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RESUMO 
 

FERRAZ, F. O. Influência de diferentes métodos de destoxificação sobre a 
composição e fermentabilidade do hidrolisado de bagaço de cana-de-açúcar 
à xilitol e etanol. 89p. 2010. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Escola de 
Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, 2010. 
 

 

A fermentação de hidrolisados hemicelulósicos tem como principal dificuldade a 
presença de compostos inibidores ao metabolismo microbiano, derivados da 
degradação parcial da lignina, degradação dos açúcares e liberação de radicais 
acetil durante a etapa de hidrólise dos materiais lignocelulósicos. O presente 
trabalho teve por objetivo avaliar a influência de diferentes tratamentos de 
destoxificação sobre a composição e fermentabilidade do hidrolisado 
hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar na produção de etanol e xilitol. 
Foram avaliados os seguintes tratamentos: a) alteração de pH com óxido de 
cálcio e ácido fosfórico seguido de adsorção com carvão ativo; b) utilização de 
resinas de troca iônica (A-860, A-500PS e C-150 – Amberlite); e c) extração 
líquido-líquido com interface imobilizada em membrana de fibra oca (Membrana, 
Charlote, NC - USA), na qual a fase orgânica foi uma mistura de octanol e 
Alamina 336 e a fase aquosa foi o próprio hidrolisado. De acordo com os 
resultados, os tratamentos aplicados (a, b e c) promoveram uma redução na 
concentração de ácido acético de 46,74%, 64,15% e 44,71%  e uma redução na 
absorbância relativa (A.R.) de 82,0%, 94,59% e 46,07%,  respectivamente. Na 
fermentação dos hidrolisados tratados, pela levedura Candida guilliermondii FTI 
20037, após 48h de fermentação, os resultados para o fator de rendimento foram 
de 0,57g/g, 0,42g/g e 0,33 g/g após os tratamentos a, b e c, respectivamente. 
Quanto à produtividade volumétrica, na mesma ordem dos tratamentos foram 
obtidos os seguintes resultados: 0,39 g.L-1.h-1, 0,20 g.L-1.h-1 e 0,16 g.L-1.h-1. Nas 
fermentações dos hidrolisados tratados (a) e (b) pela levedura Pichia stipitis IMH 
43.2, visando a produção de etanol, após 48h os resultados do fator de 
rendimento foram 0,38 g/g e 0,23 g/g, respectivamente, enquanto a produtividade 
volumétrica foi de 0,09 g.L-1.h-1 para o tratamento (a) e para o tratamento (b). Para 
o tratamento (c) não se observou a produção de etanol nas condições de 
fermentação utilizadas. Considerando os resultados obtidos, sugere-se que, para 
as condições experimentais empregadas, o hidrolisado seja tratado por alteração 
de pH seguido de tratamento com carvão ativado, uma vez que este tratamento 
resultou nos melhores resultados para o fator de rendimento tanto na produção de 
xilitol quanto na produção de etanol. 

 
 
 

Palavras chaves: Bagaço de cana-de-açúcar. Hidrolisado. Destoxificação. 
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ABSTRACT 
 

FERRAZ, F. O. Influence of different detoxification methods on the 
composition and fermentability of the sugarcane bagasse hydrolyzate to 
xylitol and ethanol. 89p. 2010. Dissertation (Master of Science) - Escola de 
Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, 2010. 
 
 
The fermentation of hemicellulosic hydrolysates has as main difficult the presence 
of compounds derived from partial degradation of lignin, sugars and release of 
acetyl groups, which are inhibitors of microbial metabolism, during the hydrolysis 
process of lignocellulosic materials. This study aimed to evaluate the influence of 
different detoxification treatments on the composition and fermentability of the 
sugarcane bagasse hemicellulosic hydrolyzate in the production of xylitol and 
ethanol. The following treatments were evaluated: a) change of pH with calcium 
oxide and phosphoric acid followed by adsorption with activated charcoal, b) use 
of ion exchange resins (A-860, A-500 PS and C-150 - Amberlite) and c) liquid-
liquid extraction with immobilized interface in hollow-fiber membrane (Membrana, 
Charlote, NC - USA), in which the organic phase was a mixture of octanol and 
Alamine 336, and the aqueous phase was the hydrolyzate. According to the 
results, the employed treatments (a, b and c) promoted a reduction of 46.74%, 
64.15% and 44.71% in the acetic acid concentration, and a reduction in the 
relative absorbance (RA) of 82.0%, 94,59% and 46.07% respectively. In the 
fermentation of the treated hydrolyzates by the Candida guilliermondii FTI 20037 
yeast, aiming xylitol production, after 48h of fermentation, the results for xylitol 
yield were 0.57g/g, 0.42g/g and 0.33g/g, after the treatments a), b) and c), 
respectively. The volumetric productivity obtained was 0,39 g.L-1.h-1, 0,20 g.L-1.h-1 
and 0,16 g.L-1.h-1, in the same order of treatments. In fermentation by Pichia 
stipitis IMH 43.2 of the hydrolyzates that used treatments (a) and (b), aiming the 
production of ethanol, after 48h, the results for yield were 0.38g/g and 0.23g/g, 
respectively, while the volumetric productivity was 0,09 g.L-1.h-1 for both 
treatments. For treatment (c) there was no ethanol production using the 
fermentation conditions applied in this work. Considering these results, it is 
suggested that for the experimental conditions used at this work, the hydrolyzate 
should be treated by pH change followed by treatment with activated charcoal, 
since this treatment resulted in better results of yield in the production of xylitol and 
ethanol. 
 
 
 
Keywords:  Sugarcane bagasse. Hydrolyzate. Detoxification. 
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1 - Introdução 

 

 Os materiais lignocelulósicos representam a maior e mais barata fonte de 

matéria orgânica da biosfera. Sua constituição rica em carboidratos permite que 

subprodutos das indústrias florestais e agroindustriais sejam fontes de açúcares 

fermentescíveis, matéria prima em processos biológicos que visam a produção de 

substâncias com alto valor comercial como, por exemplo, o xilitol e o etanol.  

O bagaço de cana-de-açúcar é um subproduto da indústria sucro-alcooleira 

produzido em grandes quantidades e apresenta grande potencial em aplicações 

biotecnológicas por sua constituição rica em celulose e hemicelulose. 

A celulose, um polímero linear de D-glicose com variado grau de 

cristalinidade, assim como a hemicelulose, macromolécula rica em pentoses, são 

potenciais fontes de açúcares que podem ser utilizados para a produção de 

biomoléculas por via fermentativa. Para tanto, diversos pré-tratametnos vêm 

sendo avaliados em escala laboratorial e piloto para promover a quebra dessas 

macromoléculas em seus respectivos monômeros. Dentre estes pré-tratamentos, 

encontra se a hidrólise catalisada por soluções ácidas e a hidrólise enzimática. 

A hidrólise enzimática apresenta uma alta afinidade na liberação dos 

açúcares de interesse sem que haja degradação destes ou liberação de 

compostos presentes na lignina. No entanto, o alto custo das enzimas utilizadas 

nesse processo ainda inviabiliza a sua utilização em escala industrial. Como 

alternativa utiliza-se a hidrólise com soluções ácidas. Além de ser um processo 

mais barato e rápido comparado à hidrólise enzimática, a hidrólise ácida é um 

processo muito eficiente na solubilização dos açúcares fermentescíveis presentes 

na hemicelulose. 

 Apesar de apresentar vantagens econômicas em relação à hidrolise 

enzimática, a hidrólise ácida apresenta inconvenientes que prejudicam a 

utilização do hidrolisado em processos biológicos. A baixa seletividade do 

processo de hidrólise ácida promove a degradação de parte da lignina, liberando 

compostos fenólicos e ácidos orgânicos dessa fração no hidrolisado. Além disso, 

este processo acarreta a degradação dos açúcares liberados, resultando na 

produção dos compostos furânicos como o furfural, derivado da degradação das 

pentoses, e o 5-hidroximetilfurfural, derivado da degradação das hexoses. Caso a 

hemicelulose seja acetilada, como acontece no bagaço de cana-de-açúcar, o 
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hidrolisado ácido contém também ácido acético. Os compostos fenólicos, além do 

furfural, hidroximetilfurfural e ácido acético, são inibidores do metabolismo 

microbiano, exigindo, desta forma, tratamentos do hidrolisado prévios às 

fermentações para remoção destes compostos. 

Visando o melhoramento na fermentabilidade do hidrolisado hemicelulósico 

de bagaço de cana-de-açúcar, bem como maiores rendimento e produtividade 

nos processos fermentativos, diferentes métodos de destoxificação foram 

estudados no Departamento de Biotecnologia da Escola de Engenharia de 

Lorena. Dentre os métodos mais utilizados estão o tratamento por alteração do 

pH e o tratamento utilizando resinas de troca iônica. Ambos os métodos foram 

aplicados no tratamento de hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-

açúcar e mostraram-se adequados na remoção de compostos tóxicos e melhora 

na fermentabilidade por leveduras fermentadoras de D-xilose. Entretanto estes 

tratamentos ainda apresentam inconveniências ao seu uso em escala industrial. O 

tratamento por alteração do pH gera resíduos que não têm aplicações conhecidas 

e o tratamento com resinas de troca iônica necessita de regenerações periódicas 

das resinas.  

Considerando as dificuldades operacionais e as deficiências existentes nos 

métodos já explorados para destoxificação do hidrolisado, é conveniente o estudo 

e aplicação de melhorias nos métodos já conhecidos e também a pesquisa de 

novos métodos de destoxificação que possam facilitar a utilização do hidrolisado 

hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar em bioprocessos. 

 Grzenia, Schell e Wickramasinghe (2008) empregaram um sistema de 

extração com interface imobilizada em membranas de fibra oca, visando a 

remoção principalmente do ácido acético presente em hidrolisado de folhagem de 

milho. Para tanto adicionaram à fase orgânica dois diferentes compostos de 

amônio, Alamina 336 (trioctil/decil amina, de cadeia longa, insolúvel em água) e 

Aliquat 336 (sal quaternário de amônio produzido pela metilação de trioctil/decil 

amina). Estas aminas extratoras foram diluidas em octanol, solvente considerado 

ideal pelos autores devido a sua imiscibilidade na fase aquosa, viscosidade 

adequada e por estabilizar, através de ligações de hidrogênio, o complexo 

formado pela amina e os ácidos. Os autores conseguiram remover 

consideravelmente o ácido acético e parte dos compostos inibidores derivados da 

lignina e da degradação dos açúcares. No entanto, não foi realizado nenhum 
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trabalho para avaliar a eficiência deste tratamento na fermentabilidade do 

hidrolisado.  

A utilização do sistema de extração com interface imobilizada em 

membranas apresenta algumas conveniências, principalmente quanto a sua 

ampliação de escala e aproveitamento da fase orgânica utilizada no tratamento do 

hidrolisado. Além disso, este tratamento não provoca a perda dos açúcares 

fermentescíveis, o que pode melhorar o rendimento e a produtividade de 

processos biotecnológicos utilizando hidrolisados hemicelulósicos. Para tanto, é 

de fundamental importância a avaliação e comparação deste tratamento aos 

demais processos já conhecidos.  

Espera-se, ao estudar o efeito deste tratamento sobre a fermentabilidade 

do hidrolisado de bagaço de cana-de-açúcar, contribuir para o desenvolvimento 

de tecnologias que permitam melhor destoxificação do hidrolisado de bagaço de 

cana-de-açucar para seu melhor aproveitamento em processos biotecnológicos. 

 

2 - Revisão Bibliográfica 

 

2.1 - Características e composição da biomassa lignocelulósica 

 

 A biomassa lignocelulósica é considerada a fonte de material orgânico mais 

abundante na biosfera, sendo acumulada em grandes quantidades na forma de 

resíduos agroindustriais e florestais. A sua composição predominantemente de 

açúcares polimerizados vem, há algum tempo, despertando a atenção de 

pesquisadores interessados na utilização destes materiais na geração de 

energias de fontes renováveis e em processos de bioconversão. Como exemplos, 

pode-se citar alguns trabalhos sobre o uso dos carboidratos presentes na 

biomassa vegetal para a produção de ácido lático (KWON et al., 2000; WEE; 

RYU, 2009), hidrogênio (ANGELIDAKI, 2009; KAPARAJU et al., 2009; KONGJAN; 

MIN; PATTRA et al., 2008; REN et al., 2009), xilitol (BRANCO et al., 2007; 

CARVALHO; CANILHA; SILVA, 2008; CARVALHO et al., 2005; MUSSATO; 

ROBERTO, 2008; SILVA et al., 2007; SANTOS et al. 2005), etanol (CHEN et al., 

2009,CHENG et al., 2008; GREY; ZHAO; EMPTAGE, 2006 ;ROBERTO et al. 

1991) e proteína microbiana (VILLAS-BÔAS; ESPOSITO; MITCHELL, 2002). 
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Tabela 2.1.1 - Composição percentual de diferentes resíduos agrícolas e florestais 
 

Fonte: (adaptada de KUHAD; SINGH, 1993) 

 A utilização de materiais lignocelulósicos como matéria prima em 

bioprocessos é significativamente influenciada pela sua constituição química. Os 

resíduos lignocelulósicos são constituídos por três principais frações - celulose, 

hemicelulose e lignina - das quais a celulose e a hemicelulose são compostas por 

polissacarídeos, e a lignina que é constituida de um material polifenólico.  

 A celulose é o componente com maior concentração nos materiais 

lignocelulósicos, variando de 40% a 60% (m/m) do peso seco do material, 

seguido, pela hemicelulose, entre 20% e 35%, e pela lignina, variando de 10% a 

25% (HAMELINCK; HOOIJDONK; FAAIJ, 2005). No entanto, a composição 

quantitativa e qualitativa varia dependendo da espécie vegetal (SAHA 2003; 

LYND et al., 2005) e mesmo dentro da própria espécie, devido a variações 

genéticas e diferentes condições de cultivo (FENGEL; WEGENER, 1989). A 

composição de diferentes resíduos lignocelulósicos é apresentada na tabela 

2.1.1. 

 

Resíduos Hexoses Pentoses Lignina Cinzas 

Bagaço de cana-de-açúcar 33 30 29 4 

Palha de cevada 40 20 15 11 

Sabugo de milho 42 39 14 2 

Talo de milho 35 15 19 5 

Casca de amendoim 38 36 16 5 

Palha de aveia 41 16 11 12 

Pinheiro 41 10 27 8 

Palha de arroz 32 24 13 12 

Casca de arroz 36 15 19 20 

Serragem 55 14 21 5 

Palha de sorgo 33 18 15 10 

Palha de trigo 30 24 18 1 

Madeira de folhosas 45 30 20 5 

Madeira de coníferas 42 27 28 3 
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A celulose é o polissacarídeo mais abundante na natureza e compõe a 

maior parte da parede celular dos vegetais. É um homopolíssacarídeo constituido 

por unidades de D-glicose unidas entre si por ligações do tipo β-(1→4) (Fig. 

2.1.1), com grau de polimerização de até 10.000 unidades. A molécula de D-

glicose possui estrutura linear, conferida pela configuação das ligações 

glicosídicas. Essa forma linear possibilita a formação de ligações de hidrogênio 

intra e intermoleculares que agregam as cadeias celulósicas em fibrilas 

elementares com alto grau de cristalinidade que confere à celulose alta 

resistência a tensão e insolubilidade a um grande número de solventes (CANILHA 

et al., 2010; KUHAD; SINGH, 1993). 
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Figura 2.1.1 - Estrutura e composição química da celulose 

A celulose é utilizada na indústria de papel, na geração de energia por 

combustão, na constituição de biomateriais e ainda na indústria de alimentos 

(GAN; ALLEN; TAYLOR, 2003).  

  A hemicelulose, segundo polissacarídeo mais encontrado na natureza, é 

um heteropolímero ramificado (Fig. 2.1.2), composto por pentoses (D-xilose, e L-

L-arabinose), hexoses (glicose, galactose e manose) e diferentes radicais de 

ácidos orgânicos (acético, glucurônico e galacturônico). As hemiceluloses, 

diferentemente da celulose, se diferem de acordo com a espécie vegetal e com o 

meio ambiente onde o vegetal se encontra, variando a sua estrutura e 

composição. Enquanto que nas madeiras de folhosas a hemicelulose possui 

predominantemente 4-O-metil-glucuroxilanas e glucomananas, nas madeiras de 

coníferas esta fração apresenta em maior quantidade galactoglucomananas e 

arabinoglucuroxilanas. As gramíneas, por sua vez, apresentam as 

glucuronoarabinoxilanas (CANILHA et al., 2010; SAHA 2003, KUHAD; SINGH, 

1993). Este heteropolímero encontra-se em todas as camadas da parede celular 

do vegetal, associado com a celulose e a lignina, funcionando como um tecido de 

reserva e sustentação (FENGEL; WENEGER, 1989).  
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Figura 2.1.2 - Estrutura heterogênea ramificada da hemicelulose (metil-glucuronoxilana acetilada) 

 

 A lignina é uma macromolécula aromática, amorfa, derivada de precursores 

fenilpropanoides. Segundo Fengel; Weneger (1989), estudos com carbono 

radioativo confirmaram que os precursores primários e unidades de construção da 

lignina são o álcool coniferílico, álcool sinapílico e álcool p-cumarílico (Fig 2.1.3). 

 

 

              

 

 

Os substituintes do esqueleto fenilpropanóide permitem a classificação das 

ligninas em dois grupos: ligninas guaiacil (que possuem um grupo metóxi no 

carbono 3), sendo típicas de madeiras de coníferas, e as ligninas guaiacil-siringil 

(na qual o grupo metóxi está localizado nos carbonos 3 e 5), características de 

madeiras de folhosas (PALMQVIST; HAHN-HÄGERDAL, 2000 b). A lignina está 

associada à celulose e hemicelulose, protegendo essas outras frações contra 

ataques externos de microrganismos degradadores, além de conferir rigidez e 

baixa reatividade ao conjunto de fibras dos vegetais. 

 A outra parte remanescente encontrada nos resíduos lignocelulóscicos é 

composta por extrativos, ácidos, sais e minerais, além de ceras, gorduras, gomas, 

álcool p-cumarílico álcool coniferílico álcool sinapílico 

Figura 2.1.3: Unidades primárias de construção da lignina 
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amido, alcalóides, resinas, óleos essenciais e resíduos chamados de não-

extrativos tais como sílica, carbonatos, oxalatos etc. (KUHAD; SINGH, 1993; 

HAMELINCK; HOOIJDONK; FAAIJ, 2004). 

 

2.2 - Bagaço de cana-de-açúcar 

 

 O bagaço de cana-de-açúcar é um dos subprodutos produzidos em maior 

quantidade pela agroindústria brasileira. Este resíduo fibroso é o que sobra após 

a extração do caldo (suco) da cana-de-açúcar para a produção de açúcar e álcool 

e até 80% deste material é utilizado na própria usina como combustível para as 

caldeiras e na geração de energia elétrica (TEIXEIRA;PIRES; NASCIMENTO, 

2007).  

 Segundo estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB 

(2009), para a safra 2009/2010 de cana-de-açúcar é previsto o processamento de 

629 milhões de toneladas. De acordo com BURGI1 (1995 apud TEIXEIRA;PIRES; 

NASCIMENTO, 2007), de cada tonelada de cana moída na indústria são 

produzidos 700 litros de caldo e 300 Kg de bagaço. Considerando estes dados, 

espera-se a produção de aproximadamente 192 milhões de toneladas de bagaço, 

dos quais mais de 153 milhões de toneladas serão utilizados na geração de 

energia elétrica e combustível para caldeiras e, aproximadamente, 38 milhões e 

400 mil toneladas serão excedente de bagaço, subproduto de baixo valor 

econômico que constitui um problema ambiental para as usinas e distritos 

arredores, devido principalmente ao risco de combustão espontânea 

(TEIXEIRA;PIRES; NASCIMENTO, 2007; LAVARACK; GRIFFIN; RODMAN, 

2002), exigindo da sociedade científica o desenvolvimento de novas técnicas que 

visem ao aproveitamento deste material. 

 O bagaço é constituído de, aproximadamente, 50% de celulose, 25% de 

hemicelulose e 25% de lignina (PANDEY et al., 2000). Esta composição rica em 

açúcares faz com que as frações de bagaço de cana-de-açúcar sejam 

amplamente estudadas como matérias primas de diversos processos de 

biotransformação, seja em processos de fermentação submersa (SILVA et al. 

2003; CARVALHO et al. 2005), ou em fermentação em estado sólido (MAZUTTI 

                                                 
1
 BURGI, R. Utilização de resíduos culturais e de beneficiamento na alimentação de 

bovinos. Anais do 6º simpósio sobre nutrição de bovinos da FEALQ, 1995. Piracicaba-SP, p. 153-169. 



 17 

et al., 2006; KUMAR et al. 2003). A Tabela 2.1.2 mostra alguns trabalhos em que 

o bagaço de cana-de-açúcar foi utilizado como matéria prima: 

 

Tabela 2.1.2 - Produtos derivados de bioprocessos com bagaço de cana-de-açúcar 

Produto Referência 

Etanol 
CHENG et a l(2008), MARTÍN et al. (2002), ROBERTO et al. 

(2001 a), DIAS et al. (2009), SARROUH et al. (2007) 

Xilitol 
SILVA et al. (2007), SILVA et al. (2005), CARVALHO et al. 

(2005), RODRIGUES et al. (2003), FELIPE et al. (1997 a,b) 

Ácido lático LAOPAIBOON (2009) 

Biohidrogênio  PATTRA et al. (2008) 

α-amilase RAJAGOPALAN e KRISHNAN (2007) 

 

 Para que o bagaço de cana-de-açúcar possa ser utilizado em bioprocessos 

é necessário que a celulose e hemicelulose deste material sejam convertidos em 

açúcares fermentescíveis. Isto é possível através de diferentes processos 

capazes de decompor a estrutura recalcitrante dos materiais lignocelulósicos.  

   

2.3 - Decomposição da biomassa lignocelulósica visando a obtenção de 

açúcares 

 

Atualmente, a fração celulósica é o foco da maioria das pesquisas que visa 

o aproveitamento de materiais lignocelulósicos em bioprocessos. Mas é sabido 

que a viabilidade econômica da utilização destes resíduos depende da utilização 

adequada de todas as frações. A alternativa mais utilizada para aproveitamento 

da celulose e da hemicelulose é a hidrólise dessas frações em seus monômeros 

de açúcares correspondentes. Estes açúcares são utilizados em processos de 

bioconversão para a obtenção de produtos de interesse comercial como o xilitol 

(BRANCO et al., 2007; CARVALHO; CANILHA; SILVA, 2008) e o etanol (CHENG 

et al., 2008; LEE, 1997). 

 O processo de hidrólise das macromoléculas polissacarídicas dos materiais 

lignocelulósico pode ser feito por métodos químicos ou biológicos, sendo que a 

hidrólise enzimática e a hidrólise ácida são as técnicas mais estudadas 

(PALMQVIST; HAHN-HÄGERDAL, 2000a).  
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A hidrólise enzimática da celulose para a produção de açúcares redutores 

é de grande interesse para atendimento da demanda global de energia, 

permitindo a sacarificação da celulose em D-glicose, principal substrato na 

produção biológica de etanol. Este processo é realizado utilizando-se um 

complexo enzimático, denominado celulase, composto por diferentes enzimas que 

atuam de formas distintas e apresentam efeito sinérgico (ORTEGA; BUSTO; 

MATEOS, 2001) , sobre as fibras de celulose, conforme apresentado na Figura 

2.3.1. 

Entretanto, este processo torna-se muito dispendioso, dado o alto custo 

das enzimas, baixa velocidade das reações e falta de um sistema de reatores 

ideal para o processo (GAN; ALLEN; TAYLOR, 2002) além da necessidade de 

desenvolvimento de estratégias que minimizem o efeito inibidor do produto sobre 

as enzimas (ORTEGA; BUSTO; MATEOS, 2001). Geralmente, a hidrólise 

enzimática é feita após pré-tratamentos para remoção da lignina e da 

hemicelulose, para maior exposição das fibras de celulose e aumento do 

rendimento da hidrólise enzimática (KIM; HONG 2001; SUN et al. 2009). 

 

 

 

Outra técnica utilizada na hidrólise da celulose é a utilização de soluções 

concentradas de ácidos inorgânicos.  O ácido rompe as ligações de hidrogênio 

Figura 2.3.1 - ação das enzimas da celulase  sobre a fibra de celulose (modificado de 
www.answers.com/topic/cellulase, acessado em 10/2009) 

http://www.answers.com/topic/cellulase
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responsáveis pela ligação entre as fibras de celulose, desestruturando o cristal, 

permitindo a hidrólise das fibras e a formação dos monômeros de açúcares 

(OROZCO et al., 2007).  

No entanto, hidrólises ácidas são processos de baixa seletividade, que 

geralmente empregam altas temperaturas, culminando na degradação de parte 

dos açúcares em compostos como furfural e hidroximetilfurfural. 

A hidrólise enzimática da hemicelulose desperta maior interesse do ponto 

de vista industrial por ser um processo que permite modificações específicas e 

controladas, evita a geração de subprodutos indesejáveis e é geralmente um 

processo não inpactante ao meio ambiente (SAHA, 2000; SHEEHAN; HIMMEL, 

1999). A hidrólise da hemicelulose envolve a atividade das enzimas α-L-

arabinofuranosidase (EC 3.2.1.55), em conjunto com as α-gucuronidases (EC 

3.2.1.139), esterases (EC 3.1.1.73) e acetilxilanoesterases (EC 3.2.1.55). A 

despolimerização envolve as enzimas endo-1,4-β-xilanaes (EC 3.1.1.8) e β-

xilosidases (EC 3.2.1.37). As primeiras atacam as ligações do tipo β-1,4 presentes 

no esqueleto das xilanas de forma aleatória, gerando xilooligosacarídeos e 

xilobiose. As β-xilosidases atacam as extremidades não redutoras dos 

xilooligosacarídeos e xilobiose para liberar D-xilose (SORENSEN; PEDERSEN; 

MEYER, 2006). A região específica de ação de algumas das enzimas citadas está 

exemplificada na Figura 2.3.2. 

 Apesar da maior especificidade e maior rendimento em monossacarídeos, 

a hidrólise enzimática apresenta maior custo quando comparada à hidrólise ácida 

(PALMQVIST; HANHN-HÄGERDAL, 2000a). 

 

 

α-D-glucuronidase 

α-arabinofuranosidase 

endo-1,4- β- 

xilosidase 

Figura 2.3.2 - ação das enzimas hemicelulolíticas sobre a hemicelulose (modificado de 
chemistry.umeche.maine.edu/Fort/Cole-Fort.html, acessado em 10/2009) 

http://chemistry.umeche.maine.edu/Fort/Cole-Fort.html
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Soluções de ácidos diluídos e condições brandas de temperatura podem 

hidrolisar a hemicelulose com relativa facilidade devido a sua estrutura ramificada, 

gerando um licor rico em monômeros de açúcares que compõem esta fração (Fig. 

2.3.3).  

                

 

Geralmente este processo é feito para o melhor aproveitamento da fração 

celulósica, uma vez que a remoção da hemicelulose, bem como da lignina, 

aumentam a performance da hidrólise enzimática da celulose (MUSSATO et al. 

2007).  

 A hidrólise utilizando ácidos diluídos como catalisadores do processo é um 

método fácil e rápido de ser realizado. A técnica de operação dessa hidrólise é 

realizada com temperatura entre 120 e 200°C, com adição de ácidos inorgânicos 

tais como H2SO4 e HCl em pequenas quantidades. Contudo é dificultada pela falta 

de seletividade, que leva á formação de subprodutos (GREY; ZHAO; EMPTAGE, 

2006), tais como ácido acético, compostos fenólicos derivados da lignina, furfural, 

hidroximetilfurfural (Fig. 2.3.4) e metais pesados, derivados dos reatores onde 

ocorre o processo de hidrólise (SILVA et al. 2004; CHUNG; LEE, 1985* apud 

MARTON, 2005). Estes compostos podem limitar o metabolismo microbiano, 

afetando a produtividade e rendimento de processos biológicos (PARAJÓ; 

DOMÍNGUES; DOMÍNGUES, 1998).  

                                                 
*
 Chung, I.S.; Lee, Y.Y. , Ethanol fermentation of crude acid hydrolyzate of cellulose using high-level yeast 

inocula, Biotechnol. Bioeng. 27, p. 308-315, 1985. 

Figura 2.3.3 - Efeito da hidrólise ácida sobre material lignocelulósico (U.S. Department of Energy 
Office of Science, 2009) 
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As condições em que se realiza o processo têm grande influência sobre a 

composição final do hidrolisado, degradação de açúcares e lignina e, 

consequentemente, sobre os parâmetros do processo fermentativo, uma vez que 

compostos fenólicos derivados da lignina, ácido acético, furfural e 

hidroximetilfurfural são potenciais inibidores do metabolismo microbiano. Silva; 

Matos e Carvalho (2005) analisaram a influência da concentração de ácido e 

tempo de residência na composição final do hidrolisado de bagaço de cana-de-

açúcar, observando grande influência destes parâmetros nas concentrações de 

D-xilose, ácido acético e hidroximetilfurfural. Os mesmos parâmetros não 

demonstraram a mesma significância nas concentrações de furfural e compostos 

fenólicos.  

A geração de compostos com potencial efeito inibitório do metabolismo é 

um dos principais entraves na utilização biotecnológica de hidrolisados de 

materiais lignocelulósicos. Tanto o efeito individual e sinérgico de cada inibidor 

bem como estratégias de purificação dos hidrolisados são assuntos de muito 

estudo por parte da comunidade científica. 

 

Figura 2.3.4 Reações que ocorrem durante a hidrólise de materiais lignocelulósicos (modificado 
de PALMIQVIST; HAHN-HÄGERDAL, 2000b) 

Material lignocelulósico 

Hemicelulose Celulose Lignina 

ácido acético 

xilose manose galactose    glicose 

compostos 
fenólicos 

      ácido fórmico furfural hidroximetilfurfural       ácido levulínico 

 



 22 

2.4 - Efeito dos compostos furânicos, ácido acético e compostos fenólicos 

em processos biotecnológicos 

 

Durante o processo de hidrólise, a combinação de baixo pH e altas 

temperaturas resulta na geração de produtos de degradação das hexoses e 

pentoses, tais como o 5-hidroximetilfurfural e furfural respectivamente. Estes 

derivados furânicos, por sua vez, são degradados a ácidos alifáticos, como o 

ácido fórmico e ácido levulínico (PALMQVIST; HAHN-HÄGERDAL, 2000 a). Além 

destes, compostos provenientes da degradação da lignina como, por exemplo, 

siringaldeído e vanilina, também são encontrados nos hidrolisados. Todos estes 

compostos, bem como metais liberados do equipamento de hidrólise são potentes 

inibidores do metabolismo microbiano. 

Segundo TAHERZADEH et al. (1999), concentrações da ordem de 1g/L de 

furfural podem, em uma fermentação, afetar sensivelmente a viabilidade das 

células, a taxa de crescimento específico e a produtividade volumétrica do 

processo. Tal efeito inibitório pode ser justificado pela sensibilidade de 

determinadas enzimas glicolíticas à presença do furfural (HRISTOZOVA et al., 

2006; PALMQVIST; HAHN-HÄGERDAL, 2000 b). Palmqvist e Hahn-Hägerdal 

(2000 b) propõem ainda duas suposições para o efeito tóxico do furfural: uma 

possibilidade é a redução de furfural para álcool furfurílico por uma desidrogenase 

dependente de NADH que possui maior afinidade em realizar a redução de 

dihidroxicetona-fosfato para glicerol; outra razão, o furfural causa inativação da 

replicação celular. Allen et al. (2010) demonstraram que o furfural induz o 

acúmulo de espécies reativas de oxigênio em Saccharomyces cerevisiae, 

provocando danos às membranas das mitocôndrias e vacúolos, à actina do 

citoesqueleto e à cromatina. Modig, Lidén e Taherzadeh (2002), avaliando o efeito 

do furfural sobre as enzimas álcool-desidrogenase, aldeído-desidrogenase e 

piruvato-desidrogenase, detectaram uma maior afinidade da enzima aldeído-

desidrogenase pelo furfural do que pelo seu substrato natural, o acetaldeído. Os 

autores concluíram que uma concentração de 0,05g/L de furfural foi capaz de 

reduzir a atividade da aldeído-desidrogenase em 76%. O 5-hidroximetilfurfural 

também promove a inibição dos processos fermentativos, possivelmente por 

mecanismo similar ao furfural, sendo que o hidroximetilfurfural é reduzido a álcool 

5-hidroximetilfurfurílico (PALMQVIST; HAHN-HÄGERDAL, 2000 b). 
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 Além dos compostos de degradação dos açúcares, também são liberados 

no hidrolisado radicais acetil, provenientes das ramificações da hemicelulose, e 

também compostos fenólicos, oriundos da degradação parcial da lignina, como, 

por exemplo, hidroquinona, siringaldeído e 4-metilcatecol (OLIVA et al., 2006).  

 O ácido acético e outros ácidos orgânicos presentes no hidrolisado, 

enquanto o pH do hidrolisado se encontra abaixo dos respectivos pKa (pKa = 4,75 

para o ácido acético), encontram-se na forma protonada (não dissociada). Dessa 

forma, atravessa a membrana celular, alcançando o citoplasma da célula. Dentro 

da célula encontra um pH mais alto que seu pKa, sendo então desprotonados e 

promovendo a acidificação do citoplasma do microrganismo. Um dos problemas 

derivados da queda do pH intracelular é a interferência na replicação celular, que 

decresce linearmente com a redução gradual do pH citosólico (IMAI; OHONO, 

1995). 

 Segundo Maiorella, Blanch e Wilke (1983), o ácido acético inibe o 

metabolismo das leveduras por interferência química no transporte de fosfato pela 

membrana celular, dependente de ATP. O ácido acético interfere provocando o 

aumento da necessidade de ATP para a manutenção desta função de transporte, 

além de alterar a morfologia da célula. 

 Silva et al. (2004) observaram que o efeito inibitório do ácido acético sobre 

a bioconversão de D-xilose a xilitol pela levedura Candida guilliermondi FTI 20037 

depende não só da concentração deste ácido no hidrolisado, mas também do 

tempo de exposição da célula ao inibidor. Adicionando ácido acético ao 

hidrolisado, em diferentes tempos de fermentação, os autores observaram que o 

efeito tóxico do ácido acético, em uma concentração de 5,0 g/L, foi maior quando 

adicionado após 12 horas de fermentação, correspondendo à fase de máxima 

atividade metabólica da levedura. Ainda segundo os autores, o efeito inibidor do 

ácido acético tem efeito sinérgico quando presente junto de furfural, 5-

hidroximetilfurfural e compostos fenólicos. 

 Larsson et al. (1999) avaliaram, dentre outros inibidores, a ação de ácido 

fórmico sobre a atividade fermentativa de S. cerevisiae. Este ácido é formado pela 

degradação do furfural em condições ácidas e altas temperaturas. Segundo os 

autores, o ácido fórmico apresentou maior potencial de inibição do que os ácidos 

acético e levulínico, possivelmente devido ao seu menor tamanho molecular, 

facilitando sua difusão através da membrana celular. 
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 A toxicidade dos compostos fenólicos consiste na ação destes sobre as 

membranas biológicas. A presença destes compostos afeta a integridade da 

membrana plasmática e interfere na sua seletividade (DUARTE et al., 2005; 

PALMQVIST; HAHN-HÄGERDAL, 2000 b). Cortez e Roberto (2009) avaliaram a 

toxicidade da vanilina e siringaldeído, dois aldeídos aromáticos derivados da 

lignina presentes nos hidrolisados hemicelulósicos, sobre a bioconversão de D-

xilose a xilitol pela levedura Candida guilliermondii FTI 20037. Os autores 

constataram que a presença de um dos dois compostos no hidrolisado, em 

concentrações superiores a 2,0g/L, foi suficiente para inibir o crescimento celular, 

o qual foi completamente inibido quando os dois compostos fenólicos estavam 

presentes em concentrações de 2,0g/L cada. Além disso, observou-se grande 

redução no rendimento de xilitol, influenciado pela presença de siringaldeído. Por 

outro lado, a vanilina não provocou o mesmo efeito neste parâmetro. 

 Além dos efeitos individuais dos compostos inibidores, há também o efeito 

sinérgico destes sobre o processo fermentativo. Oliva et al. (2005) demonstraram 

que o efeito sinérgico de ácido acético, furfural e catecol reduziu 

significativamente o rendimento de etanol em processo fermentativo com a 

levedura Kluyveromyces marxianus.  

 Devido ao efeito individual e sinérgico dos diversos compostos inibidores 

presentes em hidrolisados hemicelulósicos, faz-se necessário o desenvolvimento 

de tratamentos eficazes na remoção destes elementos, permitindo a utilização 

efetiva do hidrolisado em processos fermentativos. 

 Watson et al. (1984 - apud PARAJÓ; DOMÍNGUEZ; DOMÍNGEZ, 1998 c*) 

estudaram os efeitos dos íons ferro, cobre, cromo e níquel sobre o crescimento 

celular específico, em concentrações similares às encontradas em hidrolisados. 

Os íons cobre e cromo, nas concentrações de até 0,004 g/L e até 0,10g/L , 

respectivamente, não afetaram significativamente o crescimento celular 

específico. Mas uma redução de 60% foi observada em meio de cultivo contendo 

0,10 g/L do íon Ni. 

 Quando comparado com processos fermentativos envolvendo meios de 

cultura sintéticos ou formulados com açúcares e nutrientes comerciais, a 

                                                 
*
 WATSON, N. E.; PRIOR, B.A.; LATEGAN, P. M.  Factors in acid treated bagasse inhibiting ethanol 

production from d-xylose by Pachysolen tannophilus. Enzyme and Microbial Technology, v. 6, 
p.451-456, 1984 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TG1-47DM3P6-8K&_user=10&_coverDate=10%2F31%2F1984&_rdoc=4&_fmt=high&_orig=browse&_srch=doc-info(%23toc%235241%231984%23999939989%23370088%23FLP%23display%23Volume)&_cdi=5241&_sort=d&_do
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TG1-47DM3P6-8K&_user=10&_coverDate=10%2F31%2F1984&_rdoc=4&_fmt=high&_orig=browse&_srch=doc-info(%23toc%235241%231984%23999939989%23370088%23FLP%23display%23Volume)&_cdi=5241&_sort=d&_do
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fermentação de hidrolisados hemicelulósicos sem prévio tratamento de 

destoxificação se caracteriza por cinética lenta, com rendimento e produtividade 

limitados (MUSSATO; ROBERTO, 2004), evidenciando a atuação individual e 

sinérgica dos compostos inibidores presentes nos hidrolisados. Para amenizar, ou 

mesmo eliminar os efeitos dos inibidores, faz-se necessário o tratamento dos 

hidrolisados para sua utilização em processos biotecnológicos. 

  

2.5 - Destoxificação de hidrolisados hemicelulósicos 

 

 Visando a obtenção de processos com maior rendimento e produtividade, 

diversos tipos de tratamento vêm sendo empregados para reduzir as 

concentrações ou mesmo remover completamente os compostos tóxicos 

presentes nos hidrolisados hemicelulósicos, que passam a ter melhor 

fermentabilidade e maior aplicabilidade em processos biotecnológicos.  

 Para classificar os vários tipos de tratamentos de hidrolisados, são levados 

em conta a forma como são realizados (individual ou combinado) e a natureza 

dos agentes empregados (biológico, físico ou químico). 

 Métodos biológicos de destoxificação de hidrolisado envolvem o uso de 

enzimas ou microrganismos específicos que interagem com os compostos 

inibidores, alterando suas concentrações no hidrolisado. Neste sentido, Jurado 

et al. (2009) obtiveram 70% de remoção dos compostos fenólicos presentes no 

hidrolisado ácido de palha de trigo aplicando a enzima lacase proveniente de 

duas linhagens de microrganismos diferentes, Coriolopsis rigida e Trametes 

villosa. Chandel et al. (2007) obtiveram 77,5% de redução de compostos fenólicos 

presentes em hidrolisado de bagaço de cana-de-açúcar utilizando lacase (C. 

stercoreus). Os autores ressaltaram que o tratamento de hidrolisado apenas com 

a enzima lacase não alterou as concentrações dos compostos furânicos nem 

mesmo do ácido acético, demonstrando a efetiva especificidade de atuação da 

enzima sobre os compostos derivados da lignina.  

 Okuda et al. (2008) utilizaram a bactéria termofílica Ureibacillus 

thermosphaericus na destoxificação de hidrolisado de madeira para a obtenção 

de etanol. Menos de 5% de açúcar foi consumido, enquanto a porcentagem de 

HMF foi reduzida em 20% quando utilizado um inóculo com 2,4g/L de 

concentração celular. Os autores ainda demonstraram que a remoção de 
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compostos furânicos é diretamente proporcional à concentração do inóculo. 

 Palmqvist et al. (1997) reportaram a degradação de compostos inibidores 

presentes no hidrolisado de salgueiro pelo fungo filamentoso Trichoderma reesei, 

aumentando tanto a produtividade quanto o rendimento de etanol em processo 

fermentativo, comparado a outros tipos de tratamento do hidrolisado. 

 A concentração de hidrolisados por evaporação sob vácuo é considerada 

um método de destoxificação física para reduzir a concentração de compostos 

voláteis, como ácido acético, furfural e vanilina (MUSSATO; ROBERTO, 2004). 

Converti et al. (2000) reportou que a evaporação é capaz de remover ácido 

acético, furfural e outros compostos voláteis presentes no hidrolisado de bagaço 

de cana-de-açúcar, melhorando o processo fermentativo na produção de xilitol. 

 Outra alternativa para a remoção dos inibidores é a utilização de resinas de 

troca iônica, e adsorção em carvão ativado. Solenzal et al. (1996) utilizaram um 

sistema de tratamento composto por colunas empacotadas com diferentes resinas 

de troca iônica (duas resinas aniônicas de base forte com íons Cl- e OH-, uma 

resina cátionica de ácido forte com íons H+ e uma resina aniônica de base fraca 

com íons CO3
2-) para o tratamento de hidrolisado de bagaço de cana. Estes 

autores compararam o resultado deste tratamento com outro, à base de carvão 

ativo. Os resultados dos dois tratamentos são apresentados na tabela 2.5.1.  

 

                Tabela 2.5.1 - Caracterização do hidrolisado antes e após os tratamentos 

Compostos do 

hidrolisado 

Sem 

tratamento 
Carvão ativo 

Resinas de 

troca inônica 

L-L-arabinose (g/L) 10,2 6,3 10,1 

D-xilose (g/L) 125,0 96,7 117,1 

D-glicose (g/L) 10,6 8,6 7,3 

Furfural (g/L) 0,2 0,07 ND 

Ácido acético (g/L) 11,13 10,31 2,13 

Ácido siríngico (g/L) 0,032 ND ND 

Vanilina (g/L) 0,05 ND ND 

Siringaldeído (g/L) 0,076 ND ND 

                Fonte - Solenzal et al. 2006. ND - não detectado. 

  



 27 

Observa-se maior efetividade na remoção de furfural e ácido acético pelo 

tratamento com resinas de troca iônica, além de este sistema acarretar em menor 

perda dos açúcares fermentescíveis. Ambos os tratamentos removeram os 

compostos fenólicos presentes no hidrolisado original. Os autores não 

demonstraram a eficiência dos tratamentos na remoção de hidroximetilfurfural.  

Carvalho et al. (2005 a) testaram um sistema combinado de carvão ativo e 

resinas de troca iônica para o tratamento do hidrolisado de bagaço de cana e 

compararam com tratamento com uso de carvão ativo em pH 2,5, após 

tratamento por alteração de pH com CaO, H3PO4 e H2SO4 (Fig. 2.5.1). O sistema 

combinado mostrou eficiência sensivelmente superior ao tratamento apenas com 

carvão ativo. O sistema combinado foi capaz de remover 95% dos compostos 

fenólicos presentes no hidrolisado, uma diferença de 16% a mais do que a 

remoção promovida pelo carvão ativo. Os tratamentos tiveram eficiência 

semelhante quanto ao ácido acético e ambos removeram completamente o 

furfural e o 5-hidroximetilfurfural presentes no hidrolisado. Um ponto contrário à 

utilização do sistema combinado foi a considerável redução da concentração de 

açúcares fermentescíveis (40%) pelo tratamento. Mas este revés não é exclusivo 

do tratamento com resinas de troca iônica, ocorrendo também em outros 

tratamentos, sendo estes químicos, físicos, biológicos ou combinados. 

 

 

Figura 2.5.1 Sistema combinado de tratamento por resinas de troca iônica e carvão ativado (fonte: 

Carvalho , R.J. et al. 2005) 

banho termostático 

bonba dosadora de 
fluxo 

Colunas: 
1: Carvão ativo 
2: Resina A-860S 
3: Resina A-500PS 
4: Resina C-150 
5: Resina A-103S 
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 Um dos tratamentos mais utilizados na destoxificação de hidrolisados é o 

ajuste do pH, também conhecido como liming, e que promove a precipitação de 

alguns compostos tóxicos bem como ionização de outros. Alves et al. (1998) 

avaliaram diferentes condições de ajuste do pH de hidrolisado de bagaço de 

cana-de-açúcar, combinado com tratamento com carvão ativo, visando conseguir 

uma condição que favorecesse a produtividade e rendimento na produção de 

xilitol por via fermentativa. O tratamento que resultou nos melhores valores dos 

parâmetros citados foi atingida com as seguintes condições: elevação do pH a 7 

com CaO, seguida da redução do pH para 5,5 e posterior tratamento com 2,4% 

(m/v) de carvão ativo. Com este tratamento os autores conseguiram um 

rendimento máximo de 0,79g/g e produtividade de 0,47 g/L.h após 63 h de 

fermentação. 

 Processos de extração com solventes orgânicos também já foram testados 

como forma de destoxificação de hidrolisados hemicelulósicos. Parajó; 

Domínguez e Domínguez (1997) avaliaram diferentes solventes orgânicos 

combinados com o tratamento por liming, visando o aumento nos resultados de 

bioconversão de D-xilose em xilitol, utilizando hidrolisado de cavacos de eucalipto. 

Os solventes clorofórmio, tricloroetileno, acetato de etila, éter etílico e hexano 

foram utilizados para extração direta ou posterior ao tratamento por liming. Após 

os dois tratamentos, ainda foi avaliada a adsorção em carvão ativo. Os melhores 

resultados foram alcançados com hidrolisados que, após serem tratados por 

liming, passaram por extração com éter etílico, tratados ou não com carvão ativo. 

Com esta combinação de tratamentos, os autores obtiveram uma produtividade 

volumétrica de 1,1g/L.h, e rendimento de xilitol na ordem de 0,7g/g.  

 O destacado efeito na remoção de compostos fenólicos é um dos principais 

atrativos na utilização de solventes orgânicos (CRUZ et al., 1999; PARAJÓ; 

DOMÍNGUEZ; DOMÍNGUEZ, 1997). Outros pontos favoráveis são a fácil 

recuperação dos solventes utilizados (CRUZ et al., 1999) e o bom desempenho 

na bioconversão da D-xilose presente no hidrolisado tratado em produtos de 

interesse comercial, tal como o xilitol, quando combinado com outros tratamentos 

(PARAJÓ; DOMÍMGUEZ; DOMÍNGUEZ, 1997).  

 Não há na literatura consultada algo a respeito de alterações nos teores de 

ácido acético em hidrolisados que passaram por extração com solventes 

orgânicos. Provavelmente, a ineficiência deste sistema de destoxificação na 
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remoção deste ácido orgânico justifique a combinação de diferentes tratamentos à 

extração. 

 Uma alternativa para a remoção de ácidos orgânicos em sistemas de 

extração com solventes imiscíveis seria a dissolução de aminas alifáticas, com 

cadeias carbônicas longas, em solventes orgânicos. Esta metodologia foi utilizada 

por Tung; King (1994) para a recuperação de ácidos orgânicos produzidos em 

processos fermentativos. Grzenia, Schell e Wickramasinghe (2008) utilizaram um 

sistema de extração com interface imobilizada em membranas de fibra oca, 

visando a remoção principalmente do ácido acético. Para tanto adicionaram à 

fase orgânica dois diferentes compostos de amônio, Alamina 336 (tri-octil/decil 

amina, de cadeia longa, insolúvel em água) e Aliquat 336 (sal quaternário de 

amônio produzido pela metilação de tri-octil/decil amina). Estas aminas extratoras 

foram dissolvidas em octanol, solvente considerado ideal pelos autores devido a 

sua imiscibilidade na fase aquosa, viscosidade adequada e por estabilizar, 

através de ligações de hidrogênio, o complexo formado pela amina e os ácidos. 

Nos experimentos, os autores bombearam a fase orgânica pelo exterior das fibras 

ocas, enquanto o hidrolisado foi bombeado pelo interior das fibras. A interface 

fase orgânica/fase aquosa localizava-se na face interna da membrana, uma vez 

que esta era hidrofóbica. No entanto, mantendo-se a pressão da fase aquosa, no 

interior da membrana, levemente superior à pressão externa, mantém-se estável 

a interface, evitando a difusão da fase orgânica na fase aquosa, conforme 

sugerido por Kiani; Bhave e Sirkar (1984). Avaliando o tratamento de hidrolisado 

hemicelulósico de folhagem de milho, com pH inicial em torno de 1, estes autores 

obtiveram a remoção de mais de 60% do ácido acético utilizando uma mistura 

octanol/alamina 336 na razão de 50:50 (% m/m).  Além do ácido acético os 

autores constataram considerável remoção de ácido sulfúrico, elevando o pH do 

hidrolisado a valores viáveis ao processo fermentativo.  

Eyal e Canari (1995) descreveram os principais mecanismos de extração 

de ácidos por extrativos a base de aminas. Grzenia, Schell e Wickramasinghe 

(2008), com base nos mecanismos propostos por Eyal e Canari (1995) 

justificaram a utilização de aminas em sua pesquisa pela formação de pares 

iônicos entre a amina e prótons H+. A formação de par de íons acontece quando a 

amina é suficientemente básica, e o ácido suficientemente forte, para ligar um 

próton, formando o cátiom amônio (no caso da Alamina 336). Considerando que o 
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ácido sulfúrico é um ácido forte, pode-se esperar que sua remoção do hidrolisado, 

em quantidade significante, seja justificada por este mecanismo de acordo com as 

seguintes expressões*: 

 

R3N(fase orgânica) + H+(fase aquosa) → R3NH+
(fase orgânica) 

R3NH+
(fase orgânica) + HSO4

-
(fase aquosa) → R3NH+HSO4-

(fase orgânica) 

 

 Com relação ao ácido acético, em valores de pH abaixo de seu pKa, sua 

forma protonada será extraída do hidrolisado. Segundo Barrow e Yerger (1954) a 

molécula de ácido acético reage com a amina para formar um par iônico. Isso 

permite que a amina se ligue a uma segunda molécula de ácido por ligação de 

hidrogênio que ocorre, provavelmente, no grupo carbonila da primeira molécula 

ligada à amina. 

  Além da remoção de ácidos, o método estudado por Grzenia, Schell e 

Wickramasinghe (2008) foi capaz de remover também outros compostos 

orgânicos inibidores do metabolismo microbiano, tais como os compostos 

fenólicos e outros derivados da lignina solúveis em ácido. Esta remoção foi 

observada por espectrofotometria, através de uma varredura de absorbância em 

comprimentos de onda distintos, em que diferentes picos referentes aos 

compostos inibidores tiveram suas áreas reduzidas (Fig. 2.5.2). As interpretações 

dos picos de absorbância foram feitas de acordo com a metodologia proposta por 

Martinez et al. (2000). O pico formado na região de 280 nm refere-se aos 

compostos furfural e hidroximetilfurfural. A redução na área do pico referente ao 

hidrolisado tratado indica a extração destes compostos furânicos em octanol. As 

absorbâncias em regiões inferiores a 225 nm e acima de 320 nm também são 

reduzidas após tratamento. Estas regiões são atribuidas à lignina solúvel em 

ácido e compostos fenólicos, respectivamente. 

                                                 
*
 Modificado de Eyal; Carari, 1995. 
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Figura 2.5.2 - Espectros de absorbância de hidrolisado de folhagem de milho antes e após 
tratamento por extração com membranas. Fonte: Grzenia, Schell e Wickramasinghe (2008) 

 

 Além de eficiente, o sistema de extração com interface imobilizada pode 

superar diversos fatores complicadores dos tradicionais métodos de extração, 

como, por exemplo, a dispersão de uma fase em outra, necessitando tempo 

adicional de processo para coalescência das fases após a extração, problemas 

com emulsificações e dificuldades no aumento de escala. No entanto, Alamina 

336 comercial pode conter aminas de baixo peso molecular que podem passar 

para a fase aquosa e afetar os rendimentos dos processos fermentativos em que 

os hidrolisados são tratados por este método (GRZENIA; SCHELL; 

WICRAMASINGHE, 2008). 

 Grzenia, Schell e Wickramasinghe (2008) removeram cerca de 60% do 

ácido acético presente em hidrolisado de folhagens de milho utilizando uma 

mistura composta por 50% de Alamina 336 e 50% de octanol. Além disso, 

constataram a remoção de ácido acético com consequente elevação do pH a 

níveis que favorecem processos fermentativos, bem como remoção de compostos 

derivados da lignina. Estes resultados dão perspectivas favoráveis a utilização do 

sistema de extração com interface imobilizada para destoxificação do hidrolisado 

de bagaço de cana-de-açúcar. No entanto, faz-se necessário a avaliação do efeito 

deste tratamento sobre a fermentabilidade do hidrolisado, a fim de investigar 

possíveis efeitos tóxicos do solvente e da Alamina 336 sobre o metabolismo das 

leveduras. 
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2.6 - Propriedades e Produção biotecnologica de xilitol 

 

O xilitol é um álcool pentahidroxilado, com poder adoçante equivalente ao 

da sacarose. É uma substância encontrada em fontes naturais como frutas, 

cogumelos e legumes. Além disso, trata-se de um intermediário do catabolismo 

de carboidratos no metabolismo humano (WINKELHAUSEN; KUSMANOVA, 

1998).  

 A grande variedade de aplicações do xilitol garante-lhe grande importância 

econômica e social, implicando grandes esforços por parte dos pesquisadores no 

desenvolvimento de novas formas de obtenção deste produto. Propriedades 

alimentícias, odontológicas e farmacológicas são as principais motivadoras na 

busca de tecnologias que tornem o xilitol um produto mais acessível a população. 

 As principais propriedades odontológicas do xilitol são a sua atividade 

anticariogênica e a indução da remineralização do esmalte dos dentes. Os 

microrganismos responsáveis pela cárie dentária, dentre eles o Streptococcus 

mutans, são incapazes de metabolizar o xilitol como fonte de carbono, evitando a 

formação dos ácidos orgânicos que atacam o esmalte dos dentes (UHARI; 

TAPIAINEN; KONTIOKARI 2001, ALANEN; HOLSTI PIENIHAKKINEN, 2000, 

AUTIO, 2002). Além disso, o xilitol promove a reversão de lesões recém formadas 

no esmalte dentário devido ao aumento significativo de íons cálcio e fosfato na 

saliva provocado pela presença do poliol (MARTON, 2005; MÄKINEN, 2000; 

AUTIO, 2002). Uhari, Tapiainen e Kontiokari (2001) observaram que o xilitol é 

eficiente na prevenção a otite média aguda em crianças. Este efeito deve-se à 

inibição da aderência dos microrganismos patógenos às células da nasofaringe. A 

eficiência do xilitol contra estes microrganismos foi observada quando as células, 

microrganismos ou ambos foram expostos a soluções com 5% de xilitol. 

O xilitol é também um edulcorante de grande valor para a indústria de 

alimentos. A utilização do xilitol é uma alternativa na dieta de diabéticos, pois este 

adoçante não requer insulina para ser metabolizada (SILVA et al., 1994). Além 

disso, pode ser utilizado em processos que empregam elevadas temperaturas, 

uma vez que o xilitol não participa de reações de escurecimento do tipo Maillard 

(PARAJÓ; DOMÍNGUEZ; DOMÍNGUEZ, 1998a). 

 Mattila et al. (2002) avaliaram o potencial de utilização do xilitol na 

prevenção do enfraquecimento das propriedades biomecânicas dos ossos. Os 
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autores usaram ratos para os testes in vivo e observaram que a inclusão de 

quantidades moderadas de xilitol na dieta leva a uma melhora nas propriedades 

biomecânicas de ossos. Esses resultados foram observados principalmente em 

ratos machos com idade avançada. 

 Ferreira et al. (2008) investigaram a influência do xilitol na interação entre 

macrófagos e o parasita Leishmania amazonensis. O xilitol estimulou a produção 

de óxido nítrico pelos macrófagos. Este composto está intimamente relacionado à 

inibição da respiração mitocondrial da Leishmania, exercendo importante 

contribuição no controle da doença causada por este parasita. 

 O xilitol não apresenta uma toxicidade que represente risco à saúde 

humana, sendo uma substância GRAS, que apresenta como únicos efeitos 

colaterais conhecidos a diarréia osmótica e o desconforto abdominal, ocasionados 

pela ingestão de grande quantidade deste produto. A dose máxima diária 

recomendada é de 20g (ELIAS; PINZAN; BASTOS, 2006; MATTILA et al., 2002). 

 A produção industrial do xilitol atualmente é feita pela redução catalítica da 

D-xilose pura obtida de fontes renováveis, os materiais lignocelulósicos. Este 

processo depende do emprego de altas pressões e temperaturas, além de outros 

processos dispendiosos de purificação nas fases de "upstream" e "downstream", 

aumentando o custo do produto final (PARAJÓ; DOMÍNGUEZ; DOMÍNGUEZ, 

1998b). A purificação da D-xilose, mesmo após separação por resinas de troca 

iônica e fracionamento cromatográfico, é dificultada pela presença de apreciáveis 

quantidades de D-galactose, D-manose e L-L-arabinose (MARTINEZ et al., 2007). 

Já na etapa de hidrogenação da D-xilose, a presença de subprodutos como por 

exemplo a xilulose formada por isomerização de D-xilose, pode prejudicar o 

processo (SARROUH, 2009). 

 A produção biotecnológica do xilitol é uma alternativa à via química. A D-

xilose presente em hidrolisados hemicelulósicos pode ser convertida a xilitol por 

determinados microrganismos (BARBOSA et al., 1988), sem a inconveniente 

necessidade de purificação da D-xilose e emprego de altas pressões e 

temperaturas (CUNHA, 2006; SANTOS, 2005). As condições operacionais 

utilizadas na produção biotecnológica do xilitol, além de menos complicadas, 

tornam o processo mais barato, refletindo no valor do produto final. 

 Muitas pesquisas têm sido feitas no Brasil para viabilizar a produção 

biotecnológica de xilitol, principalmente utilizande bagaço de cana-de-açúcar 
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como matéria prima. Estes trabalhos envolvem a busca de microrganismos 

capazes de produzir xilitol a partir de hidrolisados hemicelulósicos (BARBOSA et 

al., 1988) bem como a busca por condições operacionais que favoreçam o maior 

rendimento e produtividade do processo (CARVALHO et al. 2005; SILVA et al. 

2003; MARTINEZ et al., 2003; FELIPE et al., 1997ab). A figura 2.6.1 resume as 

principais etapas bioquímicas da assimilação da D-xilose.  

  

 

Figura 1.6.1 - Representação esquemática do metabolismo de D-xilose em leveduras:PPP, via  
Pentose Fosfato; EMP, via Embden-Meyerhof-Parnas; Rib5P, ribose-5-fosfato; S7P, 
sedoheptulose-7-fosfato; Gliceral3P, gliceraldeido-3-fosfato; F6P, frutose-6-fosfato; Eri4P, eritrose-
4-fosfato; XR, xilose redutase; XDH, xilitol desidrogenase (fonte: CUNHA, 2006). 

  

 O metabolismo de D-xilose inicia-se pelo transporte do açúcar pela 

membrana celular. Este transporte pode acontecer por mecanismos de baixa 

afinidade, pelo compartilhamento dentre D-xilose e D-glicose, ou por transporte de 

alta afinidade, onde acontece a inibição do transporte de D-xilose pela presença 

da D-glicose. No interior da célula, a D-xilose é reduzida a xilitol por reação 
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catalisada pela enzima xilose redutase (E. C. 1.1.1.21) dependente dos cofatores 

NAD(P)H ou NADH. O xilitol é posteriormente oxidado em xilulose pela enzima 

xilitol desidrogenase (E. C. 1.1.1.9) que utiliza como co-fatores o NAD+ ou 

NAD(P)+. A xilulose, na sequência, é fosforilada a xilulose-5-fosfato, que, na via 

das fosfopentoses, é convertida em frutose-fosfato, que pode ser convertida em 

piruvato, integrando à via Embden-Meyerhof-Parnas, que está conectada a outras 

vias, como o ciclo de Krebs e às reações de fermentação alcoólica 

(WINKELHAUSEN; KUSMANOVA, 1998). 

Há uma íntima relação entre a especificidade da enzima xilose redutase 

aos cofatores NADH ou NADPH e o acúmulo de xilitol no citoplasma do 

microrganismo, com sua posterior excreção para o meio de cultivo. Quando a 

atividade da xilose redutase de determinado microrganismo é dependente de 

NADH ou NADPH, o cofator NAD+ gerado na redução da D-xilose a xilitol pode 

ser recuperado na etapa seguinte, seja em condições anaeróbias ou em ambiente 

com oxigênio limitado. Neste caso e sob tais condições, o principal produto do 

metabolismo de D-xilose é o etanol, sem o acúmulo de xilitol. Entretanto, quando 

a atividade da D-xilose redutase de um dado microrganismo depende apenas de 

NADPH, sob condições de oxigenação limitada, observa-se acúmulo de xilitol, 

uma vez que, nestas condições, a capacidade da cadeia respiratória na 

recuperação do cofator NAD+ é baixa, diminuindo a atividade da xilitol 

desidrogenase e diminuindo a taxa de transformação de xilitol em xilulose 

(NÁHLIK et al., 2003). Ainda neste caso, o NADPH necessário à redução da D-

xilose catalisada pela xilose-redutase é suprido graças à integração da via das 

pentoses com a via Embden-Meyerhof-Parnas, uma vez que 1 mol de glicose-6-

fosfato (composto que pode ser produzido a partir de parte da D-xilose 

metabolizada) pode ser oxidado completamente a CO2 e H2O, gerando 12 moles 

de NADPH a partir de 12 moles de NADP+ (CARVALHO et al., 2002b). 

 Barbosa et al. (1988) propõe um rendimento teórico de 0,9 moles de xilitol 

para cada mol de D-xilose metabolizado. No entanto, o metabolismo de D-xilose 

em leveduras gera outros produtos (PARAJÓ; DOMÍNGUEZ; DOMÍNGUEZ, 

1998a), dentre eles o etanol. 
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2.7 - Produção biotecnológica de etanol de segunda geração por leveduras 

fermentadoras de D-xilose 

 

O etanol é provavelmente o mais antigo produto obtido pela biotecnologia 

tradicional. Atualmente a produção de bebidas, produtos químicos e combustível 

são as principais aplicações do etanol, sendo que esta última ganhou grande 

importância na década de 70 quando, após uma grande "crise do petróleo" 

programas como o PROÁLCOOL no Brasil e GASOHOL, nos Estados Unidos 

destacaram a importancia de fontes alternativas de energia (ZALDIVAR; 

NIELSEN; OLSSON, 2001).  

De um modo geral, o etanol pode ser obtido pela fermentação de açúcares 

ou pela via química de síntese, a partir da hidratação do etileno. O processo 

fermentativo é responsável por cerca de 90% da produção mundial de etanol, 

sendo os 10% restantes produzidos sinteticamente (HAMELINCK; HOOIJDONK; 

FAAIJ, 2005).  

A produção do etanol por processo biotecnológico geralmente é realizada 

em três etapas: a obtenção da solução de açúcares fermentescíveis, a 

fermentação destes açúcares a etanol e a separação e purificação de etanol por 

destilação (DEMIRBAS, 2005). 

A principal matéria prima utilizada na produção de etanol provém de 

produtos agrícolas, sendo que a cana-de-açúcar e açúcar de beterraba 

correspondem a 60% dessa matéria prima e o restante corresponde a grãos, 

principalmente o milho (ZALDIVAR; NIELSEN; OLSSON, 2001). Da cana-de-

açúcar obtém-se um caldo rico em sacarose que é prontamente assimilável por 

microrganismos, neste caso em especial a levedura Saccharomyces cerevisiae. 

Em processos que utilizam amido de cereais tal qual o milho é necessário que se 

faça a hidrólise enzimática para sacarificação do amido antes do processo 

fermentativo. A produção de etanol utilizando as matérias primas citadas utiliza 

processos já bem estabelecidos (SANCHEZ et al., 2004).  

Mudanças mais radicais na tecnologia de produção do etanol estão 

diretamente ligadas aos processos que possibilitarão a utilização de novas 

matérias-primas, como a biomassa lignocelulósica. Diferente do etanol 

convencional, o etanol de segunda geração, também chamado de bioetanol 

(GREY; ZHAO; EMPTAGE, 2006) é produzido com base em materiais da 
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biomassa lignocelulósica. Os processos de produção de etanol a partir desta 

biomassa são referidos como uma segunda geração de biocombustíveis, cujo 

processamento vem sendo considerado uma das mais promissoras tecnologias 

em fase de desenvolvimento (CEC, 2006). Essas novas tecnologias de 

processamento do etanol são fundamentais, sobretudo nos países desenvolvidos, 

em que as matérias-primas hoje utilizadas competem com a produção de 

alimentos e os custos de produção são altos quando comparados com o petróleo 

ou o etanol da cana. A produção de etanol lignocelulósico emerge assim, como 

um novo paradigma mundial (TECHNOLOGY ..., 2006). 

A produção do etanol de segunda geração envolve etapas bem mais 

complexas para a obtenção de açúcares fermentescíveis quando comparado aos 

processos já estabelecidos de obtenção desse álcool (Fig. 2.7.1), como o 

emprego de condições mais severas no processo de hidrólise ácida, além de, na 

maioria dos casos, haver a necessidade de etapas de pré-tratamento antes da 

hidrólise enzimática e destoxificação da solução de açúcares obtida (MOSIER et 

al., 2005). 

 

 

Figura 2.7.1 - Fluxograma simplificado da produção de etanol de matéria prima lignocelulósica 
(modificado de U.S. Department of Energy - 2010) 

 

Assim como na produção biotecnologica de outros produtos, a assimilação 

da D-xilose para obtenção de etanol está condicionada a capacidade de alguns 

microrganismos produzirem as enzimas xilose-redutase e xilitol desidrogenase. 

Estas enzimas são responsáveis por duas reações de oxi-redução da D-xilose, 

que primeiramente é convertida a xilitol pela enzima xilose-redutase, dependente 

de NADPH ou NADH. Posteriormente o xilitol é reduzido a xilulose pela enzima 
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xilitol desidrogenase. A xilulose então é fosforilada pela enzima xilulose quinase, 

formando xilulose 5-fosfato, que será metabolizado na via das fosfopentoses. Os 

metabólitos resultantes da via das fosfopentoses, que são a frutose-6-P e 

gliceraldeído-3-P, integram a via Embden Meyerhof-Parnas, resultando na 

formação de piruvato, o qual pode ser oxidado pelo Ciclo de Krebs, recuperando 

as coenzimas através da cadeia respiratória, ou ser fermentado a etanol, pela 

ação das enzimas piruvato-descarboxilase e álcool-desidrogenase, onde há a 

reoxidação da NADH resultante da oxidação do gliceraldeido-3-P (SILVA, 2007). 

A levedura Saccharomyces cerevisiae é o microrganismo mais utilizado na 

produção industrial de etanol. No entanto, cepas nativas de S. cerevisiae não 

conseguem utilizar as pentoses provenientes da hemicelulose como fonte de 

carbono e energia. Porém, algumas espécies de leveduras como Pichia stipitis, 

Candida shehatae e Pachysolen tannophilus são capazes de fermentar D-glicose 

e D-xilose a etanol (SANCHEZ et al., 2002). Entre as leveduras fermentadoras de 

D-xilose, destacam-se linhagens de P. stipitis para aplicação industrial por 

apresentarem características desejáveis em microrganismos para fim industrial, 

tais como altos  rendimentos de etanol e considerável resistência a esse produto 

(LYND; WYMAN; GERNGROSS, 1999). 

Sendo assim, diversos são os desafios para tornar viável a produção de 

etanol a partir de materiais lignocelulósicos. Dentre estes podemos destacar a 

otimização do processo de pré-tratamento para diferentes tipos de biomassa; 

obtenção de enzimas mais eficientes na hidrólise de celulose e hemicelulose; 

desenvolvimento de microrganismos mais eficientes para fermentação e redução 

nos custos de produção de enzimas capazes de produzir monômeros de açúcares 

pela ação sobre a lignocelulose e celulose.  
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3 - Objetivos 

 

3.1 - Geral 

 Contribuir para o desenvolvimento de uma tecnologia que permita melhor 

destoxificação do hidrolisado de bagaço de cana-de-açúcar, para o seu 

aproveitamento biotecnológico. 

 

3.2 - Específicos 

 

 Destoxificar o hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar 

(concentrado) por diferentes tratamentos: alteração de pH acoplado a 

adsorção em carvão ativo; tratamento utilizando as resinas de troca 

iônica A-860S, A-500PS e C-150 (AmberliteTM); e extração 

líquido/líquido com interface imobilizada em membranas de fibra oca;  

 Avaliar a remoção de compostos inibidores e a perda de açúcares 

fermentescíveis após cada um dos tratamentos; 

 Avaliar e comparar entre si a fermentabilidade dos hidrolisados de 

bagaço de cana-de-açúcar tratados pelos métodos em estudo, na 

produção de etanol e xilitol. 
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4 - MATERIAL E MÉTODOS  

 

4.1 - Obtenção do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar 

 

 O bagaço de cana-de-açúcar, doado pela Usina "Companhia Açúcareira 

Vale do Rosário" - Ortolândia/SP, foi exposto ao sol para secagem e, 

posteriormente, foi armazenado em sacos com, aproximadamente, 15 Kg, em 

local seco e arejado. 

 A hidrólise ácida do bagaço de cana-de-açúcar foi realizada em reator de 

aço inox, com 100 litros de volume operacional, aquecido por injeção direta de 

vapor. A reação de hidrólise ocorreu em regime descontínuo nas seguintes 

condições: temperatura de 150°C e tempo de residência de 30 min. Foi utilizado 

ácido sulfúrico (98% p/p de pureza) como catalisador da reação, numa proporção 

de 100mg de ácido para 1g de bagaço (matéria seca) e relação sólido/líquido de 

1:10 (uma parte de bagaço seco para cada dez partes de solução ácida). Após a 

hidrólise, o licor foi filtrado para remoção de frações sólidas presente no 

hidrolisado. 

O hidrolisado foi fracionado em bombonas e armazenado em câmara fria a 

uma temperatura aproximada de 4°C. 

 O hidrolisado foi caracterizado antes e após as etapas de concentração 

quanto aos valores de pH, concentração de açúcares, furfural, hidroximetilfurfural, 

ácido acético e fenóis totais. 

 

 

Figura 4.3 - Reator utilizado para hidrólise do bagaço de cana-de-açúcar 
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 4.2 - Concentração do hidrolisado de bagaço de cana-de-açúcar 

 

 Uma parte do hidrolisado obtido foi submetido ao processo de 

concentração sob condição de vácuo, a uma temperatura de 70°C ± 5°C com o 

objetivo de aumentar a concentração de açúcares fermentescíveis, principalmente 

a D-xilose. 

 Para o processo de concentração foi utilizado um concentrador à vácuo 

com 28 litros de capacidade nominal operado de forma descontínua. O hidrolisado 

original teve seu volume inicial reduzido cinco vezes (FC= 5). O hidrolisado 

concentrado foi armazenado em galões, em câmara fria a 4°C, para posterior 

utilização. 

 

4.3 - Caracterização química do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de 

cana-de-açúcar 

 

 Antes de qualquer tipo de tratamento e após cada uma das etapas dos 

diferentes tratamentos, foram determinados as concentrações de açúcares (D-

xilose, D-glicose e L-L-arabinose), ácido acético, furfural, hidroximetilfurfural, 

lignina solúvel e absorbância relativa do hidrolisado. 

 

4.4 - Tratamentos aplicados ao hidrolisado para remoção de compostos 

tóxicos 

 

4.4.1 - Tratamento por alteração de pH  conjugado com carvão ativo 

 

 O tratamento por alteração do pH do hidrolisado foi feito de acordo com as 

condições determinadas por ALVES et al. (1998). Ao hidrolisado de bagaço de 

cana foi adicionado óxido de cálcio (CaO) suficiente para elevação do pH a 7.0 

(Fig. 4.4.1). Na sequência, foi utilizado H3PO4 para redução do pH do hidrolisado 

para pH 5.5. Posteriormente, foi adicionado carvão ativo ao hidrolisado na 

concentração de 2,4% (m/v), e agitado a uma velocidade de 200 rpm, a uma 

temperatura de 30°C por 60 min. A cada etapa deste processo o hidrolisado 

resultante foi filtrado para remoção de sólidos em suspensão e uma alíquota do 

hidrolisado foi analisada para caracterização. 
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Figura 4.4.1 - Sistema utilizado no tratamento por elevação de pH 

 

4.4.2 - Tratamento com resinas de troca iônica 

 

 Foram utilizados três tipos distintos de resinas de troca iônica, as aniônicas 

A-860S (resina acrílica de troca aniônica fortemente básica), A-500PS (resina 

macroporosa de troca aniônica fortemente básica), na forma OH- e a catiônica C-

150 (resina de troca catiônica fortemente ácida), na forma H+, nesta ordem, todas 

da marca Amberlite. As resinas aniônicas foram ativadas com solução de NaOH 

10% (m/v) e a catiônica com solução de HCl 0,2% (v/v). Tanto para a ativação e 

regeneração das resinas, quanto para o tratamento do hidrolisado, foi utilizada a 

proporção de uma parte de resina para duas partes de líquido (medida em 

volume), sob agitação de 200 rpm e temperatura de 30°C, por 30 min. 

 

4.4.3 - Tratamento por extração líquido - líquido com interface imobilizada 

em membrana 

 

 O tratamento foi realizado em bateladas descontínuas para o tratamento de 

1000 mL de hidrolisado. 
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Figura 4.4.3.1 - (A) módulo de membrana utilizado no tratamento por extração, (B) sistema 
completo para o tratamento por extração com membranas 

 

 Para imobilização da interface, foi utilizado o módulo de membrana de 

fibras ocas LiquiCel MiniModule® Membrane Contactors 1 x 5.5 (Membrana, 

Charlote, NC - USA. Fig. 4.4.3.1 A). A fase aquosa foi constituida pelo hidrolisado 

de bagaço de cana-de-açúcar, filtrado em membranas com poros de 0,22 μm e foi 

bombeada pelo interior das membranas, enquanto a fase orgânica, composta por 

uma mistura de Alamina 336™ e octanol foi bombeada pelo exterior das fibras de 

membrana. A relação volumétrica entre a fase orgânica e a fase aquosa durante 

os tratamentos foi de 1:1. 

Para promover o fluxo tanto da fase aquosa quanto da fase orgânica, foram 

utilizadas bombas peristalticas . As bombas foram ajustadas de forma a permitir 

um fluxo de 600mL/min, para ambas as fases. Uma presilha foi colocada na 

mangueira de saída da fase aquosa de forma a promover uma pressão levemente 

A 

B 
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superior no interior das membranas na intensão de prevenir a mistura e perda da 

fase orgânica na fase aquosa. 

  A duração do tratamento foi de 3,5 h. O pH foi monitorado continuamente, 

mantendo-se o eletrodo do pHmetro imerso na fase aquosa durante todo o 

tratamento. 

 A figura 4.4.3.2 mostra a configuração do sistema para a realização do 

tratamento. 

 Figura 4.4.3.2 - Configuração do sistema de tratamento por extração líquido-líquido com suporte 
de interface (adaptado de GRZENIA et al. 2008). 

 

4.4.3.1 - Determinação da proporção entre octanol/alamina para composição 

da fase orgânica 

 

Para definir a relação octanol : Alamina 336 a ser utilizada no tratamento 

do hidrolisado concentrado de bagaço de cana-de-açúcar, foram realizados 

alguns experimentos de extração em bateladas. Em cada experimento, 5 mL de 

hidrolisado foi tratado com o mesmo volume de fase orgânica, em tubos de 15 mL 

para centrifuga. A variação na composição da fase orgânica seguiu o plano 

mostrado na tabela 4.4.3.1.1. Os tubos contendo a fase orgânica e a fase aquosa 

foram agitados com auxílio de aparelho vortex por 30 s e posteriormente deixados 

em repouso por 10 min. Após este período, os tubos foram centrifugados  à 500 

rpm por 10 min. A fase aquosa (hidrolisado) foi removida com auxílio de pipeta e 
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foi determinada a concentração de ácido acético em cada amostra. Foi utilizada 

para os ensaios de destoxificação a proporção octanol : Alamina 336 que 

promoveu maior remoção de ácido acético do hidrolisado. 

 

Tabela 4.4.3.1.1 - Composição da fase orgânica nos experimentos de extração em batelada para    
determinação da relação octanol : Alamina 336 a ser utilizada nos experimentos de destoxificação 

Experimento       Volume de alamina na fase orgânica (% v/v) 

1 0 

2 30 

3 50 

4 70 

 

 

4.5 - Avaliação dos tratamentos de destoxificação do hidrolisado de bagaço 

de cana-de-açúcar na bioconversão de D-xilose em etanol e xilitol 

 

4.5.1 - Processo Fermentativo 

 

4.5.1.1 - Microrganismos e preparo dos inóculos 

 

 Os experimentos foram realizados com as leveduras Candida guilliermondii 

FTI 20037 e Pichia stipitis IMH 43.2, obtidas a partir de culturas estoque, mantidas 

em ágar extrato de malte à 4°C. 

 O inóculo de células de C. guilliermondii FTI 20037 foi obtido a partir destas 

culturas estoque, recém repicadas em ágar extrato de malte (incubadas por 48 

horas). Uma alçada de cultura recém repicada foi transferida para frascos 

Erlenmeyer de 125 mL contendo 50 mL de meio de cultivo constituido de (g/L): D-

xilose (30,0), sulfato de amônio (2,0), cloreto de cálcio di-hidratado (0,1) e extrato 

de farelo de arroz (20,0) preparado previamente. O cultivo foi realizado em 

incubadora de movimento rotatório com agitação de 200 rpm, a 30°C por 24 h. As 

células foram recuperadas por centrifugação, lavadas em água destilada 

esterilizada e centrifugadas novamente com posterior descarte do sobrenadante. 

Em seguida, foi adicionado água estéril para preparar uma suspensão de células 

que foi utilizada como inóculo. 
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 Quando trabalhou-se com a levedura P. stipitis IMH 43.2, utilizou-se as 

mesmas condições para o preparo de inóculo, alterando-se apenas a formulação 

do meio de cultivo, que passou a ter a seguinte constituição (g/L): D-xilose (30), 

uréia (3,0), sulfato de magnésio (1,0) e extrato de levedura (3,0).  

  

4.5.1.2 - Meio de Fermentação e condições de cultivo 

 

 Os meios foram formulados a partir do hidrolisado hemicelulósicos 

concentrado, após cada um dos tratamentos, suplementados com os mesmos 

nutrientes empregados no preparo dos inóculos e distribuidos em fascos 

Erlenmeyer de 125 ml com 50 mL de meio cada.  

 Cada frasco foi inoculado com 0,05 g de células suspensas em água 

destilada estéril. 

 As fermentações foram realizadas durante 72 h, a 30°C e 200 rpm em 

agitador orbital, sem controle do pH. As amostras foram retiradas em intervalos de 

12 h.  

 

4.6 - Métodos analíticos 

 

4.6.1 - Determinação do teor de umidade do bagaço de cana-de-açúcar 

 

 O teor de umidade do bagaço de cana foi determinado por meio da 

secagem de amostra de bagaço em balança de infravermelho a 105°C 

(determinador de umidade MARTE ID50) até peso constante. 

 

4.6.2 - Determinação do pH 

 

 Para a determinação do pH das amostras, bem como o controle do pH 

durante os tratamentos, foi utilizado pH-metro BEL ENGINEERING W3B. 

 

4.6.3 - Determinação da concentração de açúcares, ácido acético e etanol 

 

 As amostras foram diluídas e filtradas em filtros Sep Pack C18 

(MILLIPORE) para determinação da concentração de açúcares (D-xilose, D-
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glicose e L-arabinose), xilitol, etanol e ácido acético por cromatografia líquida de 

alta eficiência (HPLC), em cromatógrafo WATERS (Milford, MA, EUA), equipado 

com coluna BIO-RAD Aminex HPX-87H (300 X 7,8mm) e detector de índice de 

refração. As amostras foram analisadas nas seguintes condições: temperatura de 

45°C, eluente ácido sulfúrico 0,01N, fluxo 0,6 mL/min e volume de amostra 20μL, 

com tempo de retenção de 30 minutos. 

 

4.6.4 - Determinação da concentração de furfural e hidroximetilfurfural 

 

 As amostras após diluição apropriada, foram filtradas em membrana HÁ 

em éster de celulose de 0,45μm de poro e 13mm de diâmetro (MILLIPORE, EUA). 

A concentração de furfural e hidroximetilfurfural foi determidada por cromatografia 

líquida de alta eficiência, em  equipamento WATERS 2487/USA, equipado com 

detector UV e coluna ResolveTM C18 WATERS 3,9 x 300 nm, nas seguintes 

condições: temperatura de 25°C; eluente: acetonitrila e água na proporção de 1:8 

com 1% de ácido acético; fluxo de 0,9 mL/min; volume de amostra de 20 μL.  

 

4.6.5 - Determinação da concentração de fenóis totais 

 

 A concentração dos compostos fenólicos totais existentes no hidrolisado 

hemicelulósico devido à solubilização parcial da lignina, causada pela ação do 

ácido sulfúrico sobre a lignina, foi determinada pelo método descrito por ROCHA 

(2000). Uma alíquota de 5mL do hidrolisado teve o pH elevado até 12, com NaOH 

6,0 M e foi diluida em um balão volumétrico de 50mL. A solução foi analisada por 

espectroscopia de UV. A absorbância foi determinada em comprimento de onda 

de 280 nm, usando-se água destilada como referência. Para a determinação da 

concentração de lignina, o valor da absorbância lida foi incluida na seguinte 

equação: 

Clig = 4,187 x 10-2 (Alig280-Apd280) – 3,279 x 10-4 [g/L] 

sendo: 

Clig – concentração de lignnina, em g/L; 

Alig280 – absorbância em 280 nm; 

Apd280 – C1 ε1 + C2 ε2 , sendo C1 e C2 as concentrações de furfural e 

hidroximetilfurfural determinados por HPLC anteriormente e ε1 e ε2 os coeficientes 
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de extinção para o furfural e hidroximetilfurfural (146,85 Lg-1cm-1 e 114,00Lg-1cm-1, 

respectivamente) determinados por espectroscopia de UV em 280 nm.  

 

4.6.6 - Determinação da absorbância relativa (A.R.) 

 

 A comparação da remoção dos compostos fenólicos e furânicos dos 

diferentes tratamentos foi feita através da absorbância relativa dos hidrolisados 

após os tratamentos. 

 Para tanto, uma aliquota de 5 mL de hidrolisado teve o pH elevado a 12 

pela adição de NaOH 6,0 M. O hidrolisado foi transerido volumetricamente para 

um balão volumétrico de 100 mL. Após diluição, a absorbância do hidrolisado foi 

determinada por espectroscopia, com λ=280 nm. O valor foi multiplicado pela 

diluição (FD=100) para obtenção da absorbância relativa. 

 

4.7 - Determinação das porcentagens de remoção dos compostos tóxicos e 

dos açúcares presentes no hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-

de-açúcar 

 

 As porcentagens de remoção dos compostos inibidores (%RCI) foram 

calculadas pela relação entre as massas destes compostos no início (CIinicial x 

Volinicial) e no término (CIfinal x Volfinal) do processo de destoxificação em análise, de 

acordo com a seguinte equação: 

%RCI = [(CIinicial x Volinicial - CIfinal x Volfinal) / CIinicial x Volinicial] x 100 

 A absorbância relativa foi tratada da mesma maneira que as concentrações 

de compostos inibidores, sendo comparada de acordo com o volume final de 

hidrolisado após o tratamento. 

 Da mesma forma, as porcentagens de remoção (perda) de açúcares (%RA) 

foram calculadas pela relação entre as massas desses açúcares no início (CAinicial 

x Volinicial) e no término (CAfinal x Volfinal) do processo de destoxificação, de acordo 

com a equação seguinte: 

%RA = [(CAinicial x Volinicial - CAfinal x Volfinal) / CAinicial x Volinicial] x 100 
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4.8 - Parâmetros de bioconversão 

 

4.8.1 - Fator de rendimento em xilitol e/ou etanol (YP/S em g/g) 

 

 Os fatores de rendimento em xilitol e etanol foram determinados pela 

relação entre a quantidade de xilitol e etanol produzidos e as correspondentes 

variações de D-xilose, conforme equação abaixo: 

YP/S = ΔP/-ΔS = (Pf - Pi) / (Sf - Si) 

sendo: 

YP/S = fator de rendimento em xilitol / etanol (g/g) 

Pf = concentração final de xilitol / etanol (g/L) 

Pi = concentração inicial de xilitol /etanol (g/L) 

Sf = concentração final de D-xilose (g/L) 

Si = concentração inicial de D-xilose (g/L) 

 

4.8.2 - Produtividade volumétrica em xilitol / etanol (QP, em g/L.h) 

 

 Foi determinada pela razão entre a quantidade de xilitol / etanol produzida 

e o intervalo do tempo correspondente, conforme a equação que segue: 

QP = ΔP / Δt = (Pf - Pi) / (tf - ti) 

Sendo: 

QP = produtividade volumétrica em xilitol /etanol (g/L.h) 

Δt = intervalo de tempo do processo fermentativo 

Pf = concentração final de xilitol / etanol (g/L) 

Pi = concentração inicial de xilitol /etanol (g/L) 

tf = tempo final do processo fermentativo (h) 

ti = tempo inicial do processo fermentativo (h)  
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5 - Resultados e Discussão  

 

5.1 - Caracterização do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-

açúcar 

 

 O hidrolisado original, bem como o hidrolisado concentrado, foram 

caracterizados quanto às concentrações dos açúcares, compostos inibidores e 

pH. Os resultados são apresentados na tabela 5.1.1.  

Tabela 5.1.1 - Caracterização do hidrolisado de bagaço de cana-de-açúcar obtido por hidrólise                       
ácida, anterior e posterior à concentração. 

  Hidrolisado 

Características  
Sem 

concentrar 

Concentrado 

(FC = 5*) 

pH  1,10 0,74 

Açúcares (g/L) 

D-xilose 12,67 59,91 

L-L-arabinose 1,34 6,17 

D-glicose 1,51 5,67 

Compostos inibidores 

(g/L) 

Fenóis 4,01 11,23 

Ácido acético 1,76 3,55 

Furfural 0,31 0,03 

hidroximetilfurfural 0,03 0,09 

*FC - Fator de Concentração 

 

Observa-se nos resultados uma queda considerável do pH (de 1,10 para 

0,74). Este fato justifica-se tanto pelo aumento da concentração dos íons H+ 

provenientes do ácido sulfúrico utilizado na hidrólise do bagaço de cana-de-

açúcar quanto pela concentração dos ácidos orgânicos presentes no hidrolisado, 

tal qual o ácido acético. Este fato foi observado em outros trabalhos (ALVES, 

1998; MARTON, 2005). 

Com relação aos açúcares, os resultados demonstram que, tanto no 

hidrolisado original quanto no hidrolisado concentrado, o açúcar predominante é a 

D-xilose (12,67g/L e 59,91g/L, respectivamente). A L-L-arabinose e a D-glicose 
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apresentaram concentrações inferiores à concentração de D-xilose, sendo que no 

hidrolisado original as concentrações foram de 1,34g/L e 1,51g/L respectivamente 

e, no hidrolisado concentrado 5 vezes a concentração de L-arabinose chegou a 

6,17g/L e a de D-glicose foi de 5,67g/L. Baixas concentrações de D-glicose e L-

arabinose também foram observadas anteriormente por outros autores (ALVES et 

al, 1998; MARTON, 2005). 

 Na composição do hidrolisado concentrado cinco vezes (FC=5), observa-se 

um aumento proporcional dos açúcares, principalmente nas concentrações de D-

xilose e L-L-arabinose. A concentração de D-xilose foi de 4,7 vezes, enquanto que 

a concentração da L-L-arabinose foi de 4,6 vezes. Já a concentração da D-glicose 

foi de 3,8 vezes, sensivelmente inferior à concentração das pentoses analisadas, 

resultando em um ligeiro aumento na relação xilose/glicose, que passou de 8,39 

para 10,67. Dessa forma, o aumento da concentração de D-xilose em relação à 

D-glicose pode ser visto como um fator positivo para a utilização em 

bioprocessos, uma vez que a presença dessa hexose em determinadas 

concentrações inibe o metabolismo de D-xilose por leveduras por afetar o sistema 

de transporte de açúcares ou a cinética enzimática em casos em que ambos os 

açúcares competem pelo mesmo sistema de transporte ou são simultaneamente 

metabolizados (LEE et al., 1997; GIRIO et al. 2000; SILVA et al., 2004b; 

WALTHER; HENSIRISAK; AGBLEVOR, 2001). 

Além da concentração de açúcares, o processo de concentração promove 

alterações nos conteúdos dos compostos inibidores do metabolismo microbiano. 

Neste trabalho, os compostos com potencial inibidor analisados foram os 

compostos fenólicos (fenóis), ácido acético, furfural e hidroximetilfurfural, sendo 

que após os tratamentos para destoxificação do hidrolisado os compostos 

fenólicos, furfural e hidroximetilfurfural foram incluidos em um único parâmetro, a 

absorbância relativa (A.R.). Dentre estes compostos os fenóis foram os inibidores 

encontrados em maior concentração no hidrolisado, tanto original quanto no 

concentrado. 

O efeito de proporcionalidade no aumento da concentração dos açúcares 

observado não foi verificado nos compostos inibidores. A concentração dos 

compostos fenólicos aumentou de 4,01g/L para 11,23g/L, um aumento de 

concentração de 2,8 vezes. O ácido acético teve sua concentração aumentada 

em 2,01 vezes, de 1,76g/L para 3,55g/L. A concentração de hidroximetilfurfural 
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aumentou de 0,03g/L para 0,09g/L (aumento em 2,71 vezes) e a concentração do 

furfural diminuiu de 0,31g/L para 0,03g/L (redução de 10,33 vezes). Rodrigues et 

al. (2001) observaram comportamento semelhante nas concentrações dos 

compostos inibidores. Segundo estes autores, o aumento não proporcional do 

ácido acético pode-se justificar por um aumento na sua volatilização parcial 

devido ao baixo pH que mantém o ácido na sua forma não dissociada. Ainda os 

mesmos autores observaram a remoção quase que total do furfural presente no 

hidrolisado durante a sua concentração. Esta grande eficiência na remoção do 

furfural pode ser justificada pelas condições em que se é realizado o processo de 

concentração uma vez que, segundo Perry e Green (1997), o ponto de ebulição 

do furfural, sob vácuo, é entre 54 e 55°C. Dessa forma, como a concentração do 

hidrolisado foi feita a 70°C, sob vácuo, era esperado que o furfural fosse removido 

em grande quantidade durante este processo, fato este observado no presente 

trabalho e é visto como fator favorável para bioprocessos, dado o caráter tóxico 

que o furfural exerce sobre o metabolismo microbiano. 

 

5.2 - Efeito dos tratamentos sobre a composição e fermentabilidade do 

hidrolisado concentrado de bagaço de cana-de-açúcar 

 

5.2.1 - Tratamento por alteração do pH 

 

 A tabela 5.2.1.1 apresenta o efeito do tratamento por alteração de pH 

acoplado à adsorção em carvão ativado sobre as concentrações de açúcares e 

compostos inibidores nas diferentes etapas, desconsiderando as perdas em 

volume inerentes ao processo. 

De acordo com a tabela 5.2.1.1, observa-se que o tratamento por alteração 

do pH não apresentou efeito acentuado na concentração de açúcares e nem na 

concetração de ácido acético. No entanto a adição de CaO até pH 7, seguida da 

redução até pH 5 pela adição de H3PO4 influenciou na Absorbância Relativa 

(A.R.), que foi reduzida em 70%, evidenciando a ação de íons Ca+ na precipitação 

de compostos inibidores derivados da lignina e da degradação dos açúcares, 

resultados que corroboram com a eficiência mostrada por Alves (1997) na 

remoção de furfural (85%) e hidroximetilfurfural (88%), após o tratamento com 

carvão ativado. 
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Tabela 5.2.1.1 - Efeito da destoxificação por alteração de pH sobre as concentrações  de açúcares 
e inibidores 

Amostra 

D-

glicose 

(g/L) 

D-

xilose 

(g/L) 

L-

arabinose 

(g/L) 

ác. acético 

(g/L) 
A.R.* 

Hidrolisado 
original 
 

6,12 65,12 6,57 4,73 240 

Hidrolisado após 
alteração do pH 
 

6,18 64,62 6,49 4,59 127 

Hidrolisado após 
tratamento com 
carvão ativado 

6,02 62,06 6,34 4,20 72 

       *A.R. = Absorbância Relativa 

  

Com relação ao papel do carvão ativado, a literatura consultada justifica a 

remoção de compostos derivados da lignina e da degradação dos açúcares. No 

entanto, as mesmas referências divergem no que tange o ácido acético. Carvalho 

et al. (2005 a) obteve remoção superior a 50% de ácido acético, enquanto que 

Solenzal et al. (2006) não obteve remoção do ácido acético pelo tratametno 

apenas com carvão ativado. 

 A tabela 5.2.1.2 apresenta o resultado do tratamento por alteração de pH e 

adsorção em carvão ativo na redução das massas de açúcares e compostos 

inibidores presentes no hidrolisado em estudo, considerando a perda volumétrica 

de hidrolisado que, neste trabalho, foi de 40%. 

 

Tabela 5.2.1.2 - Efeito do tratamento por alteração de pH sobre a redução da massa de açúcares 
e compostos inibidores 

Amostra 
D-

glicose 
(g) 

D-
xilose 

(g)  

L-
arabinose 

(g) 

ác. 
acético 

(g) 
A.R.** 

Inicial 6,12 65,12 6,57 4,73 240 

Final 3,61 37,24 3,80 2,52 43 

%RA e %RCI* 39,26% 42,82% 42,08% 46,74% 82,00% 

*%RA = percentual de remoção de açúcares; %RCI = percentual de remoção de compostos inibidores; **Absorbância 
relativa 
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O processo de alteração do pH pela adição de óxido de cálcio seguido de 

filtragem acarretou a perda de parte considerável do volume de hidrolisado 

(aproximadamente 40% do volume inicial). Considerando esta perda, observou-se 

que neste processo houve a remoção de 42,82% de D-xilose, principal substrato 

nos processos fermentativos que foram estudados neste trabalho. Além deste 

açúcar, 39,26% de D-glicose e 42,08% de L-arabinose também foram removidos. 

Dentre os compostos inibidores, o processo removeu 46,74% do ácido acético e 

reduziu em 82% a soma final de compostos derivados da lignina e da degradação 

dos açúcares.  

 De acordo com os resultados apresentados, o processo de destoxificação 

do hidrolisado por alteração do pH pela adição de CaO e H3PO4 é eficiente na 

redução de concentrações de compostos inibidores, principalmente nas 

concentrações de derivados da lignina e degradação dos açúcares. No entanto, a 

redução na massa dos açúcares presentes no hidrolisado é um fato indesejado, 

resultando em processos com rendimentos reduzidos, considerando que o 

substrato perdido no processo de destoxificação não será convertido em produto 

final. 

Neste trabalho, o tratamento por alteração do pH foi acoplado ao 

tratamento com carvão ativado. A perda de D-xilose foi de 42,82%, valor este que 

deve-se levar em conta possíveis perdas associadas ao acoplamento do 

tratamento por carvão ativado, assim como para os demais açúcares.  O 

tratamento apenas com carvão ativado foi testado anteriormente por outros 

pesquisadores, que avaliaram o carvão ativo como sendo bastante eficaz 

principalmente na remoção de compostos furânicos (PARAJÓ; DOMÍNGUEZ; 

DOMÍNGEZ, 1997; ALVES et al., 1998). Villarreal et al (2005) avaliaram a 

destoxificação de hidrolisado hemicelulósico de eucalipto utilizando diferentes 

concentrações de carvão ativado e diferentes pH e tempo de contato. Os autores 

obtiveram a remoção de 32,3% do ácido acético, 100% de remoção de furfural e 

hidroximetilfurfural e 87,5% de remoção dos compostos fenólicos presentes no 

hidrolisado utilizando tratamento com 5% (p/v) de carvão ativado e pH 1,8 por 60 

minutos. Os mesmos autores obtiveram perda de 4,5% de D-xilose.  

Agbelover et al (2004) utilizaram 13C (carbono 13) em análise por 

ressonância magnética nuclear para identificar inibidores microbianos presentes 
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no hidrolisado de folhagens de milho e observaram que o tratamento por 

alteração de pH foi muito eficiente na remoção de ácidos alifáticos e aromáticos, 

bem como outros compostos alifáticos e aromáticos. No entanto, Mohagheghi, 

Ruth e Schell (2006) observaram que quanto maior o pH final no tratamento por 

alteração de pH, maior é a perda dos açúcares presentes no hidrolisado 

hemicelulósico. Ao elevar o pH do hidrolisado a 11, os autores obtiveram perda 

superior a 34% da D-xilose. Os resultados obtidos por estes autores mostram que 

a redução da concentração de compostos inibidores, bem como açúcares, é 

resultado de interações químicas entre estes compostos e o cálcio utilizado na 

elevação do pH. A redução do volume final de hidrolisado devido a perdas no 

processo também são levados em conta na remoção final das massas de 

inibidores e açúcares. 

 

5.2.2 - Tratamento com resinas de troca iônica 

 

 A tabela 5.2.2.1 apresenta o efeito do tratamento com resinas de troca 

iônica na caracterização do hidrolisado de bagaço de cana-de-açúcar.  

 

Tabela 5.2.2.1 - Efeito da destoxificação por resinas de troca iônica sobre as concentrações de 
açúcares e inibidores 

Amostra 
D-

glicose 
(g/L) 

D-
xilose 
(g/L) 

L-
arabinose 

(g/L) 

ác. 
acético 

(g/L) 
A.R. 

Hidrolisado original 
 

6,17 65,49 7,14 4,22 222 

Após tratamento com A 860 S 
 

4,02 39,85 4,51 2,13 66 

Após tratamento com A 500 PS 
 

4,99 50,80 5,69 3,29 108 

Após tratamento com C150 
 

5,47 56,54 6,11 3,36 138 

Tratamento completo* 2,87 25,87 2,90 1,51 12 

 *Experimento realizado tratando-se o hidrolisado pelas três resinas, na seguinte sequência: A 860 S, A 500 
PS e C 150. 
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Os resultados estão expressos de forma a mostrar o efeito do tratamento 

individual de cada resina e também do tratamento completo que, de acordo com o 

ítem 4.4.2, consistiu no tratamento do hidrolisado pelas três resinas utilizadas 

neste trabalho na seguinte sequência: A 860 S; A 500 PS e C 150. Nota-se que 

cada uma das resinas utilizadas apresentou um efeito diferente sobre as 

características do hidrolisado tratado. A resina A 860 S foi a que removeu a maior 

quantidade de compostos inibidores, reduzindo em 49,52% a concentração de 

ácido acético e em 70,27% a A.R. No entanto também foi aquela que provomeu 

maior perda de açúcares fermentescíveis, sendo que a D-xilose teve sua 

concentração reduzida em 39,15%. Marton (2005) obteve total remoção dos 

compostos furânicos (furfural e 5-hidroximetilfurfural) ao utilizar coluna 

empacotada com a resina A 860 no tratamento de hidrolisado de bagaço de cana-

de-açúcar, destacando o efeito desta resina na remoção destes compostos 

inibidores.  

Efeitos semelhantes na alteração da composição do hidrolisado, porém 

com menores intensidades, foram observados nos hidrolisados tratados pelas 

resinas A 500 PS e C 150. Estas duas resinas também promoveram a remoção 

de compostos inibidores bem como a perda de açúcares presentes no hidrolisado. 

A resina aniônica A 500 PS reduziu em 22,04% a concentração de ácido acético e 

em 51,35% a absorbância relativa, além de provover a remoção de 22,43% da D-

xilose. Já a resina catiônica C 150 removeu 20,38% do ácido acético presente no 

hidrolisado, reduziu a absorbância relativa em 37,84% e a concentração de D-

xilose em 13,67%. 

Observa-se na tabela 5.2.2.1 que nenhuma das resinas reduziu a 

concentração de ácido acético a valores próximos a 1g/L, concentração esta que 

favorece a produção de xilitol (FELIPE et al., 1995), fato que sugere a 

necessidade do acoplamento de tratamentos que aumentem o percentual de 

remoção dos compostos inibidores. 

O tratamento na qual foram utilizadas as três resinas em sequência 

apresentou efeito sinergístico sobre a remoção de compostos inibidores, bem 

como na perda de açúcares do hidrolisado. A tabela 5.2.2.2 apresenta os valores 

percentuais de remoção de açúcares e compostos tóxicos pelo tratamento 

completo com resinas de troca ionica. 
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Tabela 5.2.2.2 - Efeito do tratamento com resinas sobre a remoção de açúcares e compostos 
inibidores 

Amostras 
D-

glicose 
D-

xilose 
L-

arabinose 
ác. 

acético 
A.R. 

Concentração 
inicial (g/L) 

6,17 65,49 7,14 4,22 222 

Concentração 
final (g/L) 

2,87 25,87 2,90 1,51 12 

%RA e %RCI* 53,54% 60,50% 59,31% 64,15% 94,59% 

*%RA = percentual de remoção de açúcares; %RCI = percentual de remoção de compostos inibidores 

 

Considerando que as concentrações de furfural e hidroximetilfurfural no 

hidrolisado concentrado são muito baixas, pode-se dizer que a redução da A.R. 

refere-se, principalmente, a remoção de compostos fenólicos. Dessa forma infere-

se que o tratamento que utilizou as resinas em sequência proporcionou melhores 

resultados na remoção de compostos inibidores do que o tratamento em que as 

resinas foram utilizadas isoladamente. Resultados semelhantes foram obtidos por 

Carvalho et al. (2005, a) na remoção dos compostos inibidores. Os referidos 

autores obtiveram uma redução de 95% dos compostos fenólicos, enquanto neste 

trabalho foi obtida a redução de 94,59% da absorbância relativa.  

Quanto à remoção de ácido acético, Carvalho et al. (2005, a) obtiveram 

55% de diminuição da concentração deste ácido, enquanto que nas condições 

utilizadas neste trabalho, foi removido 64,15% deste inibidor, sendo obtido um 

hidrolisado com concentração de 1,51 g/L de ácido acético. A remoção de ácido 

acético também apresentou melhores resultados quando o hidrolisado foi tratado 

pelas três membranas do que pela utilização de cada uma delas isoladamente.  

 A redução de 60,5% na concentração D-xilose, principal substrato nos 

bioprocessos que envolvem hidrolisado hemicelulósico, foi substancialmente 

superior à perda desta pentose no tratamento em que cada uma das três resinas 

foram utilizadas individualmente. Esta redução na concentração da D-xilose é um 

problema na utilização do hidrolisado em bioprocessos. Rosa et al. (1998) 

demonstratam que a concentração inicial desta pentose é um dos principais 

fatores que influenciam nos parâmetros fermentativos no processo de produção 

biotecnologica do xilitol. O fabricante das resinas (PUROLITE) sugere um 
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procedimento chamado de "adoçamento" das resinas para minimizar a perda dos 

açúcares. Este procedimento consiste em passar uma solução contendo o mesmo 

açúcar que se deseja purificar, num volume que varia de 1 a 2 vezes o volume do 

leito. Este procedimento não foi realizado para que fosse possível a análise do 

efeito do tratamento sobre a composição do hidrolisado tratado. Além disso, o 

procedimento de "adoçamento" das resinas exige que se utilize D-xilose pura na 

solução de açúcar, necessidade que aumentaria consideravelmente o custo do 

processo de tratamento de grandes volumes de hidrolisado considerando-se o 

valor comercial da D-xilose. 

O tratamento utilizando as três resinas em sequência foi utilizado antes da 

fermentação do hidrolisado. Os resultados deste tratamento foram utilizados para 

avaliação comparativa aos demais tratamentos avaliados neste trabalho, uma vez 

que os resultados obtidos mostraram que a utilização em sequência foi mais 

eficiente na remoção de compostos inibidores do que a utilização individual das 

resinas. 

 

5.2.3 - Tratamento por extração com solvente orgânico utilizando 

membranas como suporte de interface  

 

5.2.3.1 - Determinação da composição da fase orgânica para destoxificação 

por extração líquido-líquido com interface imobilizada em membrana 

 

 A tabela 5.2.3.1 apresenta os resultados da utilização de diferentes 

composições da fase orgânica na remoção de ácido acético do hidrolisado em 

estudo para posterior aplicação no sistema de extração com suporte de interface 

em membranas. Estes experimentos foram realizados em tubos cônicos (tipo 

"falcon" - para centrifugação) com o mesmo volume de fase orgânica e fase 

aquosa, variando a composição da fase orgânica conforme descrito no item 4.4.3. 
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Tabela 5.2.3.1 - Resultados dos experimentos para determinação da composição da fase  
orgânica 

Amostra 
% 

alamina 

D-
glicose 

g/L 

D-xilose 
g/L 

L-
arabinose 

g/L 

ácido 
acético g/L 

%RCI 

1 0 6,51 65,07 6,91 2,95 37,10 

2 30 6,87 67,20 7,19 2,45 47,76 

3 50 6,88 67,25 7,22 1,83 60,98 

4 70 6,75 65,85 7,09 2,22 52,66 

5  original 6,53 67,28 7,23 4,69 ND* 

*ND - não detectado 

  

A variação na concentração de alamina 336 resultou em diferentes 

porcentagens de remoção de ácido acético presente no hidrolisado. No entanto o 

aumento na remoção deste composto inibidor não se manteve linear com o 

aumento da concentração da alamina. O experimento 3, em que a fase orgânica 

foi composta por 50% alamina e 50% octanol apresentou maior percentual de 

remoção de ácido acético do hidrolisado. Portanto esta proporção foi utilizada nos 

experimentos de destoxificação do hidrolisado de bagaço de cana-de-açúcar nos 

experimentos posteriores. 

 

5.2.3.2 - Tratamento do hidrolisado após definição da composição da fase 

orgânica  

 

 A tabela 5.3.3.2.1 apresenta o efeito do tratamento por extração sobre as 

concentrações de açúcares, compostos inibidores e A.R. do hidrolisado antes e 

após o tratamento por extração com solvente com interface imobilizada em 

membranas de fibra oca. 
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Tabela 5.3.3.2.1 - Efeito do tratamento por extração sobre as concentrações (g/L) de açúcares, 
ácido acético e A.R. do hidrolisado 

Amostras 
D-

glicose 

D-

xilose 

L-

arabinose 

ác. 

acético 
A.R. 

inicial 5,88 62,07 6,64 4,46 220 

final 5,70 62,25 6,48 2,86 138 

 

 A fase orgânica, composta por octanol e alamina 336 na proporção de 1:1, 

foi capaz de promover a remoção de ácido acético, compostos fenólicos e dos 

compostos de degradação dos açúcares, sem promover perdas consideráveis dos 

açúcares. Segundo Grzenia, Schell e Wickramasinghe (2010) enquanto ácidos 

orgânicos presentes no hidrolisado, tais quais ácido fórmico, levulínico e ácido 

acético, formam complexos químicos com a Alamina 336, furfural e 5-

hidroximetilfurfural são removidos por mecanismo não-reativo pela fase orgânica. 

 O tratamento iniciou-se com 1000 mL de hidrolisado e, ao término do 

processo, foi recuperado um volume de 860 mL deste hidrolisado. Parte da fase 

orgânica difundiu-se no hidrolisado, provavelmente por consequência da diferença 

de pressões entre o interior e exterior das membranas de fibra oca ocasionada 

pela utilização de bombas peristálticas com um número reduzido de guias. A 

mistura exigiu posterior separação dessas duas fases utilizando-se um funil de 

separação por 60 min, obtendo-se então o hidrolisado para posterior utilização. 

 Para obter os percentuais de remoção de açúrcares e compostos 

inibidores, a diferença entre volume inicial e volume final foi considerada. Os 

resultados são apresentados na tabela 5.3.3.2.  

 

Tabela 5.3.3.2 - Efeito do tratamento por extração com membranas sobre a concentração de 
açúcares e inibidores presentes no hidrolisado 

Amostra 
D-

glicose 
D-

xilose 
L-

arabinose 
ác. 

acético 
A.R.* 

Inicial 5,89 62,07 6,64 4,46 220,00 

Final 5,13 53,53 5,57 2,46 118,80 

%RA e %RCI 17,13% 13,76% 16,12% 44,71% 46,07% 

         *A.R. - absorbância relativa 
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O tratamento proposto por Grzenia et al. (2008) foi capaz de remover 

quantidades consideráveis dos compostos tóxicos do hidrolisado mesmo no 

hidrolisado concentrado. Os autores aplicaram o sistema de extração com 

utilização de membranas no tratamento de hidrolisado não concentrado de 

folhagens de milho e obtiveram resultados de até 60% na remoção do ácido 

acético usando condições semelhantes de tratamento.   

Outra diferença observada nos resultados foi quanto ao aumento do pH do 

hidrolisado final. Grzenia et al. (2008) obtiveram um hidrolisado com pH final em 

torno de 4,7, com considerável remoção de ácido sulfúrico do hidrolisado. 

Resultados semelhantes eram esperados neste trabalho, no entanto, ao final de 

3,5 h de tratamento, o pH do hidrolisado aumentou de 0,80 para 1,81. A menor 

elevação do pH pode ser justificada pelo fato de, neste trabalho, o hidrolisado ter 

sido concentrado, o que levou a um aumento da concentração de íons H+ 

provenientes principalmente do ácido utilizado na hidrólise do bagaço além do 

aumento das concentrações de ácido acético e outros ácidos que podem estar 

presentes no hidrolisado.  

A eficiência na remoção de ácido acético permaneceu constante durante 

todo o processo, conforme observado na figura 5.3.3.1.  
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Figura 5.3.3.1 - Remoção de ácido acético (-x-) e redução da A.R. (-o-) em hidrolisado de 

bagaço de cana-de-açúcar tratado por extração com membranas 

 

A mesma figura apresenta a redução da absorbância relativa, indicando, 

qualitativamente, a extração de compostos furânicos e fenólicos pelo sistema de 

extração com membranas. Além disso, observa-se a gradativa remoção de ácido 
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acético, com sua concentração decrescendo linearmente com o tempo. Este 

decréscimo gradativo sugere que não houve sobrecarregamento da alamina 

diluida na fase orgânica. Dessa forma, o prolongamento do tempo de execução 

do experimento pode promover uma remoção ainda maior deste ácido do 

hidrolisado. 

 

5.3 - Avaliação comparativa entre os diferentes tratamentos sobre a 

composição do hidrolisado 

 

 A tabela 5.3.1 apresenta os resultados dos diferentes tratamentos sobre a 

composição em massa dos compostos de interesse presentes no hidrolisado, 

bem como na absorbância relativa (A.R.) referente aos compostos furânicos e 

produtos derivados da lignina. 

 Observa-se que todos os tratamentos resultaram na alteração da 

composição do hidrolisado. Reduções consideráveis dos compostos inibidores 

foram acompanhados de forma não proporcional da redução de massa dos 

açúcares fermentescíveis e alteração do pH inicial.   

 

Tabela 5.3.1 - Efeito dos tratamentos sobre a composição do hidrolisado (pH inicial = 0,8) 

Trata-
mentos 

Massa inicial (g) 
 

AR 
inicial 

Massa final (g) 
 

AR 
final 

pH 
final 

 gli xil arab. ác.ac gli xil arab. ác.ac 

 
Alteração 
do pH 
 

6,12 65,12 6,57 4,73 240 3,61 37,24 3,80 2,52 72 5,5 

Resinas de 
troca iônica 
 

6,17 65,50 7,14 4,22 222 2,87 25,87 2,90 1,51 12 2,0 

Extração 
com 
membrana 

5,88 62.07 6,64 4,46 220 5,13 53,53 5,57 2,46 138 1,8 

 gli - D-glicose, xil - D-xilose, arab - L-arabinose, AR - absorbância relativa. 

  

A alteração do pH em cada tratamento pode ser justificada pela remoção 

ou neutralização dos ácidos orgânicos presentes no hidrolisado, bem como pela 

remoção de parte do ácido acético utilizado no processo de hidrólise. Grzenia et 

al. (2008) apresentaram a possibilidade de remoção de H+ e HSO4
- pelo método 
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de extração utilizando compostos de amina terciários e quaternários para 

complexação de ácidos. 

O efeito de cada tratamento na remoção de inibidores e de açúcares pode 

ser melhor visualizado na figura 5.3.1. Os gráficos apresentam resultados dos 

quais pode-se observar bastante efetividade dos tratamentos por alteração de pH 

e tratamento com resinas de troca iônica principalmente na redução da 

absorbância relativa (82,0% e 94,56%, respectivamente). Os resultados de 

remoção do ácido acético também foram expressivos, reduzindo em 46,74% a 

concentração deste ácido no hidrolisado tratado por alteração do pH e 64,15% no 

caso do tratamento por resinas. Pela utilização do tratamento por extração com 

membranas, foi obtida remoção de 44,71% da massa de ácido acético e redução 

de 46,07% da absorbância relativa. 
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Figura 5.3.1 - Efeito dos tratamentos sobre a remoção de inibidores (A) e açúcares (B) 
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A figura 5.3.1 B apresenta resultados que permitem concluir que a remoção 

de compostos inibidores apresentou relativa proporção com a perda de açúcares 

fermentescíveis. Dentre os tratamentos avaliados, o de maior eficiência na 

remoção de compostos inibidores foi o tratamento por resínas de troca iônica. No 

entanto, o mesmo tratamento resultou na maior perda de açúcares, o que 

fatalmente resulta na redução dos rendimentos em bioprocessos. No entanto, os 

tratamentos por alteração de pH e extração com membranas, apesar de 

promoverem uma menor perda dos açúcares fermentescíveis, não alcançaram os 

mesmos percentuais de remoção de inibidores apresentados pelo tratamento com 

resinas de troca iônica, de forma que parte destes compostos permaneceram no 

hidrolisado. Assim, para uso do hidrolisado tratado em processos fermentativos, 

faz-se necessário avaliar a sensibilidade dos microrganismos aos compostos 

inibidores ainda presentes no hidrolisado, bem como a influência da concentração 

inicial de açúcares na cinética do processo. 

 

5.4 - Efeito dos tratamentos sobre a fermentabilidade do hidrolisado a xilitol 

pela levedura Candida guilliermondii FTI 20037 

 

As características do hidrolisado tais como pH, concentração do substrato 

e suplementos além da concentração de compostos inibidores influenciam tanto o 

fator rendimento quanto o fator produtividade dos processos biotecnológicos. Os 

tratamentos do hidrolisado visam obter melhores resultados nestes parâmetros 

justamente alterando as características apresentadas. 

O hidrolisado hemicelulósico do bagaço de cana-de-açúcar tratado pelos 

três métodos analisados neste trabalho foi utilizado nas fermentações com 

Candida guilliermondii FTI 20037, visando a produção de xilitol.  

A figura 5.4.1 apresenta a variação da concentração de D-xilose no meio 

de fermentação (5.4.1 A), produção de xilitol (5.4.1 B) e crescimento da biomassa 

(5.4.1 C) nos hidrolisados tratados pelos três métodos de destoxificação 

analisados no presente trabalho. De acordo com os dados apresentados, 

observa-se que, mesmo sob as mesmas condições de suplementação, 

temperatura e agitação, o consumo de D-xilose apresentou perfil diferente nos 

três processos. 
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Figura 5.4.1 - Variação da concentração de D-xilose no meio de fermentação (A), produção de 
xilitol (B) e crescimento celular (C) na fementação por Candida guilliermondii em meios tratados 
por alteração de pH (-■-), resinas de troca iônica (-▲-) e extração por membranas (-♦-). 

 

Observa-se na figura 5.4.1 A que o consumo de D-xilose ocorreu desde as 

primeiras horas de fermentação. Após 72 h de fermentação, a concentração inicial 

de D-xilose foi reduzida em 84,41% no hidrolisado tratado por extração com 

A 

B 

C 
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membranas, enquanto no hidrolisado tratado por alteração de pH a redução da 

concentração do mesmo açúcar foi de 93,81%. Já na fermentação em que foi 

utilizado o hidrolisado tratado com resinas de troca iônica, a redução na 

concentração de D-xilose foi de 99,08% após 72 h de fermentação. A reduzida 

concentração inicial de açúcares, bem como a concentração de inibidores no 

processo em que foi utilizado o hidrolisado tratado por resinas de troca iônica, 

podem ter sido fatores determinantes na quantidade de substrato consumida, 

considerando que em 48 horas de fermentação 97,44% da D-xilose havia sido 

consumida.  

Os valores máximos de concentração de xilitol no meio de cultivo foram 

distintos nos três processos. A produção de xilitol (Fig. 5.4.1 B) aconteceu durante 

as 72 horas de fermentação nos hidrolisados tratados por alteração do pH e por 

extração com membranas, alcançando concentrações de 32,02 g/L e 18,65 g/L, 

respectivamente, sem que houvesse uma perceptivel redução na velocidade de 

formação deste produto. No entanto, no hidrolisado tratado por resinas de troca 

iônica, a concentração máxima de xilitol observada foi de 9,79 g/L, obtida em 48 

horas de fermentação. Após este tempo, a concentração de xilitol começou a 

diminuir, provavelmente pela escassez de D-xilose e consumo do xilitol como 

fonte de carbono pelas leveduras. 

A concentração final de células foi bastante próxima nos hidrolisados 

tratados por alteração de pH e por resinas de troca iônica, sendo de 13,93 g/L e 

14,61 g/L, respectivamente. A concentração de biomassa no hidrolisado tratado 

por extração com membranas foi de 6,04 g/L ao final de 72 horas de fermentação. 

Possíveis causas dessa reduzida concentração final de células são as maiores 

concentrações de compostos inibidores, uma vez que o tratamento por extração 

com membranas foi o que resultou nos menores percentuais de remoção desses 

compostos, principalmente dos compostos derivados da lignina (Tab. 5.4.1). Além 

disso, há a possibilidade de tanto da alamina 336 quanto do octanol utilizados no 

processo de destoxificação terem inibido o crescimento das leveduras. 

A maior remoção de compostos inibidores promovida pela utilização de 

resinas de troca iônica favoreceu a produção de células (Fig. 5.4.1 C) na 

fermentação em que se utilizou o hidrolisado tratado por este método. No entanto, 

após 48 h de fermentação, observa-se que a concentração de D-xilose ficou 

próxima de zero e teve inicio a redução da concentração do produto de interesse, 
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o xilitol, levando a menores valores dos fatores de rendimento e produtividade 

após 72 h de fermentação. Dessa forma, para que se possa analisar de forma 

adequada a influência dos tratamentos sobre os parâmetros fermentativos, os 

fatores de rendimento e produtividade foram calculados nos tempos de 48 h e 72 

h de fermentação. 

A tabela 5.4.1 apresenta os valores percentuais de remoção de compostos 

inibidores (%RCI) e remoção de D-xilose (%RA), bem como os valores dos 

fatores de rendimento (Yp/s) e de produtividade (Qp) das fermentações realizadas 

para a produção de xilitol, utilizando o hidrolisado de bagaço de cana-de-açúcar 

tratado pelos três métodos em análise. 

 

Tabela 5.4.1 - Efeito dos tratamentos na %RCI, %RA de D-xilose e parâmetros fermentativos da 
produção de xilitol 

Tratamento 
%RCI* 

Ác. acético        A.R. 
%RA** D-

xilose 

Yp/s (g/g) Qp (g.L-1.h-1) 

48h 72h 48h 72h 

 
Alteração do 
pH 
 

46,74% 82% 42,82% 0,57 0,67 0,39 0,44 

Resinas de 
troca iônica 
 

64, 15% 94,59% 60,50% 0,42 0,30 0,20 0,10 

Extração com 
membranas 

44,71% 46,07% 13,76% 0,33 0,39 0,16 0,26 

*%RCI - percentual de remoção de composto inibidor  ** %RA - percentual de remoção de açúcares 

 

A fermentação do hidrolisado tratado por alteração do pH permitiu a 

obtenção de resultados similares aos encontrados na literatura para a 

produtividade volumétrica de xilitol. No entanto, o fator de rendimento foi inferior 

ao obtido por Alves et al. (1998), que obtiveram um rendimento de 0,79 g/g e uma 

produtividade volumétrica de 0,47 g.L-1.h-1 em 63 h de fermentação pela mesma 

levedura, a Candida guilliermondii. Possivelmente diferenças na composição do 

hidrolisado, bem como na concentração inicial de células levaram a obtenção dos 

resultados distintos. 

O tratamento por resinas de troca iônica obteve os maiores resultados na 

remoção de compostos inibidores. No entanto não obteve os melhores 

parâmetros fermentativos. A perda de 60% da massa de D-xilose gerou um 
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hidrolisado com baixa concentração desse substrato quando comparado aos 

outros tratamentos, influenciando negativamente o processo fermentativo. 

Marton (2005) ao fermentar o hidrolisado de bagaço de cana-de açúcar 

tratado por alteração de pH seguido da passagem do hidrolisado por um sistema 

combinado de resinas de troca iônica obteve resultados para os fatores de 

rendimento e produtividade volumétrica iguais a 0,52 g/g e 0,27 g.L-1.h-1, 

respectivamente, após 72 h de fermentação. Estes valores são 

consideravelmente superiores aos encontrados no presente trabalho, fato que 

pode ser consequência da diferente concentração inicial de D-xilose no 

hidrolisado utilizado por Marton (2005), que foi superior a concentração desta 

pentose após o tratamento com resinas avaliado no presente trabalho.  

Considerando que o pH inicial, temperatura e agitação foram as mesmas 

para todos os experimentos, a diferença na concentração inicial de D-xilose no 

experimento envolvendo o hidrolisado tratado por resinas de troca iônica passa a 

ser a principal justificativa para os reduzidos valores dos fatores de rendimento e 

produtividade deste experimento em relação aos realizados após tratamento por 

alteração de pH e extração por membranas, considerando o tempo de 72 h de 

fermentação. No entanto, em 48 h de fermentação do hidrolisado tratado por 

resinas de troca iônica permitiu a obtenção de rendimento superior aos valores 

obtidos pelo tratamento de extração com membranas, provavelmente devido aos 

maiores percentuais de remoção de compostos inibidores obtidos no tratamento 

com resinas de troca iônica. 

A extração com membranas obteve resultado semelhante ao tratamento 

por alteração de pH quanto a remoção de ácido acético, além de ter gerado 

menor perda de D-xilose. No entanto, a redução da absorbância relativa foi 

56,18% menor, o que significa menor remoção dos compostos fenólicos e 

furânicos. Somado a isso, a possível presença de traços de octanol e aminas de 

baixo peso molecurar que podem ser tóxicos às leveduras, pode resultar em 

valores reduzidos dos parâmetros fermentativos (OFFEMAN et al., 2008). Não 

foram encontrados na literatura consultada trabalhos que utilizassem o tratamento 

por extração com solvente orgânico e alamina 336 como tratamento de 

destoxificação do hidrolisado visando sua fermentação.  

Já os valores encontrados para os fatores de rendimento e produtividade 

nas fermentações do hidrolisado tratado por extração com membranas podem ter 
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sido afetados pela presença de maior concentração de compostos inibidores e 

também presença de traços de octanol e aminas de baixo peso molecular, sendo 

então estes valores inferiores aos encontrados para o hidrolisado tratado por 

alteração de pH, no qual houve maior remoção dos compostos tóxicos sem o 

problema da geração de outros inibidores inerentes ao processo de 

destoxificação. Neste tratamento, o rendimento final foi de 0,39 g/g e 

produtividade de 0,26 g L-1h-1. 

   

5.5 - Efeito dos tratamentos sobre a fermentabilidade do hidrolisado a etanol 

pela levedura Pichia stipitis IMH 43.2 

 

 Os diferentes tratamentos aplicados ao hidrolisado de bagaço de cana-de-

açúcar também resultaram em distintos valores dos fatores rendimento e 

produtividade na produção biotecnologica de etanol.  

A figura 5.5.1 apresenta a variação da concentração de D-xilose no meio de 

fermentação (A), produção de etanol (B) e crescimento celular (C) na fementação 

por Pichia stipitis IMH 43.2 nos hidrolisados tratados pelos três tratamentos 

avaliados no presente trabalho. Observa-se que em 72h de fermentação, o 

consumo de D-xilose foi maior no processo em que se utilizou o hidrolisado 

tratado por resinas de troca iônica, na qual o consumo de D-xilose foi de 93,20%, 

enquanto que o consumo da mesma pentose foi de 40,76% quando utilizado o 

hidrolisado tratado por alteração de pH e de 4,55% no hidrolisado tratado por 

extração com membranas (Fig. 5.5.1 A). Uma das prováveis causas dos 

resultados mais baixos para consumo de D-xilose nos dois últimos hidrolisados é 

a concentração mais elevada de compostos inibidores do que no hidrolisado 

tratado com resinas de troca iônica. No caso do hidrolisado tratado por extração 

com membranas ainda há a possibilidade de inibição dos microrganismos por 

traços de octanol e compostos de amina presentes neste hidrolisado. 
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Figura 5.6.1 - Variação da concentração de D-xilose no meio de fermentação (A), produção de 
etanol (B) e crescimento celular (C) na fementação por Pichia stipitis IMH 43.2 em meios tratados 
por alteração de pH (-■-), resinas de troca iônica (-▲-) e extração por membranas (-♦-). 

 

A figura 5.5.1 B e C mostra que o consumo de substrato no meio com 

hidrolisado tratado por resinas de troca iônica favoreceu a produção de etanol e 

não de células. A produção de etanol teve inicio mais rápido e acelerado no 

A 

B 

C 
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hidrolisado tratado por resinas quando comparado com o hidrolisado tratado por 

alteração de pH, o que pode ser explicado pelos maiores percentuais de remoção 

dos compostos inibidores que resultaram em um hidrolisado com melhores 

características para utilização em processo fermentativo. 

Até 48 h de fermentação, a concentração de etanol foi superior no 

hidrolisado tratado por resinas do que no hidrolisado tratado por alteração de pH. 

No entanto, a partir deste ponto a concentração do álcool passou a diminuir, o 

que possivelmente se deve a utilização do produto como substrato para 

manutenção do crescimento celular, mostrado na figura 5.6.1 C, já que a 

concentração de D-xilose à partir deste tempo aproxima-se de zero. 

Quanto ao tratamento por extração com membranas, as figuras 5.6.1 A, B 

e C apresentam um baixo consumo de substrato, 4,55%, mas sem a produção de 

etanol. Provavelmente, a levedura Pichia stipitis IMH 43.2 foi mais sensível aos 

compostos inibidores e ao solvente orgânico presentes no hidrolisado tratado por 

extração, quando comparada à levedura Candida guilliermondii FTI 20037. 

 

Tabela 5.5.1 - Efeito dos tratamentos na %RCI, %RA de D-xilose e parâmetros fermentativos da 
produção de etanol em 72 h de fermentação 

Tratamento 
             %RCI  
Ácido acético    A.R. 

%RA D-
xilose 

Yp/s (g/g) Qp (g L-1h-1) 

48h 72h 48h 72h 

 
Alteração do 
pH 
 

46,74% 82% 42,82% 0,38 0,28 0,09 0,08 

Resinas de 
troca iônica 
 

64, 15% 94,59% 60,50% 0,23 0,16 0,09 0,05 

Extração com 
membranas 

44,71% 46,07% 13,76% 0,00 0,00 0,00 0,00 

*%RCI - percentual de remoção de composto inibidor  ** %RA - percentual de remoção de açúcares 

 

Da mesma forma como foi observado nos experimentos para a produção 

de xilitol, após 72 h de fermentação, o tratamento por alteração de pH resultou 

nos maiores resultados para fator de rendimento e produtividade em etanol, que 

foram de 0,28 g/g e 0,08 g L-1h-1 respectivamente.  

Na fermentação em que foi utilizado o hidrolisado tratado por extração com 

membranas não foi obtido etanol e também não foi observado aumento 
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significativo na concentração de biomassa da levedura Pichia stipitis IMH 43.2, 

nas condições experimentais utilizadas.  Possivelmente, esta levedura é mais 

sensível do que a levedura Candida guilliermondii FTI 20037 às concentrações de 

compostos inibidores e também à presença de traços de octanol e alamina 336 

presentes neste hidrolisado. 

O tratamento com resinas de troca iônica resultou na remoção de 27,14% a 

mais de ácido acético e redução 13,31% superior na absorbância relativa do que 

o tratamento por alteração de pH, no entanto, o fator rendimento para o 

tratamento com resinas apresenta valor mais baixo quando comparados à 

fermentação do hidrolisado tratado por alteração do pH. Roberto et al. (1991) 

observaram que a produção de etanol a partir de hidrolisado de bagaço de cana-

de-açúcar pela levedura Pichia stipitis CBS 5773 não foi afetada com alterações 

na concentração inicial de D-xilose entre 20 e 99 g/L. Considerando que a 

concentração inicial de D-xilose no hidrolisado tratado por alteração de pH foi de 

26,03 g/L, portanto próximo ao valor mínimo encontrado por Roberto et al. (1991), 

pode-se concluir que a concentração inicial dessa pentose influenciou o valor 

calculado para o fator de rendimento. 
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 Dentre os tratamentos analisados no presente trabalho, a maior remoção 

de ácido acético (64,15%) do hidrolisado de bagaço de cana-de-açúcar foi obtida 

com o tratamento onde se utilizou resinas de troca iônica, seguido do tratamento 

por alteração de pH e extração com membranas, que apresentaram, 

respectivamente, 46,74% e 44,71% de remoção deste ácido. 

 Quanto a redução da absorbância relativa (A.R.) o maior percentual de 

remoção também foi apresentado pelo tratamento com membranas, seguido do 

tratamento por alteração do pH e tratamento por extração com mebranas, com 

94,59%, 82% e 46, 07% de remoção, respectivamente. 

 A maior perda de xilose foi observada no tratamento com resinas de troca 

iônica, com percentual de redução igual a 60,5%, seguido do tratamento por 

alteração do pH e tratamento com extração com membranas, com 42,48% e 

13,76%, respectivamente, de perda desta pentose. 

 O tratamento por alteração de pH foi o que forneceu os melhores 

resultados do fator de rendimento (0,57g/g para xilitol e 0,38g/g para etanol) em 

ambos os processos fermentativos. Este tratamento também rendeu a melhor 

produtividade volumétrica na produção de xilitol (0,39 g.L-1.h-1), enquanto que na 

produção de etanol este parâmetro foi igual (0,09 g.L-1.h-1) tanto para o tratamento 

com alteração de pH quanto para o que se utilizou resinas de troca iônica. 

  Nas condições operacionais utilizadas, a fermentação do hidrolisado 

tratado por extração com membranas não resultou na produção de etanol, 

possivelmente devido a menor remoção dos compostos inibidores e da presença 

de traços de octanol e alamina 336 provenientes do tratamento. 

Com base nos resultados obtidos, sugere-se que, para as condições 

operacionais utilizadas no presente trabalho na condução dos processos 

fermentativos em estudo, o hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-

açúcar seja tratado por alteração do pH. 
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APÊNDICE 

 

Apêndice A - Tabelas com as concentrações dos diferentes compostos presentes no 

hidrolisado durante as fermentações do hidrolisado tratado por alteração de pH 

 

Tabela A2 - Concentrações dos diferentes compostos do hidrolisado durante a fermentação por 
Candida guilliermondii FTI 20037 

Tempo (h) 
 

D-glicose 

(g/L) 
 

D-xilose 

(g/L) 
 

L-

arabinose 

(g/L) 

ác.acético 

(g/L) 

etanol 

(g/L) 

xilitol 

(g/L) 

Biomassa 

(g/L) 

0 5,075 50,88 5,474 3,397 0 0,00 1,22 

12 0,501 41,7 5,961 2,683 3,324 2,61 1,94 

24 0,302 35,11 4,768 2,572 4,159 7,08 3,13 

36 0,306 25,91 4,588 2,102 4,577 12,88 4,99 

48 0,309 18,25 4,308 1,747 4,746 18,55 8,40 

60 0,312 9,48 3,957 1,280 4,888 25,01 10,54 

72 0,322 3,15 0 0,713 4,361 32,02 13,93 

 

 

Tabela A3 - Concentrações dos diferentes compostos do hidrolisado durante a fermentação por 
Pichia stipitis IMH 43.2 

Tempo (h) 
D-glicose 

(g/L) 

D-xilose 

(g/L) 

L-arabinose 

(g/L) 

ác. acético 

(g/L) 

etanol 

(g/L) 

xilitol   

(g/L) 

Biomassa 

(g/L) 

0 5,251 51,61 5,367 3,474 0 0 0,93 

12 4,152 51,85 5,439 3,362 0,22 0 2,78 

24 0,651 49,55 5,600 2,970 2,17 0 2,83 

36 0,48 44,62 5,976 2,348 3,74 0 3,08 

48 0,48 39,89 6,512 1,783 4,47 0 3,27 

60 0,48 35,29 7,140 1,437 5,7 0 3,29 

72 0,293 30,57 7,644 1,013 5,98 0 3,75 

 

 

 

 

 

 



 86 

Apêndice B - Tabelas com as concentrações dos diferentes compostos presentes no 

hidrolisado durante as fermentações do hidrolisado tratado por resinas de troca 

iônica 

 

Tabela B1 - Concentrações dos diferentes compostos do hidrolisado durante a fermentação por 
Candida guilliermondii FTI 20037 

Tempo (h) 
D-glicose 

(g/L) 

D-xilose 

(g/L) 

L-

arabinose 

(g/L) 

ác. acético 

(g/L) 

etanol 

(g/L) 

xilitol   

(g/L) 

Biomassa 

(g/L) 

0 2,834 23,84 2,556 1,392 0 0,00 0,90 

12 0,514 14,73 2,310 0,855 1,583 2,94 2,69 

24 0,529 7,38 2,157 0,568 2,087 7,04 4,87 

36 0,575 1,82 1,829 0 2,716 9,25 7,44 

48 0 0,61 0,614 0 2,695 9,79 10,56 

60 0 0,58 0,589 0 1,437 9,10 14,45 

72 0 0,22 0,513 0 1,804 7,03 14,61 

 

 

Tabela B2 - Concentrações dos diferentes compostos do hidrolisado durante a fermentação por 
Pichia stipitis IMH 43.2 

Tempo (h) 
D-glicose 

(g/L) 

D-xilose 

(g/L) 

L-

arabinose 

(g/L) 

ác. acético 

(g/L) 

etanol 

(g/L) 

xilitol   

(g/L) 

Biomassa 

(g/L) 

0 2,971 26,03 2,848 1,575 0 0 1,25 

12 0 20,82 3,061 1,013 2,22 0 1,39 

24 0 15,08 3,327 0,702 2,88 0 1,81 

36 0 9,38 3,586 0,559 4,18 0 2,22 

48 0 5,95 3,729 0,364 4,54 0 2,60 

60 0 5,94 3,745 0,364 4,51 0 2,88 

72 0 1,77 3,731 0,37 3,87 0 2,79 
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Apêndice C - Tabelas com as concentrações dos diferentes compostos presentes no 

hidrolisado durante as fermentações do hidrolisado tratado por Extração com 

membranas 

 

 

Tabela C1 - Concentrações dos diferentes compostos do hidrolisado durante a fermentação por 
Candida guilliermondii FTI 20037 

Tempo (h) 
D-glicose 

(g/L) 

D-xilose 

(g/L) 

L-arabinose 

(g/L) 

ác. acético 

(g/L) 

etanol 

(g/L) 

xilitol   

(g/L) 

Biomassa 

(g/L) 

0 5,440 55,99 6,012 2,407 0 0 1,06 

12 2,403 46,12 5,611 1,901 1,076 0 1,45 

24 0,523 43,81 5,412 1,554 3,555 2,06 1,68 

36 0,496 38,96 5,285 1,169 4,606 4,33 2,93 

48 0,299 31,94 5,051 0,782 5,476 7,86 3,39 

60 0,297 23,63 4,984 0,421 6,008 12,83 4,72 

72 0 8,73 4,863 0,158 6,148 18,65 6,04 

 

 

 

Tabela C2 - Concentrações dos diferentes compostos do hidrolisado durante a fermentação por 
Pichia stipitis IMH 43.2 

Tempo (h) 
D-glicose 

(g/L) 

D-xilose 

(g/L) 

L-

arabinose 

(g/L) 

ác. acético 

(g/L) 

etanol 

(g/L) 

xilitol   

(g/L) 

Biomassa 

(g/L) 

0 5,680 59,97 6,597 2,613 0 0 1,03 

12 5,371 56,76 6,288 2,480 0 0 1,06 

24 5,288 55,9 6,204 2,432 0 0 1,21 

36 5,357 56,27 6,192 2,451 0 0 1,59 

48 5,418 57,17 6,263 2,461 0 0 1,67 

60 5,412 56,7 6,163 2,461 0 0 1,82 

72 5,448 57,24 6,204 2,476 0 0 1,90 
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Apendice A1 - Fluxograma do trabalho realizado 
 
 

Bagaço de cana-de-

açúcar 

Hidrólise ácida 

Concentração do 

Hidrolisado 

Caracterização química 

do hidrolisado 

Aplicação de diferentes tratamentos de destoxificação do hidrolisado 

Alteração do pH 
Resinas de troca 

iônica 
Extração por membranas 

Caracterização química do hidrolisado 

Fermentação 

- aumento do pH 

com CaO 

- abaixamento do pH 

com H3PO4 

- tratamento com 

carvão ativado 

- Resina A-860 S 

- Resina A-500 OS 

- Resina C-150 

-Temp.: 150°C; 
-[H2SO4] = 100mg/g 
de matéria seca; 
-razão sólido/líquido: 
1/10. 

-Concentrado 5 vezes; 

-70°C, sob vácuo. 

-Açúcares: xilose, arabinose, 
glicose; 

-Compostos fenólicos, ácido 
acético, furfural, hidroximetilfurfural 

-Pichia stipitis IMH 43.2,  
 

-Candida guilliermondii FTI 20037; 

Análise dos resultados Rendimento e 
produtividade 


