapted from 24]. (A) 

System of water-saturated inlet air; (B) Inlet air; (C) Solid bed; (D) Off-gas 

 

The fungal extract was obtained with 1:15 deionized water (solid-water) by rotating 

in an orbital shaker at 100 rpm and 28°C for 90 min according to conditions adapted from 

[28] and optimized according to [26]. The fungal extract obtained for each condition was 

filtered to 0.45 µm pores diameter to remove bagasse and spores. The pH was determined by 

potentiometry, glucose by the LABORLAB
®

 kit; and carbon and total nitrogen by 
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SHIMADZU
®

 TOC-LCPN. For ethanol fermentation by yeasts, the filtration of fungal extract 

(filter unit of 0.45 µm) allows cell-free extract according to the SSC conditions optimized 

previously [22, 25, 26, 30, 31]. 

For SSC, the yield “bulk” from nutrient solution and bagasse “solid medium” were 

calculated as a function of the total organic carbon (TOC) present in the impregnating 

solution and the TOC in the sugarcane bagasse particles, respectively. 

 

2.3.2 Acid hydrolysates 

The sugarcane bagasse particles were pretreated with 1% (volume) sulfuric acid at 

127
o
C and 1.5 kgf cm

-2 
for 60 min. After autoclaving, the particles were vacuum-filtered to 

separate the liquid and the bagasse particles. In sequence of the pretreatment, sulfuric acid 

was added in the proportion of 100 mg of sulfuric acid per g of bagasse at a ratio of 1:10 

solid/liquid, 127
o
C and 1.5 kgf cm

-2 
for 50 min in the autoclave [32]. The material was then 

vacuum-filtered with a qualitative filter paper to separate the liquid. The pH was adjusted to 

5.5 using NaOH and then centrifuged an RCF 1844 x g at 15 minutes by SOLAB
®

 

(Piracicaba, Brazil). 

 

2.4 Ethanol fermentation from hydrolysates 

The inoculum was centrifuged and transferred to microbial (SSC) or acid hydrolysate 

for testing. For acid hydrolysate, the inoculum was subjected to adaptation containing 50% of 

the hydrolysate and 50% of sterile distilled water for 24 h. In each vial containing 30 mL of 

the sterile hydrolysate, 10 mL of the cell suspension (about 1 g of yeast wet mass) was 

incubated at 30
o
C and rotated at 150 rpm. Biomass was evaluated by measuring the optical 

density at 600 nm, glucose by the LABORLAB
®

 kit, ethanol, acetic acid, furfural and 5-

hydroxymetylfurfural by Gas-Phase Chromatography. Ethanol fermentation was set up in 
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triplicate and evaluated in terms of the kinetic profiles of ethanol production, yeast growth, 

and glucose consumption, allowing the estimation of yield and maximum productivity in 

ethanol, and specific production rates from both hydrolysates. 

 

2.5 Analyses 

Ethanol, acetic acid, furfural and 5-hydroxymethylfural (5-HMF) were determined 

by gas chromatography on a GC-2010 Plus SHIMADZU
®

 instrument, Stabilwax
®

-DA 30-

meter, 0.25 mm ID, 0.25 μm column and FID detector. 

 

3 Results and discussion 

Solid-state cultivation by Aspergillus niger and Trichoderma reesei for glucose 

release from sugarcane bagasse  

Studies conducted with SSC revealed that T. reesei and A. niger are potential fungi 

for cellulase production and growth from sugarcane bagasse as the solid support [21]. SSC 

processes can be effectively used to produce cellulases from lignocellulosic material. 

Endoglucanases and β-glucosidases can be produced from SSC with this type of microbial 

association [33, 34]. Significant increases in the activities of total cellulases, endoglucanases, 

and xylanases were related to the addition of simple sources of nitrogen, yeast extract, 

peptone, and potassium phosphate in A. niger cultures [35]. Mineral salts and trace elements 

such as iron sulfate, manganese sulfate, zinc sulfate, and cobalt chloride were also effective 

for T. reesei cellulase production [33]. Thus, the solid support sugarcane bagasse was 

impregnated with vinasse, the wastewater from ethanol fermentation-distillation processes. It 

has several mineral salts that contributed to the production of cellulases, as well as low 

concentration of alcohol that influenced the fungal growth. It should be noted that the vinasse 

used to moisten the solid particles of bagasse had a favorable C/N ratio of around 20 (total 
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organic carbon 10.360 mg L
–1

, total nitrogen 502.7 mg L
–1

, zinc 0.69 mg L
–1

, copper 0.035 

mg L
–1

, iron 14.5 mg L
–1

, and manganese 3.11 mg L
–1

). According to Khonngram and 

Salakkam [4], fungal growth should be enhanced to increase the hydrolysis efficiency and 

improve the activities of the cellulolytic enzymes. Thus, it is fundamental to adjust the media 

components, particularly to obtain a suitable C/N ratio. Therefore, usually solid supports such 

as bagasse with carbon sources are impregnated with nutrient solutions containing nitrogen 

source and ions as wastewaters (vinasse or dry spent yeast) [4, 21, 22]. 

According to Table 1, the glucose content after 24 h of SSC was approximately 0.8 g 

L
–1

, i.e., this was the amount of glucose released in the extract after fungal cultivation. 

Whereas the initial glucose concentration in vinasse was 0.14 g L
–1

, the total (final) amount of 

glucose released was due to the hydrolysis of the structural polysaccharides of bagasse by the 

process of SSC. However, after the sterilization process to fermentation, the glucose content 

of the extract obtained from SSC decreased from 0.8 to 0.35 g L
-1

. This factor could be 

attributed to the synergistic effect of temperature and acidic pH in the medium containing a 

larger amount of vinasse; it presented colloidal organic matter that may have been associated 

with glucose, making this sugar unavailable. A relatively lower glucose concentration (0.8 g 

L
–1

) was obtained in the current study in comparison with other studies on enzymatic 

hydrolysis [2, 35, 36]. However, it should be clarified that the sugarcane bagasse used here 

did not undergo a pretreatment process, a step normally used in enzymatic hydrolysis and in 

this sense, pretreatment can be an alternative to decrease the cellulose crystallinity and 

increase the sugar yield [37]. This is the glucose content obtained from the extract in the 1:15 

ratio (solid-water). Thus, considering that cellulose around 45% [37] of the dry mass of the 

particles, there was the release of 0.8 g L
-1

 of glucose from an original amount 5.3 gram of 

cellulose per liter. Moreover, it should also be considered that part of this glucose was used 

for fungal growth. 
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Rodrigues et al. [38] obtained a glucose concentration of around 1 g L
–1 

in the acid 

hydrolysate from sugarcane bagasse. On the other hand, Martini et al. [3] reported values 

close to 3 g L
–1

, but with high concentrations of inhibitors such as furfural and 5-

hydroxymethylfurural. Rocha et al. [37] found similar values but with pretreated sugarcane 

bagasse. The glucose yield from the mass of sugarcane bagasse particles was in the same 

magnitude (between 0.04 - 0.08 g g
–1

 in terms of reducing sugars) as the values obtained by 

Khonngam and Salakkam [4] in their study on A. niger. According to these authors, the 

highest first-order reaction rate for the release of the reducing sugar by hydrolysis of 

sugarcane bagasse with dry spent yeast was 0.15 h
–1

; it resulted in a generation time of about 

5 h in less than 24 h of SSC (Table 1). In addition, there was no optimization of glucose 

release by SSC, suggesting the potential of higher glucose content in different conditions of 

solid particle size, fungal inoculum ratio, and temperature, as examples. 

 

Table 1: Performance of SSC with the fungal consortium from sugarcane bagasse 

SSC Parameter Value 

Glucose content (g L
–1

) 0.80 

Glucose after sterilization (g L
–1

) 0.35 

Yield of glucose to bagasse by SSC ( g g
–1

) 0.03 

TOC sugarcane bagasse particles at initial level (g 100 g
–

1
) 

27.9 

TOC sugarcane bagasse particles at 24 h of SSC (g 100 g
–

1
) 

25.5 

Yield “bulk” nutrient solution (mg C glucose released to mg C) 0.077 

Yield bagasse “solid medium” (mg C glucose released to 

mg C) 

0.2 

 

The TOC content of the impregnating solution with vinasse (10,360 mg L
–1

) resulted 

in hydrolytic enzyme activity due to the limited use of carbon in the liquid phase; very less 
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amount was available in the form of simple sugars. Thus, the structural polysaccharides of the 

sugarcane bagasse also led to slightly higher glucose content (0.8 g L
–1

). The results from 

Table 1 indicate the organic carbon consumption of sugarcane bagasse, suggesting 

polysaccharide degradation and sequential glucose release in the fungal extract for use in 

ethanol fermentation. Yields of carbon-glucose indicated carbon consumption from both the 

solid medium (0.2 mg C glucose to mg C bagasse) as well as from vinasse as the nutrient 

solution (0.077 mg C glucose to mg C of bulk phase). Thus, solid-state cultivation allowed the 

release of glucose and obtained a fungal extract that could be reused as a culture medium for 

fermentation, i.e., a “microbial hydrolysate”. In terms of mass balance of carbon, the 

difference between TOC sugarcane bagasse particles in the 24 h of SSC was an amount of 

0.024 grams of carbon consumed and the release of 0.012 grams of carbon released in terms 

of glucose, both per gram of bagasse. Therefore, results from this mass balance indicates that 

a half of the carbon from sugarcane bagasse has been converted into biomass or fungal 

metabolites, while the other half being released into the extract as glucose, in addition to part 

of the carbon from the nutrient solution (vinasse). 

 

Ethanol fermentation of hydrolysates from solid-state cultivation and acid 

treatment of sugarcane bagasse  

Fermentative assays with S. cerevisiae PE-2 yeast were set up for 72 h from the 

microbial hydrolysates obtained by SSC for 24 h with sugarcane bagasse particles 

impregnated with vinasse. Biomass and pH (data not shown) values remained practically 

constant during the tests. Della-Bianca et al. [39] reported that the PE-2 strain proved efficient 

for product formation in the pH range of 3 to 5. In addition, the pH of 4.5 ensured better 

ethanol yield and higher cell integrity during the fermentation process with the PE-2 strains 
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[40]. The profiles indicated that ethanol production was directly linked to glucose depletion in 

the first 6 h, thus limiting yeast growth. 

Table 2 presents ethanol-glucose yields of 0.40 g g
–1

, about 78% of maximum 

stoichiometry. This yield was similar (0.42 g g
–1

) to the one reported by Salakkam et al. [23]. 

However, these authors utilized soybean residue supplemented with sugarcane molasses at the 

concentration of about 110 g L
–1

 of total sugars to produce ethanol. Blomqvist et al. [41], in 

fermentations with diluted hydrolysate, reported a yield of 0.2 g g
–1

 for Dekkera bruxellensis 

and Saccharomyces cerevisiae yeasts. Several studies using Pichia stipitis, one of the most 

important pentose-fermenting yeasts from hydrolysates, reported yields of 0.35 to 0.48 g g
–1 

at 

36 h of cultivation [42, 43, 44, 45, 46, 47, 48]. In contrast, we observed depletion of glucose 

after only six hours of cultivation, leading to a maximum yield of ethanol within this time. It 

is important to note that concentrations of acetic acid, 5-HMF, and furfural inhibitors were not 

detected in this microbial hydrolysate (data not shown), which may suggest the highest yield. 

Thus, these results are promising, since there was no optimization of SSC or complementation 

of the fungal extract with other sugars. 
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Table 2: Observed yields from glucose to ethanol (YP/S), maximum productivities 

(Prod), and specific ethanol production rates (µP) by ethanol fermentation and initial 

concentration of inhibitors from microbial hydrolysate of SSC 

Maximum ethanol fermentation 

parameters 

SSC Hydrolysate 

ΔX (gbiomass L
–1

)  0.35 

ΔS (gglucose L
–1

) 0.35 

ΔP (gethanol L
–1

) 0.14 

YP/S (gethanol gglucose
–1

) 0.40 

Prod (mgethanol L
–1

 h
–1

) 23.45 

µP (mg g
–1 

h
–1

) 3.89 

  

Initial concentration of inhibitors   

Acetic Acid (mg L
–1

) < 0.1  

5-HMF (mg L
–1

) < 0.1 

Furfural (mg L
–1

) < 0.1 

 

Even though the Saccharomyces yeast was admittedly unable to consume pentoses, 

similar or even higher yields were obtained from both extraction conditions when compared 

with the production of 2G ethanol from acid hydrolysates [49, 1]. Thus, it was suggested that 

there was little influence of inhibitors, the results were promising, and could be further 

optimized with sugarcane bagasse pretreatment steps. 

Table 3 shows the kinetic parameters for ethanol fermentation from acid 

hydrolysates. Glucose depletion occurred after 12 h of cultivation, i.e., it was slower than that 

for the fermentation condition from “microbial hydrolysates”, suggesting a lower conversion 

rate. Moreover, the yield of glucose in ethanol was around 0.08 g g
–1

, which means 

approximately 16% of efficiency, suggesting some limitation or inhibition. The results of 

inhibitors present in the acid hydrolysate may indicate that the synergic effect of acetic acid, 
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5-HMF, and furfural contributed as a potential inhibitor of ethanol fermentation. This was in 

addition to lower productivity as a probable response to the effect of other components in the 

medium. 

 

Table 3: Observed yields from glucose to ethanol (YP/S), maximum productivities 

(Prod), and specific ethanol production rates (µP) by ethanol fermentation and initial 

concentration of inhibitors from the acid hydrolysate 

Maximum ethanol fermentation 

parameters 

Acid Hydrolysate 

ΔX (gbiomass L
–1

)  0.96 

ΔS (gglucose L
–1

) 0.90 

ΔP (gethanol L
–1

) 0.071 

YP/S (gethanol gglucose
–1

) 0.08 

Prod (mgethanol L
–1

 h
–1

) 11.83 

µP (mg g
–1 

h
–1

) 2.40 

  

Initial concentration of inhibitors   

Acetic Acid (mg L
–1

) 197.8 

5-HMF (mg L
–1

) 14.0 

Furfural (mg L
–1

) 68.37 

 

Results suggest that, unlike the “second-generation ethanol” conventionally obtained 

via the acid hydrolysis of lignocellulosic materials, there was no considerable inhibition of 

yeast growth in the present method. Potential inhibitors of ethanol fermentation were formed 

and released from hemicellulose, cellulose, and lignin by the thermochemical route of 

hydrolysis. Examples include furfural, 5-hydroxymethylfurfural (HMF), levulinic acid, acetic 

acid, and formic acid among others [49]. In this context, phenols are considered inhibitors 

and deactivators of cellulolytic enzymes and glycosidases. Tannic acid was a major inhibitor 
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and deactivator for all enzyme activities tested in the literature, with monomeric phenolic 

compounds having a less pronounced effect [50]. In this research, the inhibitory effects of 

polymeric and monomeric phenols were evaluated in different microorganisms commonly 

used to produce commercial enzymes aimed at converting cellulose into ethanol. These 

authors indicate that alternative strategies should be tested including enzymatic hydrolysis in 

shorter periods to minimize the effect of time, removing phenolics before the enzyme 

hydrolysis by separation methods, including washing the solids, or using microbial, 

enzymatic and chemicals to inactivate phenolics. It is known that phenolics compounds 

derived from pretreated sugarcane bagasse (liquid hot water) pretreatment deactivate 

cellulolytic and hemicellulolytic enzymes [51]. In this sense, proposals for detoxification by 

bio-abatement have been set up to remove enzymatic inhibitors from biomass liquors. Bio-

abatement by Coniochaeta ligniaria led to a 1.2 to 1.5-fold increase for cellulose conversion 

in comparison of non-biotreatment [52]. Thus, it was concluded that these inhibitors, if 

present in the fermentation from SSC hydrolysates, occur in non-inhibitory concentrations. 

In terms of specific production rates (µP), the results indicated higher values for 

fermentation in the medium containing microbial hydrolysate. Even with the lowest biomass 

production (0.35 g L
–1

, Table 2), there was high productivity (23.45 mg per liter per hour), 

indicating anaerobic conditions and supply of carbon, nitrogen, and nutrients that made 

ethanol fermentation possible. This SSC hydrolysate could be used as a culture medium 

under these conditions. Therefore, the fermentation results from “microbial hydrolysates” 

could have been even better and the next steps need to evaluate the composition of the crude 

extract in addition to that of glucose. In addition, the selection of the SSC inoculum 

proportion (A. niger and T. reesei) itself was critical for greater glucose release and nutrient 

balance in the unconventional medium that would be used for ethanol fermentation. 
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Conclusions 

The results indicated that the proposal of a sequential SSC-ethanol fermentation 

allowed the use of two relevant industrial by-products of this region of Brazil (sugarcane 

bagasse and vinasse as the impregnating solution) and glucose was released. SSC with the 

fungal consortium released glucose, and high yields were obtained in the ethanol fermentation 

from these sugars in the hydrolysate. This indicated the technical viability of its use for 2G 

ethanol production due to the release of sugars without the presence of inhibitors in 

comparison to acid hydrolysates. 
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Abstract 

Several pre-treatments are used to release sugars from lignocellulosic materials that are used 

to produce second-generation ethanol (2G). This study aimed to evaluate the kinetic release of 

glucose and xylose through the enzymatic and physical treatments of sugarcane bagasse and 

residual forest biomass, focusing on the ratio between hexose and pentose. Enzymatic 

pretreatment after hydrothermal pre-treatment under different conditions, at 170, 170 and 

190°C, 170 and 190°C with sulfuric acid, and 170 and 190°C with the Organosolv solvent 

were performed with sugarcane bagasse and residual forest biomass, and the kinetic 

parameters of sugar release were evaluated. The results indicated that compared to 

hydrothermal and combined hydrothermal and dilute acid hydrolysis, organosolvation process 

led to higher release of glucose in hydrolysates from both biomasses, with a maximum yield 

of 14.12 g L
–1

 and 33.33 g L
–1

, respectively. On the other hand, the highest glucose/xylose 

ratio (about 19), which will facilitate its subsequent use for fermentation, was obtained from 

sugarcane bagasse after hydrothermal treatment at 170 and 190°C. This ratio was higher for 

all treatments when compared to untreated biomass, which indicated that temperature and acid 

affected xylose instead of glucose.  
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Introduction 

First-generation ethanol (1G) is almost entirely produced using only simple sugars or 

starch, with readily available sugars. Second-generation ethanol (2G) is produced from 

lignocellulosic materials such as forest and agricultural wastes (Buckeridge et al., 2008). 

Lignocellulosic materials mainly contain cellulose, hemicellulose, lignin, and other minor 

components such as ash and extractives (Santos et al., 2012). These substrates can potentially 

be used as raw materials in industrial processes to produce food, fuel, chemical inputs, 

enzymes, and various consumer goods (Latif and Rajoca, 2001; Krishna et al., 2001). 

During sugarcane processing, for example, large amounts of lignocellulosic residues are generated 

during the production of first-generation ethanol and sugar. Sugarcane bagasse contain about 50% 

cellulose, 25% hemicellulose, and 25% lignin (Soccol et al., 2010). 

Residual forest biomass (BFR) consists of branches, leaves, and bark of Eucalyptus 

(Eucalyptus globulus), Cork oak (Quercus suber), and Wild Pine (Pinus pinaster) 

(MAMAOT/ICNF). They can be used to produce wooden pallets (used as an alternative for 

heating in homes), heat production systems, power and cogeneration in industries, with an 

estimated production of approximately three million tons per year (dos Santos, 2017; Almeida 

et al., 2020). 

For the production of second-generation ethanol, lignocellulosic biomass needs to be 

transformed into monomers (glucose and xylose) to be eventually converted to ethanol, 

consisting one of the most important stages of the process, regarding the cost and influence in 

the subsequent stages of hydrolysis (Mosier et al., 2005; Silva et al., 2015). Through 
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hydrolysis, i.e., the addition of water molecules, hemicellulose and cellulose are converted to 

their monomers, consisting of pentoses and hexoses. This reaction requires a catalyst, which 

can be an acid, in case of acid hydrolysis, or an enzyme for enzymatic hydrolysis (Soares and 

Vaz Rossell, 2007). 

Pretreatments can be chemical, physical, biological, or a combination of all. The 

main objective of pretreatment is to degrade the structural matrix of lignocellulosic biomass 

by exposing the cellulose and hemicellulose chains, making them more accessible to 

hydrolytic agents for acidic and enzymatic hydrolysis; thus, increasing the efficiency of the 

process (Alvira et al., 2010; Ogeda and Petri, 2010). 

Physical treatments include mechanical grinding, crushing, or crushing and steam 

blast (Galbe and Zacchi, 2007). The latter consists of the most widely used physical-chemical 

pretreatment for lignocellulosic biomass (Chandra et al., 2007; Singh et al., 2008). It is a 

hydrothermal pretreatment process where the biomass is subjected to pressurized steam for a 

few seconds to several minutes and then depressurized. The mechanical effects occur due to 

the rapid reduction in pressure, and the fibers get separated by decompression (Pan et al., 

2005). In this method, lignin is partially fragmented, which facilitates the action of water, 

acids, or enzymes, and increases the hydrolytic potential of cellulose (Sun and Cheng, 2002). 

Chemical methods constitute the main method of treatment and include acidic, 

alkaline, or oxidative treatments. All types of treatment modify the chemical and structural 

properties of the cell wall, which increases the accessibility to the layers of hemicellulose and 

cellulose. Solvents are also used for chemical treatment, and a process called 

“organosolvation” uses a mixture of acid and organic solvent, usually ethanol, to break the 

internal bonds of lignin and hemicellulose (Pan et al., 2005). Acid hydrolysis may lead to the 

formation of fermentation inhibiting components, such as 5-hydroxymethylfurfural. 
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Enzymatic hydrolysis is a process that has been extensively studied due to the 

absence of the formation of secondary products, no use of chemical compounds, or high 

pressure and temperature (Bastos, 2007). The catalyst, besides its biological origin, performs 

specific reactions, and thus, has a lesser impact on the environment (Oliveira and 

Vasconcelos, 2006). Cellulases are enzymes capable of hydrolyzing lignocellulosic materials 

and have an enzyme complex composed of endoglucanases, exoglucanases, and β-

glycosidases that act synergistically in cellulolytic fibers. Endoglucanases internally 

hydrolyze cellulose chains to produce shorter-length polysaccharides. The exoglucanases 

hydrolyze the non-reducing terminals at the ends of cellulose, releasing cellobiose, and β-

glycosidases hydrolyze cellobiose to glucose (Horn, et al. 2012). The fungi Trichoderma 

reesei and Aspergillus niger are considered to be producers of cellulases, with T. reesei 

known to produce large amounts of endoglucanases, while A. niger is an efficient producer of 

β-glycosides (Maeda et al., 2011). Enzymatic hydrolysis has several benefits, such as the 

absence of by-products that originate due to the degradation of sugars, performs specific 

reactions causing lesser environmental impacts compared to chemical hydrolysis, low energy 

consumption due to lighter reaction conditions, and lower investment and maintenance costs 

of equipment (Ballesteros, 2010; Yang et al., 2011). 

The biological pretreatments usually use fungi and some bacteria, which secrete 

extracellular enzymes, such as lignin peroxidases and laccases, responsible for removing 

lignin (Ogeda and Petri, 2010). The effectiveness of fungi has been studied for pretreatment to 

increase the enzymatic saccharification of lignocellulosic biomass in ethanol production 

(Alvira et al., 2010). More recently, Codato et al., (2021) evaluated the effectiveness of 

ethanol fermentation from bagasse hydrolyzed after the solid-state cultivation (SSC) of A. 

niger and T. reesei and compared it to the acid hydrolysis method. The results indicated that 

fermentation yield was 0.40 gram of ethanol per gram of glucose, about 78% of the maximum 
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stoichiometry, due to the lower initial concentration of inhibitors in the non-acid hydrolysates 

generated by SSC. 

The quantity of hexose and pentose and the ratio between them are used to determine 

the type of alcoholic yeast to be used for fermenting the hydrolysates obtained from the 

different lignocellulosic materials. The production of ethanol from plant materials could be 

feasible if both pentoses and hexoses are converted to ethanol. Saccharomyces cerevisiae, the 

most important yeast used in bioethanol production, is unable to convert pentoses to ethanol, 

and it can only use the six-carbon fraction of the biomass hydrolysates. Other yeast species 

such as Scheffersomyces (Pichia), Candida, and Pachysolen can convert pentoses to ethanol 

and other alcohols (Ceccato-Antonini et al., 2017; Cunha-Pereira et al., 2017). 

This study aimed to evaluate the kinetic release of glucose and xylose through the 

enzymatic and physical treatment of sugarcane bagasse and residual forest biomass, focusing 

on the relationship between hexoses and pentoses for the subsequent ethanol fermentation. 

 

Materials and methods 

Lignocellulosic biomass 

Sugarcane bagasse (SB) used in the experiments were collected from a sugarcane 

processing industry located in the city of Araras, São Paulo, Brazil. Residual eucalyptus forest 

biomass (RFB), consisting of branches, leaves, and bark, was Kindly provided by The 

Navigator Company (Cacia, Portugal) and was previously crushed. Upon reception the 

samples were dried in an oven at 50°C for approximately 48 h to reduce the moisture content 

to less than 10% (w/w) and milled in a knife mill (Fritsch, Germany) to particles smaller than 

6.0 mm.  

 

Chemical characterization of the solid fraction 
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Lignocellulosic raw materials (bagasse and residual forest biomass) and the 

respective pretreated solids were ground to particle size smaller than 0.5 mm and 

characterized by quantitative acid hydrolysis. The samples were mixed with 72% (w/w) 

sulfuric acid for 60 min at 30°C, diluted with water to reach 4% (w/w) sulfuric acid 

concentration, and hydrolyzed for 60 min in an autoclave at 121°C. The solids obtained were 

used to determine the acid-insoluble lignin (Klason lignin) content after correcting for the ash 

content. Ash was determined by igniting the contents at 550°C for 5 h. In the liquid fraction, 

monosaccharides (glucose, xylose andarabinose) and acetic acid were determined by HPLC 

(Agilent 1100 Series, Germany), using an Aminex HPX-87H column (Bio-Rad, Hercules, 

CA), operating at 50°C. The samples were eluted after injecting 20 µL, with sulfuric acid (5 

mM) as the mobile phase, at a flow rate of 0.4 mL min
–1

 (Silva-Fernandes et al., 2015). 

 

Hydrothermal treatment 

The hydrothermal treatments (autohydrolysis) were conducted using a stainless-steel 

reactor (Parr Instruments Company, Moline, Illinois, USA) with a total volume of 2 L. The 

reactor was equipped with two four-blade turbine impellers, heated by an outer fabric blanket, 

cooled by cold water circulating through an internal stainless-steel circuit, and temperature-

controlled via a Parr PID controller. The biomass was mixed with water in the reactor to 

obtain a liquid-solid ratio (LSR) of 8 mg of water per mg dry raw material). The agitation 

speed was set at 150 rpm, and the reactor was heated to reach 170 or 190°C (non-isothermal 

conditions), hydrothermal at 170°C, hydrothermal at 170°C and 190°C, hydrothermal at 170 

and 190°C with 0.5% v/v of H2SO4, and hydrothermal at 170°C and 190°C with the 

organosolv solvent (1:1). After reaching the desired temperature, the reactor was maintained 

in that state for 10 min and then quickly cooled. The liquid and solid fractions were separated 

using a hydraulic press (Sotel, Portugal), up to 200 kg cm
–2

, and the recovered liquid fraction 
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was filtered (Whatman #1 Filter Paper) to remove the remaining solids. The solid fraction was 

washed at room temperature with two volumes of water (based on the water volume used in 

the pre-treatment), filtered, and dried at 50°C before analyzis for chemical composition. 

 

Enzymatic pretreatment 

The enzymatic hydrolysis of the pretreated solids was performed with Cellic CTec2 

enzymes kindly provided by Novozyme
®

 (Denmark). The conditions of the assays were fixed 

for an enzyme load of 5% (w/w substrate) 8 FPU/XX at 180 rpm and 50°C for 72 h. The 

reaction mixture contained 0.05 M citrate buffer (pH 5.0) and 0.02% w/v sodium azide. 

Immediately after sampling, the enzymes were inactivated (100ºC, 5 min), and after filtration 

(0.22 µm nylon filters), the hydrolysates were analyzed by HPLC as described above; the 

final sugar concentrations were corrected with substrate and enzyme blanks. 

 

Sugar release kinetics 

Glucose and xylose were quantified in the samples by HPLC. The sugar profile was 

fit to a saturation model according to Equation 1, where "C" is the concentration of glucose 

and xylose released during time "t", "Cmax" is the maximum concentration of sugars and "k" is 

the constant that indicates the treatment time for ½Cmax. 

𝐶 =
𝐶𝑚𝑎𝑥𝑡

𝑘+𝑡
                                 (Equation 1) 

 

Results and discussion 

Table 1 shows the chemical characterization of lignocellulosic material. Both 

sugarcane bagasse and residual forest biomass had a glucose/xylose ratio of around 2.2, which 

supported the fermentation of hexoses. Extractives are structural components of the cell wall 

that include salts, sugars and water-soluble polysaccharides, fatty acids or esters, long-chain 
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alcohols, waxes, resins, steroids, phenolic compounds and glycosides, with higher content in 

the RFB. 
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Table 1. Chemical composition of raw materials 

 

Residual Forest 

Biomass 

(g 100 g
–1

) 

Sugarcane bagasse 

 

(g 100 g
–1

) 

Glucose 34.55 45.20 

Hemicellulose 22.61 29.77 

Xylan 15.68 20.96 

Arabinan 5.48 5.42 

Acetyl groups 1.45 3.39 

Klason lignin 30.08 20.69 

Ash 5.72 1.93 

Others (by difference) 7.03 2.40 

   

 

Tables 2 and 3 show the release of glucose and xylose from the residual forest biomass 

after treatment. For both sugars, the maximum possible concentrations were obtained by using 

the Organosolv process solvent. 

 

Table 2. The kinetic parameters of glucose release (C) after treatment time (t) from the 

residual forest biomass 

 

Treatment 

 

Fit Cmax 

(g L
–1

) 

k 

(h) 

170°C C = 0.9963t + 0.2651 (R
2 
= 0.9798) 3.77 3.76 

170 + 190°C C = 1.2163t + 0.1494 (R
2 = 

0.9417) 6.69 8.14 

170+190°C with H2SO4 C = 1.5728t + 0.1196 (R
2 = 

0.9964) 8.32 13.15 

Organosolv C = 0.4866t + 0.0708 (R
2 = 

0.9894) 14.12 6.87 

Cmax: maximum sugar content released; k: treatment time for ½Cmax 

 

The amount of xylose released was considerably lower than the amount of glucose 

released and, in the case of the 170 + 190°C treatment with H2SO4 in the RFB, the amount of 

xylose released was practically negligible, which led to a high value of "k" (318.73 h), 

implying that xylose was not released. The use of acids in treatments is generally 
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recommended to break hemicellulose bonds, leading to an increase in the yield of xylose 

(Alvira et al., 2010). However, H2SO4 might have influenced the lower concentration of 

xylose, thus affecting the release time of RFB and SB. Saha et al. (2005), while studying 

wheat straw, obtained the highest glucose yields in the temperature range of 160 to 180°C for 

the same sulfuric acid concentration (0.5% v/v). However, in the case of glucose, for the same 

amount of acid, the temperature range was smaller, with an optimum below 160°C. Therefore, 

our results also suggested that temperature might have a combined effect with a greater effect 

of acids on xylose, which led to the release and degradation of the sugar. Chemical and 

physical methods remove lignin and hemicellulose without damaging the cellulosic chain, 

thereby preserving the characteristics for the next steps. However, due to the interweaving of 

hemicellulose and cellulose fibers, cellulose can also undergo degradation, depending on the 

conditions used in the process (Moiser et al., 2005; Silva et al., 2015).  

 

Table 3. The kinetic parameters of xylose release (C) after treatment time (t) from the 

residual forest biomass 

Treatment 

 

Fit Cmax 

(g L
–1

) 

k 

(hours) 

170°C C = 5.7845t + 0.9386 (R
2 = 

0.9916) 1.07 6.20 

170 + 190°C C = 11.527t + 1.3139 (R
2 = 

0.9704) 0.76 8.77 

170+190°C with H2SO4 C = 872.49t + 2.7359 (R
2 = 

0.9974) 0.37 318.73 

Organosolv C = 26.983t + 0.8175 (R
2 = 

0.9975) 1.22 33.01 

Cmax: maximum sugar content released; k: treatment time for ½Cmax 

 

The release profiles of these sugars are presented in Figures 1 and 2. The relationship 

between glucose and xylose is almost tenfold elevated with the Organosolv solvent and 

remains almost constant during the treatment period (Figure 3). Glucose/xylose profiles for 
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the 170 + 190°C treatment with H2SO4 are not shown in this figure because the amount of 

xylose released was much lower than that of glucose in an equivalent period, which greatly 

increased the ratio between the sugars. The Organosolvation method is a promising 

pretreatment strategy since it demonstrated its potential to obtain sugars from lignocellulosic 

materials (Papatheofanous et al., 1995). High lignin removal (around 70%) is one of its many 

advantages, with a minimum loss of cellulose (less than 2%). Therefore, Organosolvation 

seems to be the most suitable pretreatment method for plant biomass with high lignin 

contents, such as for residual forest biomass (Table 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Glucose and xylose release profiles obtained by hydrothermal treatment 

170°C (  ), 170+190°C (  ), 170+190°C with H2SO4 (  ), and 170+190°C with Organosolv (  ) 

of residual forest biomass  
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Figure 2: Glucose/xylose ratio obtained by hydrothermal treatment 170°C (  ), 

170+190°C (  ), and 170+190°C with Organosolv (  ) of residual forest biomass 

 

Tables 4 and 5 show the release of glucose and xylose from sugarcane bagasse after 

treatment. For both the sugars, the maximum possible concentrations were obtained using the 

Organosolv solvent. 

 

Table 4. The kinetic parameters of glucose release (C) after treatment time (t) from 

sugarcane bagasse 

Treatment 

 

Fit Cmax 

(g L
–1

) 

k 

(hours) 

170°C C = 0.5173t + 0.078 (R
2 = 

0.9768) 12.82 6.63 

170 + 190°C C = 0.3552t + 0.0402 (R
2 = 

0.9988) 24.88 8.84 

170+190°C H2SO4 C = 0.4148t + 0.0391 (R
2 = 

0.9989) 25.58 10.61 

Organosolv C = 0.5105t + 0.03 (R
2 = 

0.9971) 33.33 17.02 

Cmax: maximum sugar content released; k: treatment time for ½Cmax 
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Table 5. The kinetic parameters of xylose release (C) after treatment time (t) from 

sugarcane bagasse 

Treatment 

 

Fit Cmax 

(g L
–1

) 

k 

(hours) 

170°C C = 2.3606t + 0.2854 (R
2 = 

0.9880) 3.50 8.27 

170 + 190°C C = 7.9483t + 0.7681 (R
2 = 

0.9861) 1.30 10.35 

170+190°C H2SO4 C = 119.42t + 0.1361 (R
2 = 

0.9813) 7.35 877.44 

Organosolv C = 10.552t + 0.5187 (R
2 = 

0.9971) 1.93 20.34 

Cmax: maximum sugar content released; k: treatment time for ½Cmax 

 

The release profiles of these sugars are presented in Figure 3. The maximum glucose 

released was around 33 g L
–1

 using the Organosolv solvent after enzymatic pretreatment. 

Furthermore, the ratio between glucose and xylose remained almost constant during treatment 

with these conditions (Figure 4). Cortez et al. (2014) evaluated the enzymatic hydrolysis of 

seven sugarcane hybrids with different levels of cell wall components as substrates for ethanol 

production from cellulosic and hemicellulosic fractions using the yeast Pichia stipitis NRRL 

Y-7124. The results showed that the concentration of hemicellulose had a greater negative 

effect on the enzymatic conversion of cellulose compared to the concentration of lignin. 

Mussatto et al. (2008) showed that hemicellulose negatively influenced the effect of enzymes 

on cellulose fibers, and a greater quantity of cellulose was converted after pretreatment with a 

diluted acid due to the removal of hemicellulose. Studies have reported that the presence of 

lignin can indirectly affect the action of cellulase due to its association with hemicellulose, 

indicating that lignin does not act directly on cellulose accessibility but can limit the access to 

hemicellulose (Selig et al., 2009; Kumar and Wyman, 2009). According to Larsen et al. 

(2008) and Kang et al. (2013), hydrolytic enzymes might convert the remaining solid fraction 

of the pretreated material, composed mostly of cellulose, to produce glucose. Therefore, to 
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completely recover monosaccharides from biomass, the cellulose fraction obtained in the 

pretreated solid must be hydrolyzed to be eventually converted to glucose (Ballesteros, 2010; 

Sun and Cheng, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Glucose and xylose release profiles obtained by hydrothermal treatment 

170°C (  ), 170+190°C (  ), 170+190°C with H2SO4 (  ), and 170+190°C with Organosolv (  ) 

of sugarcane bagasse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Glucose/xylose ratio obtained by hydrothermal treatment 170°C (  ), 

170+190°C (  ), and 170+190°C with Organosolv (  ) of sugarcane bagasse 
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Organosolv solvent (33.33 g L
–1

). For the residual forest biomass, the highest proportion was 

obtained through the 170 + 190°C treatment with H2SO4 due to the lower content of xylose 

than that of glucose. These results suggested that Organosolvation was a more efficient 

treatment to release sugars, considering that both the maximum glucose concentrations 

showed a very similar ratio in the 170 + 190°C treatment. 

The ratio between glucose and xylose is important for the application of the 

hydrolysates in ethanol fermentation since yeasts tend to prioritize hexoses for conversion to 

alcohols. Saccharomyces cerevisiae, a typical yeast used industrially, can rapidly ferment 

glucose and fructose into ethanol; additionally, they have a high tolerance to the product 

obtained and temperature variations (Andrietta et al., 2007). However, they cannot ferment 

sugars such as xylose. These sugars are interesting in lignocellulosic biomass, a fact that has 

motivated research on yeasts capable of fermenting such sugars to produce "second-

generation ethanol" (Rossi and Andrietta, 2009; Ceccato-Antonini et al., 2017; Codato et al., 

2018). 

A high ratio of glucose/xylose in the hydrolyzed biomass would enable the 

conversion of sugars into ethanol by S. cerevisiae strains. Alternatively, a yeast species that 

efficiently utilizes five-carbon and six-carbon sugars in this process would be advantageous. 

A promising species of yeast is Meyerozyma guilliermondii (formerly called Candida 

guilliermondii), which can produce ethanol and xylitol from sugarcane bagasse acid 

hydrolysates and hydrolyzed soybean hull (Martini et al., 2016; Cunha-Pereira et al., 2017). 
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Table 6. Glucose/xylose ratio for residual forest biomass and sugarcane bagasse with 

the maximum sugar released after different treatments 

Vegetal biomass Residual forest Sugarcane bagasse 

Without treatment 2.20 2.16 

After treatment 170°C 3.52 3.66 

After treatment 170+190°C 8.80 19.14 

After treatment 170+190°C with H2SO4 22.49 3.48 

After treatment with Organosolv 11.57 17.27 

 

Conclusions 

The results indicated that the Organosolvation process, by which a greater release of 

glucose was achieved from the residual forest and sugarcane bagasse hydrolysates, 

maintained a high ratio between hexoses and pentoses, which is recommended for ethanol 

fermentation by yeast. 
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