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RESUMO 
 

TAVARES, J.E.B. Avaliação dos efeitos do pré-tratamento com sulfito na composição, 
digestibilidade enzimática e fermentabilidade do bagaço de cana-de-açúcar pré-
tratado. 2015. 153p. Tese (Doutorado em Ciências) - Escola de Engenharia de Lorena, 
Universidade de São Paulo, Lorena, 2015. 

Atualmente, o aquecimento global, a deterioração ambiental, a eminente escassez das 
limitadas reservas de combustíveis fósseis e a forte demanda e dependência da matriz 
energética mundial face a esses combustíveis constituem sérias ameaças à sustentabilidade 
do desenvolvimento mundial, o que se têm revertido a favor de um crescente interesse por 
fontes alternativas de energia renováveis, dentre os quais a biomassa lignocelulósica se 
destaca como uma das mais promissoras. Neste contexto, a produção de etanol a partir do 
bagaço de cana-de-açúcar pela via enzimática e bioquímica se apresenta como uma das 
mais oportunas alternativas para a produção integrada e sustentável de biocombustível 
visando otimização de recursos, redução de resíduos e minimização de impactos 
ambientais nefastos. Todavia, o desenvolvimento de um pré-tratamento eficaz, a par da 
produção de enzimas hidrolíticas, constitui a chave para a viabilização da produção de 
etanol a partir de lignocelulósicos. Assim sendo, o propósito deste trabalho foi determinar 
os efeitos produzidos pelo pré-tratamento hidrotérmico catalisado com sulfito sobre a 
composição química do bagaço de cana e correlacionar esses valores com a eficiência da 
sacarificação enzimática e fermentabilidade do hidrolisado obtido desse bagaço. Após 
caracterização química inicial, o bagaço in natura foi pré-tratado com sulfito neutro e 
alcalino e verificou-se que a celulose foi recuperada quase que integralmente nas frações 
sólidas da reação. Por seu turno, as xilanas obtiveram solubilizações máximas de 72,0% e 
35,4% enquanto a deslignificação máxima foi de 43,5% e 76,7%, para as reações 
catalisadas com sulfito neutro e sulfito alcalino respectivamente. Verificou-se maior 
efetividade do sulfito alcalino no enriquecimento de carboidratos no bagaço pré-tratado 
bem como uma maior deslignificação, pelo que, foi escolhido para as etapas seguintes do 
projeto. A partir de um planejamento fatorial 33, foram obtidos substratos pré-tratados que 
levaram aos máximos de sacarificação enzimática de 79,91% e 70,69% para celulose e 
xilanas, respectivamente, utilizando 10 UPF de celulases e 10 UCB de β-glucosidase. Pela 
análise do rendimento global de glucanas foi definida a condição ótima para o pré-
tratamento empregando 10% (m/m) de sulfito alcalino a 150ºC, por 30 min, o que foi 
corroborada pela análise estatística. Hidrolisados enzimáticos de bagaços pré-tratados em 
condições otimizadas foram fermentados a etanol com eficiência de, praticamente, 100% 
pela Saccharomyces cerevisiae PE-2 e 80,41% pela Scheffersomyces (Pichia) stipitis CBS 
5773. Para as duas leveduras, os parâmetros fermentativos do hidrolisado foram em tudo 
semelhantes aos verificados para os meios semissintéticos contendo glicose e xilose puras. 
Conclui-se assim, que o pré-tratamento adotado neste trabalho apresentou grande 
potencialidade em gerar substratos com alta digestibilidade enzimática e hidrolisados tão 
fermentáveis quanto meios semissintéticos. 

Palavras-chave: Biocombustíveis, Bagaço de cana-de-açúcar; Bioetanol; Hidrólise 
enzimática; Fermentação. 
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ABSTRACT 

TAVARES, J.E.B. Effects of sulfite pretreatment on composition, enzymatic 
digestibility and fermentability of pretreated sugarcane bagasse. 2015. 153p. Thesis 
(Doctor of Science) - Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, 
2013. 

 
Currently, global warming, environmental degradation, imminent shortage of limited fossil 
fuel reserves and an intense demand and dependence of global energy on these fuels 
constitute serious threats to the sustainability of world development, which have led to a 
growing interest in alternative sources of renewable energy, among which lignocellulosic 
biomass stands out as one of the most promising. In this context, the production of ethanol 
from sugarcane bagasse by enzymatic and biochemical routes appears as the most 
promising alternative for integrated and sustainable production of biofuel aiming resource 
optimization, waste reduction and mitigation of adverse environmental impacts. However, 
the development of an effective pretreatment, as well as the production of hydrolytic 
enzymes, is the key to enabling the production of ethanol from lignocellulosics. Therefore, 
the purpose of this study was to determine the effects of hydrothermal pretreatment 
catalyzed by sulfite on the chemical composition of sugarcane bagasse and establish a 
correlation of these values with the efficiency of enzymatic saccharification and 
fermentability of these bagasse hydrolyzate. After the initial chemical characterization, the 
bagasse was pretreated with neutral and alkaline sulfite and was found that cellulose was 
almost fully recovered in the solid fraction of the reaction. In turn, xylan obtained its 
maximum solubilization of 72.0% and 35.4% while the maximum delignification was 
43.5% and 76.7%, for the reactions catalyzed by neutral and alkaline sulfite, respectively. 
The alkaline sulfite was found more effective for carbohydrates enrichment in the pre-
treated bagasse and led to a greater delignification, therefore, it was chosen for the 
following stages of the project. From a 33 full factorial experiments were obtained pre-
treated substrates which led to maximum enzymatic saccharification of 79.91% and 
70.69% for cellulose and xylans, respectively, using 10 FPU cellulases and 10 CBU β-
glucosidase. By analysis of the glucans overall yield the optimal condition for the 
pretreatment has been defined as 10% (w/w) alkaline sulfide at 150°C for 30 min, which 
was confirmed by statistical analysis. Enzymatic hydrolysates of bagasse pretreated in 
optimized conditions were fermented into ethanol with efficiency of virtually 100% by 
Saccharomyces cerevisiae PE-2 and 80.41% by Scheffersomyces (Pichia) stipitis CBS 
5773. For both yeasts, the hydrolyzate fermentation parameters were at all similar to those 
seen for the semisynthetic media containing pure glucose and xylose. Therefore, we 
concluded that the pre-treatment used in this work showed great potential to generate 
substrates with high enzymatic digestibility and hydrolysates as fermentable as 
semisynthetic media. 

 

Keywords: Biofuels; Sugarcane bagasse; Ethanol; Enzymatic hydrolysis; Fermentation. 

 


