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RESUMO
CARVALHO, Leonard Guimarães. Produção de biocombustíveis a partir do resíduo da
indústria de dendê (Elaeis guinaeensis). Orientadores: Donato Alexandre Gomes Aranda e Nei
Pereira Jr. Tese de Doutorado. Escola de Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio
de Janeiro, 2016.

O Brasil possui o maior potencial mundial para a produção do óleo de dendê devido
aos quase 75 milhões de hectares de terras aptas à dendeicultura, além de apresentar
capacidade de produção de combustíveis alternativos a partir de diversas espécies
oleaginosas, principalmente em virtude de suas características edafoclimáticas . A
produtividade de óleo por hectare da palma é cerca de dez vezes a produtividade de óleo de
soja (5.000 L/ha contra 500 L/ha, respectivamente). Durante a extração do óleo bruto gera-se
uma grande quantidade de biomassa (fibras dos frutos, cachos, palha, folhas) e,
posteriormente, na etapa de refino, obtém-se como subproduto ácidos graxos (borra ácida) de
baixo valor agregado, tornando possível a geração de biodiesel de baixo custo de produção.
Um grande desafio desse cenário diz respeito à valorização desses resíduos, com o objetivo de
tornar a indústria do biodiesel mais competitiva. Uma estratégia possível é a esterificação da
borra ácida utilizando etanol produzido a partir da fibra lignocelulósica, existente na biomassa
residual, através de processos hidrolíticos e fermentativos. No presente estudo, para a
obtenção de etanol, foram utilizadas duas frações do material lignocelulósico: hemicelulose e
celulose. Pré-tratamento ácido foi empregado para extração dos açúcares constituintes da
fração hemicelulósica, realizando ensaios em um reator PARR os quais promoveram a
concentrações de xilose Através do delineamento de uma matriz experimental utilizando
métodos de planejamento experimental e de otimização simultânea de múltiplas variáveis,
uma relação sólido:líquido de 1:3,64 (1 g de bagaço:3,64 mL de solução de ácido sulfúrico
0,52% v/v) e uma temperatura de 162ºC durante 22 minutos foram indicadas como as
condições capazes de maximizar simultaneamente a eficiência do pré-tratamento (53%) e a
concentração de xilose no hidrolisado. O sistema mostrou-se eficiente e um dos resultados
mais promissores, principalmente do ponto de vista de um processo tecnológico e industrial,
foi a redução do tempo a 22 minutos. Além disso, acondicionamento do material em um vaso
reacional representou outra vantagem por permitir uma melhor transferência de calor e massa
devido ao sistema de agitação. Utilizando este sistema, foi possível alcançar concentrações de
xilose de 41,7 g/L. A fermentação do hidrolisado, pela ação da levedura Scheffersomyces
stipitis, atingiu uma concentração de etanol de 22,4 g/L após 21 horas de processo. A partir da
fração celulósica, foi produzido etanol mediante o processo de hidrólise enzimática
simultânea à fermentação, o qual consiste de uma hidrólise de 15 horas para conversão da
celulose em glicose, seguida de uma etapa de fermentação de 48 horas. Neste processo, a
concentração final de etanol foi de 22,4 g/L. De posse destes resultados, e sabendo-se que
para extrair 1 tonelada de óleo bruto de dendê são geradas 2,4 toneladas de bagaço e que,
durante o refino do óleo bruto, são produzidas 70 kg de borra ácida, dois possíveis cenários
podem ser apresentados. Considerando que esterificação etílica dessa quantidade de borra
requer 38,76 kg de etanol e que a partir das 2,4 toneladas de bagaço pode-se produzir, de
acordo com os resultados do presente trabalho, 278,9 kg de etanol, em um dos cenários ter-seia um excedente de etanol de 240,1 kg. Outro cenário pode ser vislumbrado, no qual se produz
só o etanol necessário para a esterificação e o bagaço excedente (2.066 kg) seria destinado
para a geração de energia, a ser utilizada na própria destilação do etanol.
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ABSTRACT

CARVALHO, Leonard Guimarães. Production of biofuels from the residue of the palm oil
industry. Supervisors: Donato Alexandre Gomes Aranda e Nei Pereira Jr. D.Sc. These.
Chemical High School, Federal University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016.
Brazil presents the greatest potential worldwide for palm oil production, due to its
roughly 75 million hectares of land suitable for the cultivation of Elaeis guinaeensis (Palm
culture) as well as to its capacity to produce alternative biofuels from various oil seed species,
which is favored by the soil and climatic characteristics of the country. The oil yield per
hectare of land for palm culture is about ten times the productivity of soybean oil (5.000 L/ha
and 500 L/ha, respectively). During the extraction of the crude oil large amounts of biomass
(grains from the fruits, bunch of fruits, straw, leaves) are generated, while in the stage of the
refining by-product fatty acids (acid sludge) of low value-added that can generate low-cost
biodiesel production are obtained. A major challenge of this scenario concerns the recovery of
waste in order to make the biodiesel industry more competitive. An interesting and possible
regards the esterification of the acid sludge using ethanol produced from lignocellulosic
fibers, which are present in the residual biomass, through hydrolytic and fermentative
processes. In this study, different homogeneous acid catalysts that are used in the
esterification reaction of palm fatty acids for biodiesel production were evaluated.
Experimental design techniques were applied to achieve the optimized condition for several
response variables. An optimum 1:3.64 solid:liquid ratio was established (1 g of bagasse: 3.64
mL of sulfuric acid solution 0.52% v / v) along with a temperature of 162 ºC for 22 minutes.
These conditions simultaneously maximize the pretreatment efficiency (53%) and the xylose
concentration (41.7 g/L) in the hydrolyzate. The system proved to be efficient, since one of
the main factors of interest from an industrial point of view is related to the process time,
which was reduced. Besides, the use of a more adequate vessel, provided with mechanical
agitation, was probably responsible for improving both heat and mass transfer. The
hydrolyzate fermentation using the yeast Scheffersomyces stipitis reached 22.4 g/L of ethanol
after 21 hours of process. Ethanol was also produced through the Simultaneous
Saccharification and Fermentation process (SSF), consisting of an enzymatic pre-hydrolysis
of 15 hours for the conversion of cellulose into glucose, followed by a fermentation stage of
48 hours. At the end of this SSF process, 22.4 g/L of ethanol were achieved. Considering that
the extraction of 1 ton of crude palm oil generates 2.4 tons of bagasse, and that during the
refining of this oil, 70 kg of an fatty acid containing sludge are also generated, two possible
scenarios were presented. According to the results of the present work, the ethylic
esterification of this amount of sludge requires 38.76 kg of ethanol and given that 2.4 tons of
bagasse can produce 278.9 kg of ethanol, in one of the sceneries an ethanol surplus of 240.1
kg would be available. Another scenery was also visualized, in which only the ethanol
necessary for the esterification would be produced and the bagasse surplus (2.066 kg) would
be available for energy generation to be used in the own ethanol distillation.
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CAPÍTULO I
1 INTRODUÇÃO
A partir da segunda metade do século XVIII, com a revolução industrial inglesa, a
demanda por combustíveis aumentou, continuamente, de maneira vertiginosa. O primeiro
combustível largamente utilizado foi o carvão mineral, abundante na Inglaterra e Europa
continental. No final do século XIX, a produção de carvão torna-se insuficiente para atender o
setor industrial, necessitava-se, então, de outro combustível, de poder energético semelhante,
mais facilmente transportável e armazenado e, também, mais abundante, permitindo sua
utilização em larga escala pelos setores industriais, por longo espaço de tempo. Este novo
combustível era o petróleo (MAST, 2005).
A transformação conduzida pela introdução do petróleo foi tremenda, praticamente
deslocando todos os demais combustíveis para um plano secundário, e tornando-se, desde
então, a principal fonte energética do planeta, lançando as bases para uma nova revolução
industrial, que tem como seu expoente máximo, a indústria automobilística.
O uso indiscriminado de hidrocarbonetos para o desenvolvimento industrial, além de
ocasionar uma diminuição das reservas de petróleo e um aumento excessivo dos preços de
seus derivados, tem gerado altos índices de contaminação ambiental. Estes fatores têm
motivado a humanidade a procurar novas alternativas energéticas e industriais nas quais
diferentes derivados de petróleo sejam substituídos, possibilitando, consequentemente, uma
redução nos danos ocasionados ao meio ambiente. Uma razão que torna o petróleo difícil de
ser substituído é que, sem sombra de dúvida, é a principal fonte de energia no mundo,
fornecendo mais de 36% das necessidades energéticas; sendo, também vital como matériaprima da indústria petroquímica (MAST, 2005).
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Em princípio, outros combustíveis fósseis, como o gás natural e o carvão mineral, têm
reservas significativas para substituir o petróleo. Porém, estas fontes são de difícil
transformação em matéria-prima para a indústria química e não iriam resolver o outro grande
problema relacionado ao petróleo: o impacto ambiental devido à formação de CO2, CO e
gases sulfurados e nitrogenados oriundos da sua queima ou transformação. Entre estes
combustíveis, o gás natural seria a fonte mais promissora, com maior capacidade de expansão
e mais “limpa”, mas apresenta uma distribuição espacial não homogênea, demandando
grandes

investimentos

em

infra-estrutura

e

acordos

internacionais

complexos

(SCHUCHARDT & RIBEIRO, 2000; MAPA, 2005).
Diante dessa problemática, tem se apresentado um crescente interesse por fontes
alternativas de energia, destacando-se os empreendimentos realizados pelo Brasil e Estados
Unidos no desenvolvimento de projetos para a produção de biocombustíveis, como o etanol e
biodiesel com base, respectivamente, em resíduos agroindustriais oriundos da cana-de-açúcar,
milho e dendê. Atrelados a esse interesse pelos biocombustíveis encontram-se: a indústria
automobilística, com vendas crescentes de veículos movidos a álcool e os do tipo flexíveis
(utilizam qualquer mistura etanol:gasolina); os governos, com diversas regulamentações que
aumentam o teor de etanol em gasolina; e a indústria de biotecnologia, com enzimas e
microrganismos cada vez mais eficientes. A sinergia criada entre esses setores vem
aumentando acentuadamente as demandas de produção, consumo e pesquisa/desenvolvimento
na área de biocombustível.
O biodiesel e o etanol, por sua vez, não possuem enxofre nem nitrogênio. Além disso,
é produzido a partir de biomassas, fontes biológicas renováveis.
Deve-se considerar que a Amazônia é uma fantástica produtora de biomassa, sendo,
potencialmente, a maior fonte produtora de energia renovável do planeta, podendo produzir,
via cadeias agrícolas, se não toda a energia necessária para o seu desenvolvimento, mas uma
quantidade apreciável. Dentre as culturas produtoras de biomassa, e muito mais de agora em
diante, em virtude do programa de agroenergia, destaca-se na Amazônia, o dendezeiro. Essa
palmeira possui uma capacidade tremenda de capturar o carbono atmosférico, que
permanecerá, por aproximadamente 25 anos, grande parte dessa captura, podendo reflorestar
áreas alteradas, ser cultivada em solos ácidos e pobres, restaurar o balanço hídrico e liberar
oxigênio. (FURLAN JÚNIOR; MÜLLER, 2003).
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O Estado do Pará produziu, em 2005, cerca de 150.000 t de óleo de palma
(AGRIANUAL, 2012). Cada tonelada de óleo produzida corresponde a, aproximadamente, 4
tonelada de bagaços.
O consumo anual de óleo de palma tem crescido continuamente a uma taxa de 8% nos
últimos 30 anos. Cada dia, novas aplicações são encontradas para este fantástico produto
agrícola. Fatores positivos como: a capacidade de produção de 5 toneladas ou mais de óleo
por hectare; a menor taxa de mecanização dentre as oleaginosas/oleíferas cultivadas; a
utilização intensiva de mão-de-obra; e a geração de emprego e renda no local do plantio,
dentre outros, fazem do dendezeiro forte e ideal candidato para a produção de biodiesel na
região (AGRIANUAL, 2012).
O resíduo da industria de dendê, subproduto da extração do óleo de dendê apresentase, então, como um dos materiais lignocelulósicos com potencial para produção de etanol e
outros produtos de interesse, dentro do conceito denominado de “biomass refinery” ou
“biorrefinaria”. Este conceito baseia-se na separação seletiva das frações do material
lignocelulósico de acordo com suas características químicas e/ou produtos a serem obtidos.
Direcionadas por esse conceito, se pode afirmar que a hemicelulose e a celulose, principais
frações estruturais do bagaço de dendê, representam uma fonte potencial de xilose e glicose,
respectivamente. Porém, a obtenção desses açúcares requer a aplicação de técnicas que
permitam a sua extração seletiva.
A técnica de planejamento experimental pode ser amplamente utilizada em conjunto
com os processos de produção, levando à possibilidade de geração de modelos empíricos
simples através da realização de poucos ensaios. Além disto, permite a identificação das
variáveis mais importantes no processo, para uma posterior otimização.
Neste contexto, o presente trabalho visa à obtenção de etanol a partir de resíduos
agroindustriais provenientes da indústria de dendê que pode ser inserido no processo de
esterificação ou transesterificação etílica para produção de biodiesel.
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CAPÍTULO II
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 ENERGIA E DESENVOLVIMENTO
Durante todo o curso da história, com a evolução das civilizações, a demanda de
energia tem subido continuamente. Ela é um agente pró-ativo em facilitar aumentos no padrão
de vida e mudanças nas condições sociais que se acredita influenciarem na taxa de fertilidade.
Acredita-se que a disponibilidade de combustíveis baratos e de fácil manuseio, que exigem o
uso de todas as fontes de energia, será importante para permitir o desenvolvimento mundial,
fazendo a transição para uma população estável com um padrão de vida digno. O uso de
energia proporciona melhorias no padrão de vida; a privação de energia pode condenar as
pessoas a uma qualidade de vida baixa e negar a elas serviços que contribuem para uma
diminuição da taxa de crescimento populacional. Uma unidade de energia, diferentemente de
uma unidade monetária, tem o mesmo valor em qualquer lugar em que é usada. Muitas fontes
de energia não são infinitas, não são distribuídas uniformemente e se elas influenciam a taxa
de crescimento populacional, pode haver impactos significantes de variações em sua
disponibilidade e em seu desenvolvimento (ASIF & MUNEER, 2005; SHEFFIELD, 1998).
O rápido crescimento populacional atrelado ao desenvolvimento industrial tem
aumentado aceleradamente a demanda mundial por energia e, consequentemente, por fontes
alternativas ambientalmente mais amigáveis (NAIK et al., 2010). Atualmente, a maior parte
da energia consumida no mundo provém de fontes não renováveis (carvão, óleo, gás natural e
principalmente petróleo), como observado na Figura 2.1, as quais poderão ser esgotadas
rapidamente se não for racionalizado seu uso (SAXENA et al., 2007).
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Fonte: MAPA (2009)

Figura 0.1: Matriz energética mundial

Tecnologias limpas, que apresentem viabilidade econômica e utilizem ccombustíveis
menos poluentes, são cada vez mais importantes nos dias atuais. Os
O processos de produção de
biodiesel e etanol podem ser considerados
considerado exemplos de tecnologias limpas.. Além disso, o
petróleo tende acabar em um prazo de 40-50
40
anos, uma vez que a demanda
emanda sempre tem
superado a oferta. Assim, o preço tende a subir cada vez mais, chegando a níveis ainda
maiores que os atuais (SAXENA et al., 2007). As culturas vegetais, ao contrário do petróleo,
sempre são renováveis, pois utilizam a terra que pode ser cultivada em todo o planeta. Além
disso, pode-se
se obter biodiesel de várias fontes oleaginosas, como por exemplo, soja, colza,
mamona e palma. A matéria-prima
prima varia de acordo com o clima de cada região.
Sob este contexto econômico e ambiental pode-se
pode afirmar
ar que a produção energética
mundial deverá ser direcionada ao aumento na utilização de fontes renováveis de energia,
entre as quais se destaca a utilização de biomassas mediante diferentes tecnologias, algumas
ainda em desenvolvimento,
vimento, apresentando vantagens
vantag
(SAXENA et al., 2007; NAIK et al.,
2010):
São visíveis os investimentos efetuados em diversas partes do planeta visando às
inovações tecnológicas para o aproveitamento da bioenergia, sendo a produção de etanol um
dos exemplos de maior sucesso.
Apesar de a maioria dos biocombustíveis ainda ser mais cara do que os combustíveis
fósseis, a sua utilização está crescendo em vários países do mundo. Encorajada por decisões
políticas, a produção de biocombustíveis em nível mundial é atualmente estimada em mais de
98 bilhões de litros (MAPA, 2009, BIODIESELBR, 2009).
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O Brasil acumulou portentosa experiência no desenvolvimento de uma pujante
agroindústria, em que um dos paradigmas é justamente a agroindústria de etanol, reconhecida
como a mais eficiente do mundo em termos de tecnologia de processo e de gestão. A
experiência dos últimos 30 anos forjou competência de gestão e negociação na cadeia,
gerando as condições para uma nova investida em outros nichos do mercado da agricultura de
energia (MAPA, 2005; NAE, 2005).
2.2 DENDÊ
Desde a época dos faraós egípcios, a quase 5000 anos, a palma oleaginosa tem sido
uma importante fonte alimentícia para o gênero humano. O óleo chegou ao Egito vindo da
África Ocidental, de onde se origina a Elaeis guinaeensis (AKIRA, 2014).
No começo do século XX, a palma oleaginosa foi introduzida na Malásia como uma
planta ornamental e somente plantada comercialmente pela primeira vez em 1917, o que deu
origem à indústria de óleo de palma da Malásia, plantada em larga escala e surgiu como o
óleo mais produtivo no mundo inteiro. No Brasil, a palma foi introduzida pelos escravos no
século XVI (AKIRA, 2014).
Muitos têm dúvidas de como referenciar o óleo de palma que se encontra no mercado.
Palma, dendê, palma bruto, palma refinado, oleina de palma, estearina de palma, palma
orgânico, palmiste, são as denominações referentes aos óleos obtidos dos frutos da palmeira
Elaeis guineensis, também conhecido como dendezeiro. Elaeis guineensis é nativa na região
tropical, aproximadamente 10 graus acima e abaixo da linha do equador. No Brasil, na região
amazônica, com grandes áreas de cultivo nos estados do Pará, Amazônia e em menor escala
na Bahia (AKIRA, 2014).
Entre as oleaginosas cultivadas, o dendezeiro ou palma é a planta que apresenta a
maior produtividade por área cultivada. Produz, em média, 10 vezes mais óleo do que a soja.
Em condições ecológicas excelentes, pode produzir até 8 toneladas de óleo por ha/ano. Na
Amazônia, produções de 4 a 5,5 toneladas de óleo/ha/ano são normalmente obtidas tanto nas
pesquisas da Embrapa quanto em plantações comerciais. Esses resultados são possíveis em
quase toda a Amazônia, com regime de chuvas melhor distribuído e déficit hídrico de até 200
mm/ano (SHINOJ, S, 2011).
O dendê é uma planta perene, uma palmeira de grande porte. Com as práticas culturais
adotadas no seu cultivo, constitui-se em um sistema de produção agroindustrial, com aceitável
estabilidade ecológica e baixos impactos negativos ao ambiente. Tem a vantagem de ser um
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sistema altamente produtivo e permanentemente valorizado, em substituição à agricultura
itinerante e ao extrativismo predatório da floresta, dominantes na Amazônia e insustentáveis,
além de baixa capacidade de geração de renda (SHINOJ, S, 2011).
A planta produz três anos após o plantio e tem sua produção é distribuída ao longo do
ano, por mais de 25 anos consecutivos. É excelente atividade para a geração de empregos
permanentes, com excelente remuneração, ideal para projetos de colonização.
A dendeicultura é uma das poucas opções viáveis para a Amazônia, contribui com o
meio ambiente, sem limitações tecnológicas. A dendeicultura irrigada poderá ser uma grande
opção sustentável para a geração de ocupação e renda para as regiões menos chuvosas da
Amazônia (Sul do Pará, Rondônia, etc), pré-Amazônia (Mato Grosso, Maranhão, Tocantins) e
até mesmo para o Nordeste e o cerrado brasileiros, com potencial de produção que pode
chegar até 8 toneladas de óleo/hectare/ano.
Os maiores produtores mundiais são a Indonésia, Malásia, Nigéria e Colômbia. O
Brasil ocupa a posição de 13° produtor mundial. Uma característica peculiar do fruto do
dendezeiro é que ela produz dois tipos de óleo: da polpa (mesocarpo) é extraído o óleo de
palma e da semente, o óleo de palmiste (PKO – palm kernel oil), conforme Figura 2.2. As
composições em ácidos graxos destes óleos são completamente diferentes. No óleo de palma
predominam o palmítico e o oléico e no palmiste, o láurico e o mirístico, sendo este muito
semelhante ao côco e côco de babaçú (AKIRA, 2014)
A polpa e consequentemente o óleo de palma bruto, tem uma cor amarelo a laranjaavermelhado atribuída à quantidades de carotenóides no fruto e também ao nível de oxidação
que a fruta sofreu ao ser mantida estocada antes de ser processada.

Fonte: Japudo,(2014)

Figura 0.2 : Fruto da Palma (Elaeis guinaeensis)
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O fruto de dendê produz dois tipos de óleos, extraído por processos físicos: pressão e
calor, sem uso de solventes químicos. O óleo de palma ou dendê ocupa hoje o 1º lugar na
produção mundial de óleos e ácidos graxos, ultrapassando a soja. Graças ao seu baixo custo
de produção, boa qualidade e ampla utilização, o óleo de palma é aplicado como matériaprima para diferentes segmentos nas indústrias alimentícias, de sabões e cosméticos,
oleoquímicas e farmacêuticas. Atualmente, é mais usado na indústria alimentícia, responsável
pela absorção de 80% da produção mundial. (SANTOS, 2008).
A borra de dendê está entre os mais qualificados para o biodiesel, por sua composição,
alta produtividade, seu baixo custo, produção distribuída ao longo de todo o ano, oferta
regular e crescente, além de destinar-se a áreas de distintas de produção, não competindo com
outros cultivos alimentares. O biodiesel precisará contar com todas as vantagens do fruto da
palma para realizar todo o seu potencial social, econômico e ecológico na matriz energética
brasileira e mundial (AKIRA, 2014).

Fonte: Nilton Junqueira (2015)

Figura 0.3: O Dendezeiro (Elaeis guinaeensis)

2.3 NATUREZA DA MATÉRIA-PRIMA
O óleo de palma bruto de cor avermelhada é chamado de azeite de dendê, muito usado
na culinária regional baiana. O Brasil e alguns países da África são os únicos que usam o óleo
de palma bruto na culinária.
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O azeite de dendê é formado por duas principais frações: oleína, a fração líquida e a
estearina, a fração sólida. Em temperatura ambiente de 25°C as duas frações coexistem
separadamente. É fácil separar a oleína da estearina com um simples processo de
fracionamento com variação de temperatura.
A quantidade de carotenóides (como beta-caroteno que atua na prevenção da carência
de vitamina A) presentes no óleo de palma bruto varia de 500 a 2500 µg/kg de acordo com o
grau de maturação e do genótipo do fruto do qual é extraído.
O óleo de palma bruto possui, ainda, os chamados constituintes menores que podem
ser ácidos graxos, fosfatídios, ésteres, álcoóis alifáticos, tocoferóis, pigmentos e traços de
metais. Grande parte destes constituintes podem ser eliminados com o refino do óleo de palma
(AKIRA, 2014).
Diversas matérias-primas podem ser utilizadas para produção de biodiesel, entre as
mais utilizadas estão os óleos vegetais (refinados ou utilizados em frituras) e as gorduras
animais. Os óleos vegetais mais utilizados são: soja, mamona, palma, colza, girassol, algodão
e milho. A diferença entre eles está na composição em ácidos graxos. A Tabela 2.1 apresenta
a composição típica, em ácidos graxos, de alguns triglicerídeos utilizados na
transesterificação.
Tabela 0.1: Composição típica (%) dos Principais Triglicerídeos Utilizados na Produção de Biodiesel. O
Número xx-y Representa o Número de Átomos de Carbono da Cadeia (xx) Juntamente Com o Número de
Duplas Ligações (y).

Soja
Sebo
Palma
Girassol

14-0

16-0

18-0

18-1

18-2

18-3

(xx-y)

(xx-y)

(xx-y)

(xx-y)

(xx-y)

(xx-y)

12
23
43
6

3
20
5
3

23
43
41
18

55
3
10
74

6
1

4

1

Fontes: MA E HANNA (1999); SRIVASTAVA (2000); DEMIRBAS (2005).

Todos estes triglicerídeos apresentam, como pode ser notado pela tabela acima,
composições bem semelhantes em ácidos graxos, apresentando os mesmos ácidos. O óleo de
mamona possui uma particularidade, pelo fato de apresentar na sua composição o ácido
ricinoléico, com cerca de 90%. Este ácido possui 18 átomos de carbono em sua cadeia, e no
carbono 12 está ligada uma hidroxila (OH). Esta hidroxila faz com que o óleo de mamona
possua propriedades bem diferentes dos outros óleos, especialmente a viscosidade. O óleo de
soja, tipicamente, apresenta viscosidade cinemática em torno de 30 mm2/s. Já para o óleo de
mamona, o valor desta viscosidade se situa na faixa de 270 mm2/s.
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2.3.1. Processamento dos Frutos de Palma
Os frutos colhidos no campo são transferidos para uma rampa onde são transferidos
para os carros, os carros são conduzidos através de uma via de trilhos para o esterilizador,
onde os frutos são cozidos sob pressão de 2 a 3 kg/cm2, por aproximadamente 60 minutos, a
uma temperatura de mais ou menos 135ºC.
Após cozimento, os frutos são basculados através da talha sobre o transportador
alimentador do debulhador. O transportador alimenta o debulhador, onde ocorre a separação
dos cachos e frutos, os frutos são transferidos através do transportador para o digestor.
Os cachos vazios são transferidos para a área de estocagem através de transportador,
os frutos são macerados no digestor, formando uma massa de volume reduzido, que é
prensada na prensa contínua (Gutiérrez et.al., 2009).
Nas primeiras fases do beneficiamento são extraídos o óleo de palma bruto e a
amêndoa de palmiste, o óleo cru, obtido na prensagem, é transferido para o desaerador, onde
se retira as partículas pesadas e, a seguir, filtra-as na peneira vibratória. As fibras e impurezas
retidas na peneira voltam para a prensagem e o óleo cru é transferido para o tanque de
decantação, através de bomba centrífuga. No tanque de decantação ocorre a separação de
fases entre óleo e borra.
O óleo decantado é transferido para o tanque de armazenamento. A borra é processada
na centrífuga e transferida para o decantador secundário, onde após separação do óleo residual
é transferida para o tanque de armazenamento.
A torta resultante do processo de prensagem é enviada ao transportador, onde ocorre a
secagem da fibra. A fibra seca é transferida através de sistema de transporte pneumático, para
utilização como combustível na caldeia a vapor.
As nozes são transferidas para o tambor polidor, de onde se retira o resíduo das fibras,
a seguir são transferidos para o moinho, onde a mistura casca + nozes vai para um
transportador. As partículas finas das cascas são incorporadas ao sistema pneumático que leva
as fibras para a caldeira (Gutiérrez et.al., 2009).
As nozes são separadas das cascas em uma mesa de separação por gravidade. As
cascas são destinadas para combustível, podendo ser utilizadas, também, como revestimento
em estradas vicinais ou como matéria-prima em plantas de carvão ativado (KALTNER et
FURLAN Jr, 2000). As plantas instaladas no Brasil têm a configuração mostrada no esquema
apresentado na (Figura 2.4).
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As amêndoas são armazenadas para posterior beneficiamento.

Entrada na
Usina

Óleo CRU

Esterilização

Debulhamento

Clarificação

Extração

Figura 0.4: Esquema Simplificado do Processamento Descrito Anteriormente.

2.3.2. Processo de Refino
Existem dois processos para o refino do óleo de palma. O processo mais recente que é
o físico, é altamente eficaz e de custo menor. O processo alcalino usa hidróxido de sódio na
neutralização e é um processo em desuso para produção em larga escala.
O produto final é o óleo de palma refinado denominado internacionalmente como
Palm Oil RBD (Refined, Bleached and Deodorised), Óleo de Palma RBD (Refinado,
Branqueado e Desodorizado).

Adaptado Japudo,(2014)

Figura 0.5: Processo de Refino do Óleo de Palma

30

2.4 PROCEDÊNCIA DA BORRA ÁCIDA
O processo global de extração do óleo das sementes de dendê usando como matériaprima os cachos de frutos frescos (FFB), do óleo de palma é ilustrado na Figura. 2.6. FFB são
cozidos em uma autoclave de contato direto usando vapor saturado. Este operação favorece a
remoção dos frutos de cachos e prepara a polpa para uma maior extração de óleo. A remoção
dos frutos é geralmente efetuada em tambor rotativo threshers automaticamente. Os frutos
passam por uma digestão em tanques cilíndrico verticais com agitação a 100º C. Nesta etapa,
o mashing de frutos ocorre levando à separação da polpa das nozes . Os frutos misturados são
enviados a uma prensa parafuso onde o óleo bruto é separado da torta. O óleo é passado
através de peneiras vibratórias para remover os sólidos finos. Em seguida, o óleo é purificado
em decantadores onde é adicionada água quente a 90º C para acelerar o processo. Nesta etapa,
uma torta decantada é obtida. O lodo do decantador é centrifugado para recuperar óleo e
enviá-lo para a etapa de tratamento de efluente. O óleo purificado contém cerca de 1% de
água. Por esta razão, é desidratado em um secador a vácuo e enviado para os tanques de
armazenamento de óleo (GUTIÉRREZ, et al., 2009).
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Figura 0.6: Fluxograma simplifcado de Extração de Óleo de Palma. FFB: Cachos de Frutas Frescas, EFB:
Cachos das Frutas Vazio, PPF: Fibra Prensada de Palma, PKS: Casca da Amêndoa da Palma, PKC: Torta da
Amêndoa da Palma, PKO: Óleo da Amêndoa de Dendê. Adaptado (GUTIÉRREZ, et al., 2009).

A torta prensada é direcionada a um ciclone onde a separação das amêndoas e da fibra
prensada de palma (PPF) ocorre. As amêndoas são quebradas para separar a amêndoa da
casca da amêndoa da palma (PKS). As amêndoas passam por um processo de moagem para
extrair o óleo da amêndoa da palma (PKO) obtendo também a torta da amêndoa da palma
(PKC).
2.5 PROGRAMA NACIONAL DE PRODUÇÃO E USO DO BIODIESEL
O interesse pelo biodiesel cresceu após o governo federal ter criado, através do
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), o Programa Brasileiro de Biodiesel
(Probiodiesel). As principais diretrizes do programa é implantar um programa sustentável,
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promovendo inclusão social, garantir preços competitivos, qualidade e suprimento, produzir o
biodiesel a partir de diferentes fontes oleaginosas e em regiões diversas. A proposta federal
coloca o estado em excepcional condição, tendo em vista as suas amplas possibilidades de
cultivo das principais fontes de matéria-prima para a produção do biodiesel, entre elas o dendê
(MME, 2013).
Desde 1º de janeiro de 2010, o óleo diesel comercializado em todo o Brasil contém 5%
de biodiesel. Esta regra foi estabelecida pela Resolução nº 6/2009 do Conselho Nacional de
Política Energética (CNPE), publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 26 de outubro
de 2009, que aumentou de 4% para 5% o percentual obrigatório de mistura de biodiesel ao
óleo diesel. A contínua elevação do percentual de adição de biodiesel ao diesel demonstra o
sucesso do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel e da experiência acumulada
pelo Brasil na produção e no uso em larga escala de biocombustíveis (ANP, 2014).
Uma análise da evolução do mercado de biodiesel recém-publicada pela Direção de
Informações e Estudos Econômicos da Bolsa de Comércio de Rosário (Argentina) aponta que
a produção global do biodiesel cresceu 65% entre os anos de 2008 e 2012.
Em termos absolutos, a produção global em 2012 atingiu 23,4 milhões de toneladas.
Em 2008, a produção foi pouco inferior a 14,2 milhões de toneladas. Isso representa um
crescimento de 11% ao ano.
O óleo de soja continua sendo a matéria-prima mais importante da indústria em termos
globais. Em 2012, foram fabricadas quase 7 milhões de toneladas de biodiesel de soja – cerca
de 30% do total. A canola – que até 2010 ocupava o primeiro lugar do ranking – hoje está na
segunda colocação com 6 milhões de toneladas.
Contudo, o óleo de palma vem ganhando participação ao longo dos últimos anos. Em
2008, a palma correspondia a 16% do mercado enquanto, em 2012, a participação chegou a
25% ficando praticamente empatada com a canola. Outras matérias-primas, como o óleo de
girassol e sebo, também apresentaram crescimento anual acima do da soja. (PORTAL
BIODIESEL, 2014)
O maior mercado produtor foi a União Européia que totalizou 7,8 milhões de
toneladas em 2012, conforme Tabela 2.2.
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Tabela 0.2: Produção Mundial de Biodiesel

Produção de biodiesel
(em milhões de toneladas)
2012 2011 2010
Total mundial
23,4 22,07 18,37
Biodiesel de Soja
6,98 7,43 5,34
Argentina
2,45 2,43 1,82
USA
1,83 1,88 0,52
Brasil
1,79 1,91 1,74
União Europeia
0,55 0,9
0,93
Biodiesel de canola 6,02 6,03 6,18
União Europeia
5,4
5,44 5,89
USA
0,36 0,38 0,11
Canadá
0,08 0,03 0,03
Noruega
0,08 0,07 0,05
Biodiesel de palma 5,96 4,88 4,05
União Europeia
1,87 1,43 1,61
Indonesia
1,55 1,28 0,68
Tailandia
0,8
0,73 0,65
Singapura
0,53 0,34 0,12
Colombia
0,49 0,44 0,34
Coreia do Sul
0,16 0,15 0,16
Malasia
0,08 0,05 0,19
Biodiesel de girassol 0,23 0,2
0,18
Biodiesel de sebo
1,6
1,47 1
Outros
2,59 2,05 1,62

2009
16,2
4,38
1,18
0,96
1,1
0,85
5,71
5,42
0,15
0,01
0,03
3,37
1,54
0,4
0,57
0,05
0,17
0,12
0,24
0,2
1,03
1,51

2008
14,2
4,53
0,71
1,62
0,85
1,14
4,98
4,7
0,18
0,01
0,01
2,28
0,94
0,32
0,4
0
0,04
0,08
0,2
0,13
0,87
1,33

Fonte: (Biodiesel BR, 2014)

O biodiesel é um combustível produzido a partir de óleos vegetais ou de gorduras
animais. Dezenas de espécies vegetais presentes no Brasil podem ser usadas na produção do
biodiesel, entre elas soja, dendê, girassol, babaçu, amendoim, mamona e pinhão-manso.
Entretanto, o óleo vegetal in natura é bem diferente do biodiesel, que deve atender à
especificação estabelecida pela Resolução ANP n° 7/2008.
Para se tornar compatível com os motores a diesel, o óleo vegetal precisa passar por
um processo químico chamado transesterificação ou esterificação, realizado nas instalações
produtoras de biodiesel.
É possível, também, usar mais de uma fonte vegetal no mesmo biodiesel. A mamona,
por exemplo, se usada em mistura com outros óleos, agrega propriedades positivas ao produto
final, como a redução do ponto de congelamento, sem alterar as especificações exigidas.
O produto pode ser utilizado como substituto quando adotado como combustível puro
(B100), ou como blend ao diesel comum. A dosagem pode variar de 5% (B5) a 20% (B20),
ou em baixas proporções como aditivo, variando de 1% a 4%.
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A venda de diesel BX – nome da mistura de óleo diesel derivado do petróleo e um
percentual (7%, atualmente) de biodiesel – é obrigatória em todos os postos que revendem
óleo diesel, sujeitos à fiscalização pela ANP. A adição de até 5% de biodiesel ao diesel de
petróleo foi amplamente testada, dentro do Programa de Testes coordenado pelo Ministério de
Ciência e Tecnologia, que contou com a participação da Associação Nacional dos Fabricantes
de Veículos Automotores (Anfavea). Os resultados demonstraram, até o momento, não haver
a necessidade de qualquer ajuste ou alteração nos motores e veículos que utilizem essa
mistura (ANP 2014).
Hoje no Brasil existem 64 plantas produtoras de biodiesel autorizadas pela Agência
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) a operar no país, com capacidade
total de produção de 21.957,79 m3/dia. Conforme a Figura 2.7 nota-se uma capacidade
nominal autorizada pela ANP sempre maior do que a demanda compulsória anual de
biodiesel, enquanto a produção anual de biodiesel sempre tangenciando a demanda anual de
biodiesel (ANP, 2014).

Fonte: ANP, 2014
Figura 0.7: Evolução anual da produção, da demanda compulsória e da capacidade nominal no país.

Conforme mencionado anteriormente, resíduos ácidos, provenientes do refino de óleos
vegetais, também podem ser utilizados na produção de biodiesel pela rota da esterificação. A
utilização deste tipo de matéria-prima diminui o custo de produção, uma vez que o custo
destes resíduos, que representam um passivo ambiental e não teriam outra utilização, é
negativo. Esta redução pode fazer com que o biodiesel produzido tenha um custo mais
atrativo, quando comparado com o diesel de petróleo.
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2.6 PROCESSOS DE PRODUÇÃO
Existem diversos processos para produção de biodiesel: pirólise, microemulsões,
esterificação e transesterificação (MA E HANNA, 1999). Os dois primeiros, atualmente, têm
sido pouco utilizados, devido às facilidades associadas aos dois outros, além de o produto
resultante dos dois primeiros não atingir especificação suficiente para ser utilizado.
A pirólise (craqueamento térmico) envolve aquecimento com ou sem o uso de
catalisadores, em ausência de ar. Parafinas, olefinas e ácidos carboxílicos, além dos ésteres,
são os principais produtos da decomposição de triglicerídeos. Pode ser uma alternativa para
áreas com baixa produção de petróleo.
Microemulsões são misturas diretas de óleos vegetais com alcoóis de cadeia curta (até
4 átomos de carbono). Estas misturas, apesar de apresentarem viscosidade bem menor que a
do óleo vegetal, possuem a desvantagem de combustão incompleta, além da formação de
depósitos de coque (MA E HANNA, 1999).
A esterificação é a reação entre um ácido carboxílico e um álcool, tendo o éster como
produto principal e a água como subproduto. É realizada com catalisadores ácidos, como
ácido sulfúrico e ácido nióbico. Esta reação, mostrada na Figura 2.8 é equimolecular. Nesta
figura, R representa uma cadeia longa, geralmente contendo de 16 a 22 átomos de carbono, e
R´ é uma cadeia curta (até 4 átomos de carbono, predominando as cadeias de 1 e 2 átomos).
Entretanto, depende de uma matéria-prima que possua elevado teor de ácidos graxos livres,
ainda pouco disponível para produção em grande escala. Por isso, ainda não está totalmente
consolidada.
R-COOH
Ácido graxo

+

R´-OH
Álcool

↔

R-COO-R´ + H2O
Biodiesel

Água

Figura 0.8: Reação de Esterificação

A técnica da esterificação para produção de biodiesel foi desenvolvida por (ARANDA
& ANTUNES, 2003 e 2004). A matéria-prima utilizada neste processo é o resíduo
proveniente da extração do óleo de palma, ao contrário da transesterificação, que não emprega
resíduos. A empresa AGROPALMA utilizou este processo em escala industrial, através do
licenciamento da patente (ARANDA & ANTUNES, 2003). A fábrica, cujas instalações estão
mostradas na Figura 2.9. Além de ser a primeira fábrica brasileira de biodiesel, foi a primeira
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fábrica no mundo a utilizar um catalisador heterogêneo. O catalisador utilizado nesta planta é
à base de nióbio.

Figura 0.9: Fábrica da AGROPALMA, localizada em Belém-PA

RAMU et al .(2004) estudaram a esterificação do ácido palmítico com metanol, com
catalisadores sólidos de óxido de tungstênio suportados em zircônia. A razão molar
metanol/ácido palmítico utilizada era da ordem de 160. A temperatura utilizada foi a de
refluxo (ponto de ebulição do metanol, da ordem de 70°C). Foram alcançadas conversões
próximas a 100% após 6 horas de reação, de acordo com a Figura 2.10, quando o catalisador
utilizado continha 5% de óxido de tungstênio.

Figura 0.10: Conversão Obtida para a Esterificação de Ácido Palmítico com Catalisadores WO3/ZrO2 (RAMU
et al., 2004)

O diagrama de blocos proposto por LIMA. (2004), com as diversas etapas para
produção de biodiesel, é apresentado na Figura 2.11. Nele, estão contempladas todas as etapas
do processo, desde a preparação da matéria-prima até as etapas finais de purificação para que
o biodiesel esteja dentro das especificações.
Dentre estes processos, o mais utilizado é a transesterificação. Pode ser realizado com
catalisadores básicos, ácidos ou enzimáticos. Esse nome é dado quando a matéria-prima
original é um éster, que é o caso dos triglicerídeos (óleos vegetais ou gorduras animais), os
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triacil gliceróis. Eles são compostos por uma molécula de glicerol combinada com três
moléculas de ácidos graxos, de acordo com a Figura 2.12. Os produtos da reação de uma
molécula de triglicerídeo com três moléculas de álcool são 3 moléculas de éster (biodiesel) e
uma molécula de glicerol. Na Figura 2.11, R1, R2 e R3 são cadeias carbônicas longas
(usualmente entre 14 e 22 átomos de carbono com até 3 ligações duplas), e R´, em geral, uma
cadeia curta (até 4 átomos de carbono, predominando as cadeias de 1 e 2 átomos).

Figura 0.11: Diagrama de blocos para Produção de Biodiesel (LIMA, 2004)

H2C-O-OC-R1
|
HC-O-OC-R2
|
H2C-O-OC-R3
Triglicerídeo

R1-COO-R´
+ 3 R´-OH

↔

R2-COO-R´
R3-COO-R´

Álcool

Biodiesel

Figura 0.12: Reação de Transesterificação

+

H2C-OH
|
HC-OH
|
H2C-OH
Glicerol
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2.7 PROCESSOS DE PRODUÇÃO BAGAÇO DE DENDÊ COMO MATERIAL
LIGNOCELULÓSICO
O Brasil possui o maior potencial mundial para a produção do óleo de dendê dado aos
quase 75 milhões de hectares de terras aptas à dendeicultura e tem capacidade para produzir
combustíveis alternativos a partir de diversas espécies oleaginosas, favorecido pelas
características edafoclimáticas (ROCHA, 2007).
Em 2006, pela primeira vez, a produção mundial de óleo de palma (dendê) ultrapassou
a produção de óleo de soja. A produtividade de óleo por hectare da palma é cerca de dez vezes
a produtividade de óleo de soja (5.000 L/ha contra 500 L/ha). Além dessa alta produção de
óleo, a palma produz em massa, uma quantidade ainda muito maior de biomassa (fibras dos
frutos, cachos, palha, folhas) (ROCHA, 2007).
Esse mercado será responsável pela geração de bilhões de toneladas/ano de resíduos
oriundos do processamento de oleaginosas para a produção do biodiesel. Um grande desafio
desse cenário é promover agregação de valor a esse resíduo, tornando a indústria do biodiesel
mais competitiva. Uma estratégia possível é aproveitar a fibra celulósica existente nessa
biomassa residual, para a produção de bioetanol através de processos hidrolíticos e
fermentativo.
Essa biomassa é composta basicamente de material ligninocelulósico, com alto
potencial de produção de carboidratos por hidrólise seguida de fermentação para produção de
etanol, constituindo-se em uma fonte abundante e renovável de matéria-prima que pode ser
utilizada em processos biotecnológicos. Portanto, a palma é uma das poucas espécies
conhecidas que podem gerar ao mesmo tempo grande quantidade de óleo (consequentemente
biodiesel) e etanol.
A biomassa de dendê é constituída por celulose, um polímero da glicose formado por
seis carbonos, as hexoses; por hemicelulose, composta por açúcares de cinco carbonos,
chamados de pentoses, não aproveitados ainda para a produção de açúcar; e pela lignina, uma
macromolécula polifenólica, associada à parede vegetal celular, responsável pela rigidez,
impermeabilidade e resistência a ataques microbiológicos e mecânicos aos tecidos vegetais.
Para que as biomassas possam ser utilizadas como matérias-primas para processos químicos e
biológicos elas precisam ser submetidas a uma etapa previa de pré-tratamento para
desorganizar o complexo lignocelulósico (PEREIRA Jr. et al., 2008).
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Os materiais lignocelulósicos possuem um alto conteúdo de carboidratos (cerca de
70% da massa) constituindo-se em uma fonte abundante e renovável de matéria-prima que
pode ser utilizada em processos biotecnológicos. Esses materiais lignocelulósicos são
formados por estruturas duras e fibrosas, compostas basicamente de hemicelulose e celulose,
entremeadas por uma macromolécula composta por alcoóis aromáticos, a lignina, que se
encontra unida por ligações covalentes e de hidrogênio, conforme ilustrado na Figura 2.13
(LEE, 1997). Em menores proporções podem ser encontradas também resinas, taninos, ácidos
graxos, fenóis, compostos nitrogenados e sais minerais, principalmente, de cálcio, potássio e
magnésio (SHLESER, 1994; OLSSON & HAHN-HÄGERDAL, 1996, NEUREITER et al.,
2002).
Cellulose

Celulose
Lignina

Hemicellulose

Hemicelulose

Figura 0.13: Esquema Estrutural Simplificado das Fibras do Material Lignocelulósico

Adaptado de SHLESER (1994)

A composição básica do material lignocelulósico depende do vegetal de origem, da
espécie da planta, da região de cultivo, idade e período do ano em que se realiza a colheita do
material, dentre outros fatores que a influenciam (HASSUANI, 2005). A Tabela 2.3 ilustra
três resíduos lignocelulósicos oriundos do processamento do dendê e sua respectiva
composição básica aproximada, na qual EFB = Resíduo sólido produzido em maior
quantidade e PPF= Fibra prensada de palma (porcentagem das frações celulósica,
hemicelulósica, lignina, cinzas, óleo, umidade e outros).
O desenvolvimento de enzimas eficientes para processar as fibras e a palha é uma das
vias para sair do atual patamar de produção sem precisar aumentar a área plantada. É possível
aproveitar de forma integral essas biomassas residuais para a produção de etanol, tanto da
fração celulósica quanto da hemicelulósica.
Os processos de hidrólise da celulose podem ser químicos ou enzimáticos. O primeiro,
de maior conhecimento, dá-se em condições estabelecidas de temperatura (pressão), tempo de
exposição, tipo e concentração de ácido, bem como relação sólido:líquido, à semelhança da
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pré-hidrólise. No entanto, a hidrólise química (ácida) da celulose vem sendo abandonada em
substituição à hidrólise enzimática. A opção pela hidrólise enzimática da celulose decorre da
ausência de condições severas.
Tabela 0.3: Composição Média de três Resíduos Sólidos (EFB e PPF) Obtidos durante a Extração Óleo de
Palma

Componente

Celulose
Hemicelulose
Lignina
Cinzas
Óleo
Outros
Σ
Umidade
Referência

Composição – massa seca (%m/m)
PPF(Fibra
EFB (Resíduo
EFB (Resíduo
prensada de
sólido
sólido
Palma)
produzido)
produzido)
40
44,2
46,77
24
33,51
17,92
21
20,4
4,15
5
1,91
5,8
4,2
100
100
68,84
40
65
1
2
3*

Fontes: [1] WAN ZAHARI AND ALIMON (2004); [2] LOBOGUERRO C. (2007); [3] ABDUL AZIZ et al.
(2002a,b). * Não foi fornecidos valores de umidade.

Com o aumento do processamento de óleo bruto e refinado tem-se gerado uma grande
quantidade de bagaço, a existência de processos mais eficientes para a extração de glicídios,
este resíduo da industria agroindustrial poderá ser destinado a etapas de pré-tratamento e
posterior transformação em substâncias de maior interesse, aumentando a produtividade das
indústrias, sem acréscimos nas áreas de plantio. No caso brasileiro, estima-se que o bagaço de
cana de açúcar excedente, utilizado na produção de etanol, permitiria duplicar a produção
deste combustível no país sem aumentar as áreas de plantio (BETANCUR, 2005; PREREIRA
Jr., 2006).
2.7.1 Hemicelulose
A hemicelulose é uma mistura de polissacarídeos de baixa massa molecular que estão
intimamente associados com a celulose nos tecidos das plantas. A hemicelulose é uma
macromolécula, em cuja composição podem aparecer, condensadas em proporções variadas,
as seguintes unidades de açúcar: β-D-xilose, β-D-manose, β-D-glicose, α-L-arabinose, αD-galactose, serve como ácidos urônicos: ácido β-D-glucurônico, ácido β-D-galacturônico e
ácido α-D-4-O-metilglucurônico, dependendo da

origem da matéria prima (FONSECA,
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2003; DELGENES et al.,
., 1988). A Figura 2.14
2.1 representa os esquemas das estruturas
químicas dos componentes hemicelulósicos.

Figura 0.14: Estruturas Químicas dos Monômeros Constitutivos da Hemicelulose.
Hemicelulose. (D’ALMEIDA, 1988)

É importante lembrar que o termo hemicelulose não designa um composto químico
definido, mas sim uma classe de componentes poliméricos presentes em vegetais fibrosos,
possuindo, cada componente, propriedades peculiares. Como no caso da celulose e da lignina,
o teor e a proporção dos diferentes componentes encontrados nas hemiceluloses da madeira
variam grandemente entre diferentes espécies e, provavelmente, também indivíduos da
mesma espécie (D’ALMEIDA, 1988).
2.7.2 Celulose
A celulose,
ulose, o maior constituinte da parede celular das plantas e uma das estruturas
constantemente regenerada, é um homopolissacarídeo linear composto por unidades de β-D-
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glicose, unidas por ligações β(1-4) carbono-carbono (Figura 2.15 (A)) (PANDLEY, 2000;
LEE, 1997). Este homopolissacarídeo possui entre 8000 e 14000 unidades de glicose,
dependendo do tipo de planta, apresentando uma massa aproximada de 2,3 milhões de umas
(unidades de massa atômica) (SHLESER, 1994).
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Figura 0.15: Disposição das Moléculas de Glicose, Unidas por Ligações Glicosídicas(A)
(COUGHLAN, 1985 apud LEMOS, 2001); Estrutura simplificada da Celulose (B)
(PEREIRA Jr., 1991)

As cadeias de celulose formam entre si ligações de hidrogênio intramoleculares (O6H-O2’ e O6-H-O3’) e intermoleculares (O3-H-O5’) (Figura 2.15 (B)). Estas ligações
conferem alta rigidez e ordenação à estrutura, criando as denominadas regiões cristalinas,
responsáveis pela insolubilidade e pouca reatividade da celulose, sendo esta uma das maiores
barreiras para o aproveitamento biotecnológico da fração (LEMOS, 2001).
A hidrólise ácida de celulose em ácido diluído envolve condições de pressão e
temperatura elevadas e tempos de exposição baixos, mas só é possível alcançar conversões
próximas de 50% de celulose em glicose. Já, altas concentrações de ácido (40-70%) envolvem
tempos longos e temperaturas moderadas promovendo conversões de celulose de até 90%.
Apesar disto, os processos de hidrólise ácida da celulose geram, devido às suas condições
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drásticas, compostos derivados da glicose (hidroximetil furfural e produtos de degradação),
que são inibidores microbiológicos, impossibilitando as etapas de bioconversão e fermentação
microbiológicas desejadas em processos posteriores (BADGER, 2002).
A Tabela 2.4 elucida as diferenças básicas entre a celulose e a hemicelulose de forma
resumida.
Tabela 0.4: Diferenças entre Hemicelulose e Celulose (PEREIRA Jr., 2008)

CELULOSE

HEMICELULOSE

Unidades de glicose unidas entre si.

Unidades de diferentes açúcares
ligadas entre si (arabinose, manose,
glicose, xilose, etc.).

Apresenta grau de polimerização
elevado (8000 e 14000 unidades de
glicose).

Apresenta grau de polimerização
baixo (60 e 200 unidades de açúcares).

Forma arranjo fibroso.

Não forma arranjo fibroso.

Possui regiões amorfas e cristalinas.

Possui somente regiões amorfas.

É atacada lentamente por ácido
mineral diluído quente.

É atacada rapidamente por ácido
mineral diluído quente.

É insolúvel em álcali.

É solúvel em álcali.

2.7.3 Lignina
A lignina, presente em todas as plantas superiores, é a responsável pela rigidez da
parede celular em vegetais, da sua resistência ao impacto, compressão e dobra, sendo também
um agente permanente de ligação entre as células (LEMOS, 2001). Cabe destacar que os
compostos derivados da lignina, quando liberados, dificultam os processos fermentativos.
Estruturalmente, é uma complexa macromolécula aromática, hidrofóbica e opticamente
inativa, com numerosas ligações cruzadas (aproximadamente 10 tipos diferentes). Deriva-se
da polimerização desidrogenativa de três álcoois: álcool trans-coniferílico, trans-p-cumárico e
álcool trans-sinapílico (Figura 2.16) (CARAMEZ, 1999).
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Figura 0.16: Álcoois Precursores da Lignina

Fonte: D’ALMEIDA (1988)

Durante o processo de formação da lignina, reações secundárias levam a ligações entre
a macromolécula e a hemicelulose formando uma matriz que envolve a celulose, criando um
dos impedimentos para a hidrólise das estruturas polissacarídicas. Essas ligações são
formadas entre as unidades de fenil-propano da lignina e os resíduos de ácido glucurônico e
arabinose das xilanas (LEMOS, 2001; FAIRBANKS, 2003).
2.8 PROCESSOS PARA A PRODUÇÃO DE ETANOL
Desde os tempos antigos, o álcool foi produzido por meio de diversos processos
artesanais de fermentação, principalmente, para produção de bebidas de consumo humano.
Atualmente, graças ao desenvolvimento da microbiologia industrial, o álcool é produzido em
quantidades que permitiram seu uso como combustível e matéria-prima para diversos
produtos químicos.
Apesar de serem conhecidos os processos químicos de produção de etanol, o processo
de fermentação é ainda o mais utilizado por ser mais econômico. Essa vantagem deve-se,
principalmente, ao grande número de matérias-primas naturais baratas (açucaradas e
amiláceas, principalmente) que podem ser utilizadas (SCHMIDELL et al., 2001).
Em termos gerais, o processo de bioprodução de etanol pode ser resumido da seguinte
forma: a matéria-prima, seja qual for sua origem, é submetida a um pré-tratamento ou uma
adequação (física, química ou enzimática) para a liberação dos carboidratos na sua forma
monomérica, sendo assim disponibilizados para a realização da fermentação alcoólica, em
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condições anaeróbias, realizada utilizando leveduras do gênero Saccharomyces, sendo a mais
comum a da espécie Saccharomyces cerevisiae. Contudo, diversas outras leveduras possuem
a capacidade de produzir tal composto, como também algumas espécies de bactérias (LEAL,
2004; SOMAVILLA & GOMES NETO, 2005). Esta é uma das concepções mais antigas e
caracteriza-se pela disponibilização dos açúcares, por via química ou enzimática, em um
precedente da fermentação.
Inicialmente, utilizaram-se agentes químicos como catalisadores da hidrólise total da
estrutura (Figura 2.17). Porém, devido á necessidade de alta severidade do processo, os
hidrolisados gerados possuem um alto número de compostos inibidores de fermentação. Por
isso, podem ser requeridas etapas posteriores de destoxificação, impossibilitando a realização
da fermentação em forma simultânea ao processo hidrolítico, ou a diluição dos hidrolisados
para aumentar sua fermentabilidade. Sob esta concepção, atualmente abandonada, o
aproveitamento da totalidade dos açúcares, incluídas pentosas, exige o desenvolvimento de
microrganismos geneticamente modificados (FAIRBANKS, 2003)
Mais recentemente, a hidrólise enzimática da celulose como uma processo tecnológico
foi concebido nas condições ótimas de pH e temperatura das celulases. A dificuldade deste
processo reside no acúmulo da glicose e celobiose, provenientes da própria hidrólise da
celulose, que atuam como inibidores enzimáticos das enzimas envolvidas, resultando de uma
hidrólise incompleta da celulose. Uma vez terminada esta etapa, o resíduo sólido é separado e
o sobrenadante empregado como base para o meio de fermentação (WINGREN et al. 2003;
McMILLAN, 2004).
Material
lignocelulósico

Diluente

Hidrólise
Total

Fermentação
C5 e C6

Recuperação
de Etanol

Pré-tratamento
Figura 0.17: Diagrama de Blocos do Processo com Hidrólise Ácida Total

(WINGREN et al. 2003)

Adicionalmente, tem-se sugerido a utilização de ácido diluído na etapa de prétratamento que tem como consequência a hidrólise da hemicelulose e sua separação seletiva,
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sendo a celulose hidrolisada via enzimática em uma outra etapa, independente do processo de
fermentação em um sistema denominado “SHF” (Separated Hydrolyses and Fermentation)
(Figura 2.18).
Material
lignocelulósico

Hidrólise de
hemicelulose

Fermentação
C5
Recuperação

de Etanol
Hidrólise de
celulose

Fermentação
C5

Pré-tratamentos
Figura 0.18: Diagrama de Blocos do Processo SHF com Hidrólise Seletiva de Hemicelulose. (WINGREN et

al 2003)

2.8.1 Sacarificação e Fermentação Simultâneas (SSF)
Neste caso, a sacarificação (hidrólise enzimática da celulose) e fermentação da fração
celulósica ocorrem numa única etapa, desta forma elimina-se a inibição das enzimas do
complexo celulásico pelos produtos de hidrólise, na medida em que a glicose (unidos
inibidores) é consumida prontamente pelo agente fermentativo.
Em etapas separadas são realizadas o fracionamento e a hidrólise da hemicelulose,
assim como a fermentação dos açúcares gerados neste processo. As enzimas empregadas no
processo, o complexo celulásico, são também produzidas separadamente (WINGREN et al.
2003; SIVERS & ZACHHI 1995). Na Figura 2.19 representa-se em diagrama de blocos as
principais etapas para este processo.

Material
lignocelulósico

Hidrólise de
hemicelulose

Fermentação
C5

Pré-tratamento
Recuperação

de Etanol
Hidrólise de celulose e
Fermentação C6
(SSF)
Figura 0.19: Diagrama de Blocos do Processo SSF. (WINGREN et al 2003)
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2.8.2 Sacarificação com Co-Fermentação Simultânea (SSCF)
Este processo envolve 3 etapas, das quais a hidrólise da fração hemicelulósica e a
produção de celulases ocorrem separadamente (Figura 2.20). A hidrólise da celulose e a
fermentação, tanto das pentoses quanto das hexoses, acontecem simultaneamente, em um
mesmo equipamento, sendo geralmente necessário o auxílio da biologia molecular para o
desenvolvimento de microrganismos capazes de fermentar pentoses e hexoses.

Hidrólise de
hemicelulose
Pré-tratamento
Material
lignocelulósico

Hidrólise de
celulose e
Fermentação de
C 5 e C6

Recuperação

de Etanol

Produção de
Enzimas
Figura 0.20: Diagrama de Blocos do Processo SSCF. (WINGREN et al 2003)

2.8.3 Bioprocesso Consolidado (CBP)
É o processo de concepção mais complexo e avançado, devido ao envolvimento de,
pelo menos, 3 das etapas em um único equipamento (Figura 2.21). Para este processo será
necessário recorrer às ferramentas modernas, como a engenharia genética, no intuito de se
obter um microrganismo que consiga produzir diversas enzimas que permitam a clivagem dos
complexos hemicelulósico e celulósico, e alta habilidade fermentativa, tanto de pentoses
quanto hexoses.

Material
lignocelulósico

Hidrólise de
hemicelulose
Pré-tratamento

Produção de
Enzimas,
Hidrólise de
Celulose e
Fermentação
de C5 e C6

Recuperação

de Etanol

Figura 0.21: Diagrama de Blocos do Processo CBP-1. (WINGREN et al 2003)
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O segundo diagrama (Figura 2.22) representa o horizonte tecnológico para a produção
de etanol a partir de material lignocelulósico. Um processo no qual todas as etapas críticas
para a obtenção de um produto são realizadas em um único equipamento, com um único
microrganismo. É uma perspectiva a longo prazo, onde a engenharia genética terá um papel
indispensável.

Material
lignocelulósico

Hidrólise de
Hemicelulose, Produção
de Enzimas, Hidrólise de
Celulose e Fermentação
de C5 e C6

Recuperação

de Etanol

Figura 0.22: Diagrama de Blocos do Processo CBP-2. (WINGREN et al 2003)

2.9. PRÉ-TRATAMENTOS PARA MATERIAIS LIGNOCELULÓSICOS
O pré-tratamento é um processo que tem como objetivo clivar seletivamente as
ligações que unem as macroestruturas, separando assim, as frações lignocelulósicas,
adequando a matéria-prima às condições de transformação requeridas para uma ação eficiente
dos microrganismos ou enzimas a serem empregados. Os processos de pré-tratamento podem
ser classificados como físicos, físico-químicos, químicos e biológicos, conforme o agente que
atua na alteração estrutural (PALMQVIST & HAHN-HÄGERDAL 2000a, ADSUL et al.,
2005).
Os pré-tratamentos físico-químicos são utilizados para aumentar a suscetibilidade do
material lignocelulósico ao ataque enzimático. Entre os pré-tratamentos deste tipo destacamse:
! Explosão a vapor ou auto-hidrólise: Neste processo o material é tratado em contato com
vapor de água saturado, permitindo a solubilização de alguns monômeros e variados
oligossacarídeos da fração hemicelulósica e o aumento da susceptibilidade da celulose
para posterior hidrólise.
! Explosão por amônia: Neste caso, o material é impregnado ou embebido numa solução
de amônia durante o processo, tendo como princípio a alta solubilidade de hemiceluloses
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em ambientes alcalinos. No entanto, há que se destacar que igualmente às hemicelulosas a
lignina também tem a sua solubilidade aumentada em meio básico.
! Explosão por CO2: O processo é realizado na presença de CO2, que se transforma no
correspondente ácido e incrementa o processo hidrolítico.
No caso dos pré-tratamentos químicos as características de cada processo são variadas.
Alguns desses processos são descritos a seguir:
! Hidrólise ácida: Neste processo são utilizados ácidos como catalisadores do rompimento
das ligações entre as frações e suas próprias ligações internas, em condições que variam
desde as mais drásticas, para hidrólise de celulose, até moderadas para a solubilização
seletiva da fração hemicelulósica.
! Ozonólise: O ozônio é utilizado neste processo para remoção de lignina do material
lignocelulósico deixando-o a porção polissacarídica mais accessível ao ataque enzimático.
! Hidrólise alcalina: A presença de álcalis durante o processo de hidrólise permite a
saponificação de ligações éster, ocorrentes entre xilanas e entre xilana e lignina,
permitindo a extração de uma parte destas frações, ao mesmo tempo em que é reduzida a
cristalinidade das fibras.
! Deslignificação enzimática: Enzimas peroxidases são utilizadas para biodegradar a
lignina em presença de H2O2, aumentando a susceptibilidade das fibras a posteriores
processos de hidrólises.
! Processo organosolv: Uma mistura de ácido e solvente orgânico, geralmente etanol, é
utilizada neste processo para o rompimento das ligações internas da lignina e a
hemicelulose.
Devido ao baixo rendimento na monomerização de hemicelulose quando utilizada a
explosão a vapor, usada industrialmente para aumentar a digestibilidade de materiais
lignocelulósicos, a hidrólise ácida da fração hemicelulósica, em condições moderadas,
apresenta-se como o processo mais promissor para o aproveitamento biotecnológico desta
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fração, sendo possíveis eficiências de hidrólise superiores aos 95% (FOGEL, 2005). É por
essa razão que a hidrólise ácida da hemicelulose, também denominada de pré-tratamento
ácido, foi escolhida para o desenvolvimento do presente trabalho, será descrita com maior
detalhe na seqüência.
2.10 PRÉ-TRATAMENTO ÁCIDO
Esta técnica é especialmente útil na separação e solubilização da fração
hemicelulósica. Quando realizada com ácidos diluídos, permite igualmente, aumentar a
susceptibilidade da celulose a futuros processos de hidrólise sem afetar, notavelmente, a sua
estrutura base. Essa característica do processo permite a obtenção de hidrolisados com alto
conteúdo de xilose em relação a outros glicídeos.
Durante o pré-tratamento ácido, os catalisadores liberam prótons que clivam as
ligações heterocíclicas de éter entre os monômeros das cadeias poliméricas da hemicelulose e,
no caso de ácidos concentrados, da celulose. Com a clivagem dos polímeros são liberadas
diversas substâncias, sendo majoritária a parecença de xilose, glicose e arabinose. Entre os
ácidos utilizados para este tipo de pré-tratamento, encontram-se: H2SO4, HCl, HF, CH3COOH
e HNO3 (AGUILAR et al., 2002; SUN & CHENG, 2002; CUZENS & MILLER, 1997;
RODRÍGUEZ-CHONG et al., 2004).
2.11 INIBIDORES DO PROCESSO DE FERMENTAÇÃO
Como uma desvantagem do processo de pré-tratamento ácido, cabe destacar a
formação de inibidores do crescimento celular e da fermentação de xilose. Por exemplo, a
presença de hexoses como manose, galactose e glicose, e/ou de pentoses, pode promover uma
diminuição na utilização da xilose, por preferência metabólica por esses glicídeos, ou a
inibição das enzimas responsáveis do metabolismo desta pentose. Contudo, o consumo de
xilose é restabelecido quando esgotados esses glicídeos fermentáveis (BETANCUR &
PEREIRA JR, 2010).
Outros tipos de inibidores podem limitar, e até impedir, o consumo da fonte de
carbono e/ou reduzir a cinética de crescimento, prejudicando o desempenho da fermentação.
A inibição pode também ser resultado da sinergia entre as várias substâncias presentes no
hidrolisado. Entre os inibidores mais comuns tem-se:
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Ácido acético: este ácido é gerado a partir dos grupos acetil presentes nas estruturas
hemicelulósicas. Tem-se reportado concentrações de até 16,7 g/L em hidrolisado de bagaço
de cana, dependendo das condições nas quais é realizada o pré-tratamento ácido (PARAJÓ,
1998b). O ácido, na forma não dissociada, pode-se difundir ao citoplasma da célula e reduzir
o pH intracelular, gerando problemas para a produção de energia e o transporte de diversos
nutrientes, aumentando o requerimento energético da célula. A assimilação do ácido pelas
leveduras depende, principalmente, de sua concentração e do pH, fatores- chave na
dissociação do ácido, assim como do nível de aeração do meio. Mecanismos semelhantes de
inibição têm sido reportados para o acetaldeído (PARAJÓ, 1998b).
Furfural: é um aldeído com natureza aromática formado pela hidrólise de materiais
lignocelulósicos que contém pentoses, como o bagaço de cana (GUTIÉRREZ et al., 2002).
Este tipo de substância reduz o crescimento celular, a formação de ATP e a produção de
etanol (PALMQVIST & HAHN-HÄGERDAL, 2000a). Segundo o tipo de microrganismo,
pode causar a morte da célula ao interferir na respiração e na fosforilação oxidativa. Em sua
forma reduzida, álcool furfurílico, também gera efeitos inibitórios de menor intensidade
(PARAJÓ, 1998B).
Hidroxi-metil-furfural (HMF): com um mecanismo de ação similar ao descrito para o
furfural, o HMF é assimilado em taxas menores tendo o efeito de aumentar a fase lag de
crescimento das células. Esta substância é gerada pela desidratação de hexoses durante o
processo da hidrólise (PALMQVIST & HAHN-HÄGERDAL, 2000).
Diferentes processos têm sido propostos para diminuir a concentração de inibidores
em hidrolisados hemicelulósicos. Entre os mais conhecidos encontram-se: mudanças de pH
com CaO, Ca(OH)2, H2SO4, utilização de carvão ativo, colunas de troca iônica, precipitação,
extração com solventes orgânicos, evaporação, peneiras moleculares, polieletrólitos e até
enzimas (OLSSON & HAHN-HÄGERDAL, 1996; POUTANEN et al., 1990; HAHN
HÄGERDAL et al., 1991 e 2001).
Outra estratégia utilizada para minimizar o efeito inibitório refere-se à aclimatação do
microrganismo ao meio, utilizando uma metodologia de cultivos sucessivos em meios que
contenham gradativamente maiores concentrações de substâncias inibidoras (BETANCUR,
2005). Essa metodologia tem permitido aumentos na concentração de etanol, produtividade e
rendimento, em fermentações de resíduos de madeira pela levedura Pichia stipitis (NIGAM,
2001). A aclimatação apresenta-se então como uma metodologia que permite prescindir de
etapas de destoxificação que representem custos elevados no processo global de produção de
etanol a partir de hidrolisados.
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2.12.

APROVEITAMENTO DE CELULOSE

Para o aproveitamento da fração celulósica é necessária a clivagem da ligação β(1,4)glicosídica da molécula de celulose. Com isto, podem ser produzidas moléculas, com grau de
polimerização menor, afetando as propriedades físico-químicas do meio, pois ao começar a
hidrólise enzimática, a celulose é segmentada em celodextrinas. Estes polissacarídeos de
menor tamanho molecular ao se solubilizar, fazem com que a densidade e a viscosidade da
fase líquida varie, influenciando os fenômenos de transferência de massa. Entre os diferentes
tipos de hidrólise distinguem-se a química e a enzimática.
Na química podem ser utilizados meios ácidos ou álcalis, tendo a hidrólise ácida como
a mais comum. Em meio ácido a degradação é dependente do pH, sendo necessárias
condições severas para uma hidrólise total, seja de alta concentração de ácido com
temperatura e pressão moderadas ou concentração moderada de ácido com altas temperatura e
pressão. Porém, os processos de hidrólise ácida da celulose geram compostos derivados da
glicose (hidroximtilfurfural), que são inibidores microbiológicos, impossibilitando as etapas
de bioconversão e fermentação microbiológicas desejadas em processos posteriores, como
mencionado anteriormente (BADGER, 2002; D´ALMEIDA, 1988).
A hidrólise enzimática de celulose só é possível pela ação de um conjunto de enzimas
denominadas celulases que clivam as ligações β(1,4) da celulose e podem ser produzidas por
uma ampla gama de fungos. As celulases são enzimas que atuam sinergicamente como um
sistema multicomponente na degradação do homopolímero, sob condições brandas de
pressão, temperatura e pH, e com uma especificidade que elimina a possibilidade de formação
das substâncias tóxicas que dificultam os processos de conversão subseqüentes (LYND et al.,
2005, LYND et al., 2002; BHAT & BHAT, 1997).
O consórcio enzimático utilizado na hidrólise da celulose é denominado complexo
celulásico, e as enzimas constituintes podem ser classificadas como Endoglucanases,
Exoglucanases e ß-glucosidases, segundo suas características de atuação no substrato
celulósico, (LYND et al., 2002; HENRISSAT, 1991).
As endoglucanases (nome sistemático, segundo a IUBMB - International Union of
Biochemistry and Molecular Biology - 1,4-ß-D-glucana-4-glucanoidrolases) também podem
ser referenciadas na literatura como endo-1,4-ß-D-glucanases, ß-1,4-glucanases, ß-1,4endoglucana

hidrolases,

álcali celulases

e

celodextrinases.

Tais

enzimas

clivam
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randomicamente as regiões internas da estrutura amorfa da fibra celulósica, liberando como
produtos, oligossacarídeos de diversos graus de polimerização e, conseqüentemente, novos
terminais, sendo um redutor e outro não redutor (LYND et al., 2002). As endoglucanases são
as enzimas responsáveis pela rápida solubilização do polímero celulósico (redução do grau de
polimerização), devido à sua fragmentação em oligossacarídeos (KLEMAN-LEYER et al.,
1996).
O grupo das exoglucanases é constituído pelas celobiohidrolases (CBHs) e pelas
glucanohidrolases (GHs). As GHs (nome sistemático 1,4-ß-D-glucana-glucanohidrolases)
também

podem

ser

denominadas

exo-1,4-ß-glucosidases,

exocelulases,

exo-ß-1,4-

glucosidases, exo-ß-1,4-glucanases, ß-1,4-ß-glucanases e exo-1,4-ß-glucanase. Estas enzimas,
embora pouco reportadas, possuem característica de hidrolisar as fibras liberando glicose
diretamente dos terminais do polímero (LYND et al., 2002).
As CBHs (nome sistemático 1,4-ß-D-glucana-celobiohidrolases) são

também

conhecidas como exo-celobiohidrolases, ß-1,4-glucana celobiohidrolases, ß-1,4-glucana
celobiosilhidrolases, 1,4-ß-glucana celobiosidases, exoglucanases, avicelases, C1 celulases,
exo-ß-1,4-glucana celobiohidrolases e celobiosidases. Estas enzimas participam da hidrólise
primária da fibra, sendo são responsáveis pela amorfogênese, que é um fenômeno ainda não
elucidado completamente. Porém, sabe-se que envolve uma ruptura física do substrato,
ocasionando uma desestratificação das fibras pelo aumento das regiões intersticiais (ZHANG
& LYND, 2004).
A amorfogênese promove aumentos na taxa de hidrólise da celulose, por tornar as
regiões cristalinas mais expostas ao processo de hidrólise enzimática (ZHANG & LYND,
2004; LYND et al., 2002). A amorfogênese da celulose é causada por proteínas acessórias,
algumas sem ação catalítica, como as swoleninas que participam do processo hidrolítico.
As enzimas ß-glucosidases englobam as enzimas ß-glucosidásicas, ou ß-glucosídeo
glucohidrolases (nome sistemático). Outras denominações podem ser gentiobiase, celobiase,
emulsina, elaterase, aril-ß-glucosidase, ß-D-glucosidase, ß-glicosídeo glucohidrolase,
arbutinase, amigdalinase, p-nitrofenil ß-glucosidase, primeverosidase, amigdalase, limarase e
salicilinase (LYND et al., 2005; LAUREANO-PEREZ et al., 2005). As ß-glucosidases têm a
capacidade de hidrolisar celobiose e oligossacarídeos solúveis (GP<7) à glicose. Assim como
as celobioidrolases, estas também são reportadas por sofrerem inibição por seu produto de
hidrólise (AWAFO, 1997), com algumas exceções (RIOU et al., 1998; CASTRO, 2006).
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2.13.

FERMENTAÇÃO DE XILOSE

A conversão estequiométrica de xilose em etanol, esboçada na Figura 2.23, indica que
para cada 3 moles de xilose podem se produzir como máximo teórico 5 moles de etanol,
acompanhado do desprendimento do mesmo número de moles de CO2. Em outras palavras, o
rendimento máximo teórico do processo é de 0,51 g de etanol por cada 1,00 g de xilose. Na
realidade, este rendimento não pode ser alcançado porque parte do substrato é desviado para o
crescimento e manutenção da célula e para formação de outros subprodutos intrínsecos ao
metabolismo (PEREIRA Jr, et al, 2008).
3 C5H10O5
1g

⇒

5 C2H5OH
0,51g

+

5 CO2
0,489g

Figura 0.23: Reação Global de Conversão de D-xilose a Etanol

A D-xilose pode ser utilizada como substrato potencial por diferentes tipos de
microrganismos, tais como, bactérias, fungos filamentosos e leveduras. As bactérias
degradadoras de D-xilose possuem a enzima xilose-isomerase capaz de converter essa pentose
em D-xilulose, que é posteriormente fosforilada pela enzima xiluloquinase em D-xilulose-5fosfato, um intermediário comum no metabolismo de células eucarióticas e procarióticas
(PEREIRA Jr, et al, 2008).
No caso de leveduras, a primeira reação do metabolismo da D-xilose (Figura 2.24) é a
redução da D-xilose em xilitol, catalisada pela enzima xilose reductase (XR) dependente de
coenzimas NADPH ou NADH, segundo a linhagem. O xilitol pode ser, posteriormente,
oxidado a D-xilulose pela ação da enzima xilitol desidrogenase (XDH) que requer a coenzima
NAD+. Subseqüentemente, a fosforilação até D-xilulose-5-fosfato é catalisada pela enzima
xilulose quinase com o consumo de ATP (JEFFRIES et al., 2007; MATSUSHIKA, et al.
2008).
Através da via Embdem-Meyerhof-Parnas, o gliceraldeído-3-fosfato e a frutose-6fosfato são convertidos em piruvato, com geração de NADPH necessário em outras etapas
metabólicas. Em condições anaeróbias, ou de baixa oxigenação, o piruvato é convertido em
etanol através da catálise com duas enzimas (piruvato decarboxilase e álcool desidrogenase) e
a reoxidação de NADH. Em condições de aerobiose o piruvato é oxidado através do ciclo dos
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ácidos tricarboxílicos (Krebs) na cadeia respiratória (fosforilação oxidativa) (BRITO, 2000;
BRÜINENBERG et al., 1984).
Sob condições de anaerobiose estrita ou de limitação de oxigênio, algumas leveduras
degradadoras de D-Xilose, com XR dependente tanto de NADH como de NADPH, podem
regenerar o NAD+ consumido na segunda reação do metabolismo. Esta dupla especificidade
permite balancear o potencial redox em NAD+/NADH da XDH alterado pelo bloqueio da
cadeia respiratória devida à ausência de oxigênio. Nestes casos, como exemplo a levedura
Pichia stipitis, tem-se maior produção de etanol com um acúmulo de xilitol desprezível
(MUSSATO & ROBERTO, 2002). A dupla especificidade da levedura Pichia stipitis também
foi observada por SÁ (1993); ANTUNES (1997) e LEAL (1998).
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Apresentam-se então as enzimas XR e XDH como catalisadores-chave no metabolismo de
xilose, sendo altamente dependentes de co-enzimas cuja regeneração está ligada ao processo
respiratório celular. Desta forma, é importante determinar um nível de oxigênio que permita
altas taxas de produção de etanol, concomitante, com baixo crescimento celular, sem prejuízo
da viabilidade e capacidade produtora da célula (JEFFRIES et al., 2007).

D-xilose
NAD[P]H
Xilose redutase

NAD[P]+

Xilitol
NAD+
Xilitol desidrogenase

NADH

D-xilulose
ATP

Xilulose quinase

ADP

D-xilulose-5P

Via das Pentoses-Fosfato.

Ciclo oxidativo
(Regeneração de
NADPH)

Reação não oxidativas conversão de
pentoses fosfato em trioses e hexoses
fosfato
Gliceraldeido-3P

Frutose-6P

Via Embden-Meyerhoff-Parnas

Piruvato
NADH
NAD+

Aerobiose

Ciclo dos Ácidos
Tricarboxílicos

Anaerobiose

Etanol + CO2

Cadeia de transporte de Elétrons
(regeneração de NAD+ e ATP)

Fonte: Adaptado de PARAJO (1998A)
Figura 0.24: Metabolismo de D-xilose em Leveduras
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2.14.

FERMENTAÇÃO DE GLICOSE

A glicólise (Figura 2.25) é uma via central e quase universal do catabolismo da
glicose. É a via através do qual, na maioria das células, ocorre o maior fluxo de carbono. Em
certos tecidos e tipos celulares de mamíferos, a glicose, a partir da glicólise, é a principal ou
mesmo a única fonte de energia metabólica. Muitos microrganismos anaeróbicos são
inteiramente dependentes desta via.
Na glicólise, uma molécula de glicose é degradada em uma série de reações
catalisadas por enzimas para produzir duas moléculas de piruvato. Aliás, todas as enzimas da
glicólise de muitos organismos já foram cuidadosamente purificadas, estudadas e tiveram suas
estruturas tridimensionais determinadas a partir de estudos cristalográficos com raios-X.
Durante as reações seqüenciais, parte da energia livre da glicose é conservada na forma de
ATP. O processo da glicólise difere de uma espécie para outra apenas em detalhes de sua
regulação e no destino subsequente do piruvato formado. Os princípios termodinâmicos e os
tipos de mecanismos reguladores glicolíticos são encontrados em todas as vias do
metabolismo celular (BARRE at al, 2000).
A glicose tem seis átomos de carbono e sua divisão em duas moléculas de piruvato,
cada uma com três átomos de carbono, ocorre em uma seqüência de 10 passos e os cinco
primeiros constituem a fase preparatória. Nessas reações, a glicose é inicialmente fosforilada
no grupo hidroxila em C-6 (carbono 6). A D-glicose-6-fosfato assim formada é convertida em
frutose-6-fosfato, a qual é novamente fosforilada, desta vez em C-1, para produzir D-frutose1,6-difosfato (Como todos os derivados dos açúcares que ocorrem na via glicolítica são
isômeros D, omitiu-se a designação D, exceto quando precisa-se enfatizar a estereoquímica).
O ATP é o doador de fosfato nas duas fosforilações. A seguir, a frutose-1,6-difosfato é
quebrada para produzir duas moléculas com três carbonos cada, a diidroxiacetona-fostato e o
gliceraldeído-3-fosfato. Este é o passo em que ocorre a quebra (lise) que dá nome ao processo.
A diidroxiacetona-fosfato é isomerizada em uma segunda molécula de gliceraldeído-3-fosfato
e com isso termina a primeira fase da glicólise. Note que duas moléculas de ATP precisam ser
inseridas para ativar, ou iniciar, a molécula de glicose para a sua quebra em duas partes com
três carbonos; haverá, pois, um retorno positivo para este investimento (BARRE at al, 2000).
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1

Glicose-6-fosfato

Frutose-6-fosfato
ATP
ADP

2

Frutose-1,6-difosfato

3
Dihidroxicetona Fosfato

fosfato
12

NADH

Gliceraldeído-3-fosfato

4

5

NAD+

Glicerol-3-fosfato

13

NAD+
NADH

1,3-Fosfoglicerato

6

Pi

ADP
ATP

3-Fosfoglicerato

Glicerol

7
2-Fosfoglicerato
ATP

Piruvato
10

ADP

9

8
Fosfoenolpiruvato

CO2

Acetaldeído
NAD+

11

NADH

Etanol

1-Fosfoglucose Isomerase; 2-Fosfofrutoquinase; 3-Aldolase; 4-Triose Fosfato Isomerase; 5Gliceraldeído 3-Fosfato Desidrogenase; 6-Fosfoglicerato Quinase; 7-Fosfoglicerase Mutase; 8Enolase; 9-Quinase Pirúvica; 10-Piruvato Descarboxilase; 11-Desidrogenase Alcoólica; 12-Glicerol3-fosfato Desidrogenase; 13-α-glicerofosfatase.
Figura 0.25: Via glicolítica, Biossíntese de glicerol e conversão do piruvato a etanol.
Fonte: Barre et al., (2000).

O ganho energético provém subseqüente a fase da glicólise. Cada molécula de
gliceraldeído-3-fosfato é oxidada e fosforilada por fosfato inorgânico (não pelo ATP) para
formar 1,3-difosfoglicerato. A liberação de energia ocorre quando as duas moléculas de 1,3-
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difosfoglicerato são convertidas em duas moléculas de piruvato. A maior parte dessa energia é
conservada pela fosforilação acoplada de quatro moléculas de ADP para ATP. O produto
obtido é de duas moléculas de ATP por molécula de glicose empregada, uma vez que foi
inserido 2 ATP na fase inicial da glicose. A energia também é conservada na fase de
pagamento na formação de duas moléculas de NADH por molécula de glicose (BARRE at al,
2000).
Alguns microorganismos em anaerobiose produzem etanol através da fermentação
alcoólica utilizando o piruvato formado na via glicolítica.
2.15.
A IMPORTÂNCIA DA ROTA ETÍLICA NA PRODUÇÃO DE
BIODIESEL
O biodiesel, utilizado em vários países da Europa e nos Estados Unidos, são ésteres
produzidos pela rota metílica. O metanol, também chamado de álcool metílico é um álcool
geralmente obtido de fontes fósseis não-renováveis. Ele é normalmente encontrado como
subproduto da indústria do petróleo. Entretanto, o metanol, em quantidades menores, pode ser
obtido por destilação seca da madeira e gás de síntese. (LIMA, 2004).
Sabe-se que a tecnologia de produção de biodiesel pela rota metílica é totalmente
dominada, o que não se pode dizer a respeito da rota etílica que ainda possui seus entraves.
Contudo, o etanol tem propriedades combustíveis e energéticas similares ao metanol.
Além disso, o etanol apresenta a vantagem de não apresentar elevada toxidade ao contrário do
metanol que, por sua vez, tem uma toxicidade elevada, trazendo malefícios à saúde, podendo
causar, inclusive, cegueira e câncer. O metanol também apresenta maiores riscos de incêndio
e produz chama invisível, fatos, que o tornam proibitivo para uso em pequenas escalas de
produção (RAMOS, 2009).
O etanol é de origem renovável, com produção nacional baseada em uma agroindústria consolidada e muito bem distribuída, cujas propriedades são bem mais compatíveis
com a produção de biodiesel em pequena ou média escala desde que haja solução tecnológica
para os problemas inerentes à sua utilização. Além disto, a opção pelos ésteres etílicos resulta
em biodiesel de melhores propriedades, amplia suas eventuais aplicações de mercado e
oferece uma série de benefícios sócio-ambientais que podem atuar como elementos indutores
em um mercado cada vez mais ávido por soluções ambientalmente corretas em toda a cadeia
de produção (RAMOS, 2009).
O Brasil e os Estados Unidos se destacam como produtores mundiais de etanol; juntos
são responsáveis por mais de 70% da produção global. O custo real da produção de etanol é

60
difícil de ser avaliado devido à variedade de fatores específicos envolvidos na sua produção.
Os custos variam com o valor das diferentes culturas usadas da escala de produção, com a
localização e tipo de tecnologia empregada, com os custos para a fermentação e destilação do
produto final e ainda com o modo de operação utilizado na alocação e destino dos resíduos.
O Brasil é considerado o país que possui os menores custos para a produção de etanol
no mundo (OLIVEIRA, 2009). O Brasil é o segundo maior produtor de etanol, o maior
exportador mundial, e é considerado o líder internacional em matéria de biocombustíveis
sendo a primeira economia a atinger um uso sustentável dos biocombustíveis. Na safra
2010/11 foram produzidos no Brasil 27,6 bilhões de litros de álcool (8 bilhões de litros de
anidro e 19,6 de hidratado), aumento de 7% em relação a safra 2009/2010 na qual foram
produzidos 25,8 bilhões de litros. Os Estados Unidos lideram a produção com quase 50
bilhões de litros (FASa, 2011; JANK, 2009).
Contudo, ainda há uma série de questionamentos com relação à produção de biodiesel
pela rota etílica e há uma série de trabalhos em desenvolvimento.
Existe tecnologia de produção de biodiesel a partir de etanol como descrita por uma
patente (PI 0403140-7), que pertence hoje a Petrobio Biodiesel e que foi adquirida da MB do
Brasil Biodiesel, empresas de Piracicaba e Ribeirão Preto respectivamente, todas no interior
de São Paulo. A patente foi criada completamente por químicos brasileiros e hoje é um
processo que tem condições de fabricar biodiesel com etanol, de maneira econômica, prática e
com boa qualidade e disponível nas linhas industriais "batelada", "semicontínuas" e
"contínuas" cobrindo assim todo o universo de potenciais produtores do biocombustível além
de aceitar o tradicional metanol, tornando "TOTAL FLEX" a fabricação do biodiesel (aceita
qualquer álcool).
Convém salientar, que embora o metanol seja a tecnologia que prevaleça como opção
mais imediata, a opção pela produção de biodiesel utilizando o etanol deve ser considerada
como estratégica e de alta prioridade para o país. Isso pode ser atribuído a diversas razões tais
como as implicações ambientais, econômicas, políticas, sociais e produzir um insumo a partir
de resíduos do próprio processo.
2.16.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

O Brasil apresenta um grande potencial para a produção de biodiesel, por possuir uma
grande extensão territorial (é o quinto maior país do mundo) e grande diversidade de climas,
permitindo o cultivo de uma maior variedade de espécies oleaginosas produtoras. A
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capacidade instalada de processamento da indústria de óleos vegetais é de cerca de 40 milhões
de toneladas de grãos, dos quais cerca de 25% (10 milhões de toneladas) representam
capacidade ociosa. Assim, o uso de parte desta capacidade ociosa pode contribuir na produção
de biodiesel para, quem sabe, levar a uma substituição de diesel importado por biodiesel
nacional.
Investimentos altíssimos têm sido feitos pela indústria do petróleo, buscando novas
reservas, tanto em terra quanto em mar. Estes investimentos poderão ter custos tais que
tornem economicamente inviável a extração do petróleo encontrado, caso o seu preço não
compense o investimento necessário. Para o biodiesel, pode-se investir no cultivo das
oleaginosas, de modo a aumentar sua produtividade, sem o problema da viabilidade
econômica anteriormente citado. Anualmente, o Brasil consome cerca de 39,1 bilhões de
litros de diesel, com importação de uma parcela da ordem de 37,2% (PORTAL
BIODIESELBR, 2013). Um aspecto de grande atratividade é que estas importações de diesel,
a curto prazo, podem ser substituídas pelo biodiesel.
Outro fator determinante para a competitividade dos biocombustíveis é a escolha
adequada dos insumos agrícolas, visto que diferentes cultivos possuem rendimentos distintos.
A Figura 2.26 mostra o rendimento líquido médio (em litros/hectare-ano) de diferentes
cultivos para produção de etanol e biodiesel com técnicas de 1ª geração, a saber: fermentação
de açúcares ou amidos e destilação, para a produção de etanol e a transesterificação de óleos e
gorduras no caso do biodiesel.

Fonte: KALTNER et al., 2006
Figura 2.26: Rendimentos (litros/ha.*ano) de principais insumos para etanol e biodiesel (1ª geração)
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Por outro lado, por se tratar de uma tecnologia ainda imatura, o citado plano avalia que
a relação de paridade só se dê com o barril a US$ 60,00 para o caso do biodiesel, porém com
tendência de queda nos próximos anos. Por injunções políticas, os preços do óleo diesel e da
gasolina tem sido mantidos estáveis nos últimos anos, de forma que não está claro qual o
preço de equilíbrio a partir do qual o biodiesel fica competitivo, mas certamente o diferencial
fica menor a cada dia.
Vê-se, pela Figura 2.26, que a cana-de-açúcar e o dendê (palma) são os dois cultivos
energeticamente mais eficientes, decorrência, entre outros, de uma eficiência fotossintética
(conversão de energia solar em energia química da biomassa) superior destas plantas, além de
dezenas de anos de pesquisas agronômicas que resultaram em cultivares mais produtivos. Em
função disso, ambas demandam muita insolação e grande quantidade de água, embora com
regimes hídricos distintos. Assim, os países localizados em regiões tropicais, onde a
incidência de energia solar é maior, possuem uma vantagem comparativa; por sinal, é a única
faixa de terra onde a cana-de-açúcar e o dendê são passíveis de ser plantados
(VILLELA,2009). É neste contexto que a presente proposta de tese se insere.
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1 CAPÍTULO III
3 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS
A problemática do desequilíbrio do clima mundial e as consequências geradas por
fatores climáticos obrigaram a sociedade a repensar no uso indiscriminado de combustíveis
fósseis. Consequentemente a demanda por energias renováveis; o etanol e o biodiesel é vista
como uma das mais promissoras alternativas.
Dessa forma, muito vem sendo investido em pesquisa para tornar sua produção mais
sustentável. Com objetivo de torná-lo a um menor custo e autossuficiência em relação aos
países exportadores de petróleo, o biocombustível possui importância ambiental por ser este
um combustível cujo processo de combustão gera baixas emissões de poluentes e, levando-se
em consideração a característica renovável das matérias-primas utilizadas para sua produção,
não contribui para o desbalanceamento no ciclo do carbono.
A produção de etanol combustível e biodiesel está começando a ser implementada em
diversos países pelos enormes benefícios estratégicos e ambientais que estas fontes renováveis
de energia representam. Além do apelo ambiental, o desenvolvimento de motores
bicombustíveis, no Brasil, aumentou ainda mais a demanda por estes biocombustíveis.
Embora no Brasil a cana-de-açúcar se destaque como a matéria-prima que estabelece
as melhores condições de produtividade, a expectativa de um mercado mundial crescente de
etanol leva à procura por novas fontes de matérias-primas. Além do mais, no atual cenário da
agricultura brasileira, a produção de bioenergia, numa perspectiva de sustentabilidade, passa,
obrigatoriamente pela diversificação de matérias-primas. O Brasil, além de concentrar grande
número de pequenos, médios e grandes produtores, apresenta uma diversidade de condições
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ambientais que permitem, ao explorar o potencial de matérias-primas renováveis e com
aptidão regional, promover a descentralização da produção de etanol.
Dentre as diversas matérias-primas renováveis disponíveis para a produção de etanol,
o dendê surge como uma das alternativas mais promissoras, dada à maior quantidade de óleo
por hectare de terra, ou seja, mais do que 5 toneladas / hectare/ ano. O óleo de palma tem
dado uma importante contribuição para a produção mundial de óleos e gorduras, ocupando a
segunda posição com a produção anual de mais de 16 milhões de toneladas. Este processo
encontra-se acompanhado pela geração de grandes quantidades de material lignocelulósico, o
bagaço, que pode ser empregado para a produção de etanol se desenvolvidos processos que
permitam a extração integral dos açúcares constituintes, como proposto dentro do conceito de
“Biorrefinaria”.
O dendê ainda apresenta a vantagem de ter um ciclo médio de produção distribuído ao
longo do ano, por aproximadamente 25 anos consecutivos (AKIRA,2014). Ademais, é a única
cultura que fornece óleo, bagaço e borra ácida, além de inúmeros produtos com fins
alimentícios, sendo que todas estas frações de resíduos lignocelulósicos podem ser
convertidas em etanol, aumentando dessa forma, o rendimento final em etanol.
3.1 OBJETIVO
O objetivo geral deste trabalho foi estabelecer uma metodologia para o aproveitamento
do resíduo do dendê (Elaeis guinaeensis) na produção de bioetanol através da conversão da
fração lignocelulósica e, consequentemente, produzir biodiesel pela esterificação etílica da
borra ácida de palma, propondo um processo integrado no qual o etanol é obtido do bagaço
residual de dendê por via biotecnológica segundo os princípios do conceito de biorefinaria.
Para alcançar o objetivo descrito, foram desenvolvidos os objetivos específicos:
! Caracterizar o bagaço de dendê a ser utilizado como matéria-prima para o
desenvolvimento do trabalho quanto à sua composição química básica;
! Aperfeiçoar a técnica para a hidrólise do bagaço de dendê e determinar a possível
influência do tamanho de partícula no processo hidrolítico;
! Delineamento de uma matriz experimental para determinar as condições de prétratamento ácido no processo, acondicionando o reator tipo Parr para um sistema heterogêneo
com alta carga de sólidos e melhoramento no sistema de aquecimento;
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! Aprimorar os processos de propagação celular para a realização de fermentações
com hidrolisados hemicelulósicos;
! Investigar como as condições utilizadas no pré-tratamento com ácido diluído
influenciam na eficiência de hidrólise da fração hemicelulósica do bagaço de dendê;
! Estabelecer as características dos hidrolisados produzidos, quanto ao teor de
açúcares e compostos inibidores do processo fermentativo;
! Avaliar a fermentabilidade dos hidrolisados e sua relação com as condições
utilizadas no pré-tratamento com ácido diluído e a concentração de inibidores;
! Avaliar a reutilização de células na fermentação em meio sintético em sistema
contínuo para produção de etanol;
! Otimizar o pré-tratamento alcalino do bagaço de dendê quanto à concentração de
base;
! Avaliar a fermentabilidade da glicose proveniente das frações celulósica em
processos de sacarificação e fermentação simultânea.
! Determinar as cargas mássicas para o processo integrado de produção de biodiesel
por esterificação alcoólica a partir dos resultados experimentais.
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2 CAPÍTULO IV
4 MATERIAIS E MÉTODOS
Neste Capítulo, serão descritos os materiais utilizados para o desenvolvimento da
pesquisa, assim como as diferentes metodologias aplicadas nos experimentos realizados.
Foram estabelecidos: as condições, caracterizações e metodologia para obtenção do
hidrolisado hemicelulósico, manipulação dos microrganismos utilizados, características dos
processos avaliados, assim como o delineamento de uma matriz experimental para determinar
as condições de hidrólise no processo, tendo a concentração de açúcares como variável de
resposta, seguida da avaliação da fermentabilidade do hidrolisado, através do levantamento do
perfil cinético do processo fermentativo. Por último, o bagaço de dendê foi submetido à prétratamentos químico e enzimático para facilitar a conversão desta fração em etanol. Esta avaliação
foi feita através da fermentabilidade do hidrolisado hemicelulósico empregando uma linhagem
floculante de Scheffersomyces stipitis e a sacarificação e fermentação simultâneas do bagaço de
dendê com uma linhagem comercial de Saccharomyces cerevisiae.

4.1 CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS LIGNOCELULÓSICOS
4.1.1 Análise Granulométrica
Para determinação do diâmetro das partículas, o bagaço de dendê foi triturado em
moinho de martelos (TE-680 – Tipo Willye) em diferentes tamanhos, primeiramente com
peneira de 0,5 cm de diâmetro, em seguida o bagaço dendê foi cominuído em moinho de facas
(IKA MF10 basic – IKA Works Inc., U.S.A.) com uma peneira de 0,25mm. A análise
granulométrica foi realizada em Shaker mecânico (Bertel – SP, Brazil) contendo diferentes
peneiras com aberturas entre 2,36 e 0,038 mm (8 - 400 Mesh Tyler). O tamanho das partículas
foi classificado pelo Diâmetro Médio de Sauter (ZHOU e KRESTA, 1998).
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Smd =

1
Wj
∑
dp
,j
j =1
N

Onde,
Smd: Diâmetro Médio de Sauter;
wj: fração mássica retida na peneira j;
dp,j: abertura da peneira j (mm);
N: número de peneiras
4.1.2 Caracterização Química
A caracterização do material lignocelulósico foi realizada seguindo os protocolos
descritos por Ververis et al. (2007) e Sluiter et al. (2008). Na metodologia, os extrativos foram
determinados pelo uso de sistema Soxhlet, utilizando um refluxo de água, seguido de refluxo
de éter de petróleo durante 24 horas cada, com 6 ciclos por hora. Os extrativos foram
determinados por gravimetria.
Após a remoção dos extrativos (taninos, pigmentos, alcalóides, óleos essenciais,
resinas e graxas livres), 300 mg do bagaço foram submetidas à hidrólise química, utilizando 3
mL de ácido sulfúrico 72 % (m/m) em Erlenmeyer por 1 h a 30ºC. Após este período, a
concentração final de ácido foi ajustada para 4 % com água deionizada e então, o bagaço com
solução ácida foi levado a autoclave a 1 atm durante 1 h visando monomerizar totalmente os
açúcares constituintes das frações polissacarídeas a serem quantificados na fração líquida após
neutralização. O hidrolisado foi filtrado em cadinhos de vidro tipo Gooch nº 3, previamente
calcinados (575 °C/24 h) e pesados. O resíduo sólido foi lavado com água destilada para a
remoção de todo o hidrolisado.
Os cadinhos contendo a fração sólida foram secos em estufa a 105 °C até peso
constante. Estes foram pesados e calcinados em mufla a 575 °C durante 4 h, resfriados e
pesados para quantificação do teor de cinzas e lignina (Klason).
O pH da fração líquida de polissacarídeos neutralizados foi ajustado entre 5,5 e 6,0
com hidróxido de cálcio e posteriormente filtrado. A partir do filtrado, foram determinadas as
concentrações de açúcares redutores totais pelo método do ácido dinitrosalicílico (DNS), e
glicose por CLAE. Os teores de celulose, hemicelulose, lignina e cinzas foram determinados
conforme as equações abaixo:
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onde,
0,88: coeficiente que resulta da relação entre a massa molecular do polímero e do
monômero de glicose;
0,93: rendimento de sacarificação da xilana a xilose;
0,90: coeficiente que resulta da relação entre a massa molecular do polímero e do
monômero de glicose;
0,96: rendimento de sacarificação da celulose a glicose;
ART: açúcares redutores totais (g.L-1);
G: glicose (g.L-1);
M: massa seca inicial (g);
V: volume total da solução de açúcar (L);
W1: massa seca após filtragem e secagem (g);
W2: massa seca após calcinação (g);
α: fator de diluição.
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4.1.3 Pré-Tratamento Ácido
O bagaço de dendê, fornecido pela AGROPALMA, inicialmente, foi submetido à
secagem a 60ºC, com o intuito de garantir uma estocagem sem perigo de contaminação com
fungos. Este processo de secagem é utilizado como uma etapa prática no trabalho de
laboratório, sem ter que ser obrigatória para o aproveitamento do material lignocelulósico em
uma escala industrial.
O pré-tratamento ácido foi realizado com objetivo de separar e solubilizar a fração
hemicelulósica do bagaço de dendê, e consequentemente aumentar a susceptibilidade da
celulase para outros processos de hidrólise sem afetar sua estrutura.
Inicialmente, o bagaço de dendê previamente seco e cominuído foi submetido a três
lavagens consecutivas com água destilada para a remoção do excesso de óleo provenientes do
fruto. Após a lavagem, o material foi filtrado e submetido à secagem a 65 °C durante 24 h
para evitar a contaminação por fungos durante a estocagem.
Para a otimização do pré-tratamento ácido do bagaço de dendê, a técnica de
planejamento de experimentos do tipo delineamento composto central rotacional (DCCR)
empregando o método de superfície de resposta (MSR) foi utilizada para encontrar a região
ótima de operação. As variáveis dependentes avaliadas foram: relação sólido/líquido (1/10 –
1/3 g.mL-1), concentração de ácido sulfúrico (0,2 – 1,5% v/v), tempo de exposição (10 – 60
min) e temperatura (50 – 200ºC). Foram realizados quatro ensaios no ponto central,
totalizando 28 ensaios e as concentrações de xilose, glicose, furfural e ácido acético presentes
no hidrolisado hemicelulósico foram utilizadas como variáveis de resposta. A massa inicial de
bagaço foi fixada em 40 g.
Os níveis escolhidos para cada variável são apresentados na Tabela 4.1. O processo foi
realizado em um reator PARR 4842 com volume útil de 300 mL (Figura 4.1a), para todos os
experimentos do planejamento experimental. Após definir a melhor condição da relação
sólido/líquido, concentração de ácido, tempo de exposição e temperatura, passou se a usar o
reator PARR de 20L (Figura 4.1b).
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Tabela 0.1: Condições Estudadas para a Hidrólise Ácida do Bagaço.

Variável

Limite Inferior Limite Superior

Temperatura (ºC)

50

200

Tempo (min.)

10

60

Relação Sólido/ Líquido

1/10

1/3

Conc. do ácido (%v/v)

0,2

1,5

a)

b)

Figura 0.1: Reator PARR modelo 4842 Utilizado para a Realização das Reações de Tratamento Térmico
Ácido. A) Capacidade de trabalho v=300mL. B) Capacidade de trabalho v=20L.
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Após o pré-tratamento, o hidrolisado, licor resultante deste processo, foi separado
utilizando uma prensa hidráulica e seu pH foi corrigido até 6,0 mediante a adição de Ca(OH)2.
Após alcançar o valor de pH mencionado anteriormente, a solução foi filtrada a vácuo, para
retirar o precipitado formado, analisada quanto à concentração de açúcares (xilose, glicose e
arabinose) e outros componentes (furfural, ácido acético, hidroximetilfurfural ) e estocada,
apropriadamente, para ser utilizada como base do meio de fermentação.
Como foi utilizada mais de uma variável de resposta e se teve interesse em encontrar
os valores operacionais ótimos das variáveis independentes (relação sólido/líquido,
concentração de ácido sulfúrico, temperatura e tempo de exposição), que satisfaçam
simultaneamente todos os requisitos necessários às variáveis dependentes, usou-se a função
Desirability (desejabilidade). Com este artifício, a otimização simultânea das variáveis de
respostas maximiza-se num único valor, a desejabilidade global. A vantagem do uso dessa
definição é que a desejabilidade global sempre é anulada quando uma resposta apresenta um
valor inaceitável, mesmo que outras respostas apresentem valores aceitáveis (BARROS
NETO et al., 2007). Neste trabalho, esta função foi utilizada para maximizar a concentração
de xilose, já que esta está diretamente relacionada à concentração final de etanol, e minimizar
a concentração de ácido acético e furfural, já que estes compostos são inibidores no processo
fermentativo. O software Statistica ® 7.0 (STATSOFT Inc. ®) foi empregado para a análise
estatística dos resultados e para otimização das condições utilizadas para o pré-tratamento.
A matriz para o planejamento experimental para o pré-tratamento ácido estão
apresentada na Tabela 4.2.
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Tabela 0.2 Matriz do planejamento experimental DCCR para 4 variáveis com triplicata do ponto central
VARIÁVEIS INDEPENDENTES

Std

Factor 1

Factor 2

Factor 3

Factor 4

A:Relação S/L

B:CA

C:Tempo

D:Temperatura

g/mL

% (v/v)

min

°C

1

-1

-1

-1

-1

2

1

-1

-1

-1

3

-1

1

-1

-1

4

1

1

-1

-1

5

-1

-1

1

-1

6

1

-1

1

-1

7

-1

1

1

-1

8

1

1

1

-1

9

-1

-1

-1

1

10

1

-1

-1

1

11

-1

1

-1

1

12

1

1

-1

1

13

-1

-1

1

1

14

1

-1

1

1

15

-1

1

1

1

16

1

1

1

1

17

-2

0

0

0

18

2

0

0

0

19

0

-2

0

0

20

0

2

0

0

21

0

0

-2

0

22

0

0

2

0

23

0

0

0

-2

24

0

0

0

2

25 (C)

0

0

0

0

26 (C)

0

0

0

0

27 (C)

0

0

0

0

28 (C)

0

0

0

0

4.2 MICRORGANISMOS
Em todos os ensaios relacionados à fermentação de xilose, assim como em alguns
realizados com glicose como fonte carbono, utilizou-se a linhagem floculante da levedura
Scheffersomyces stipitis CBS5774, proveniente do banco de linhagens holandês “Central
Bureau voor Schimmelcultures-CBS”. Esta levedura foi previamente selecionada como o
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microrganismo mais adequado para conversão de D-xilose a etanol (PEREIRA Jr., 1991). Na
Figura 4.2 é apresentada uma microfotografia das células mencionadas, observa-se a
formação de agregados, devido à sua característica floculante.

Figura 4.2 Microscopia óptica da linhagem floculante de Scheffersomyces stipitis CBS5774. (aumento
de 1000 vezes)
Fonte: Betancur (2010)

Para os testes de fermentabilidade de meios ricos em glicose, com e sem
suplementação de hidrolisado hemicelulósico, foi utilizada a levedura Saccharomyces
cerevisiae (Fleischmann) como microrganismo padrão de comparação.
4.2.1 Manutenção do microrganismo
A manutenção das células de Scheffersomyces stipitis foi realizada como recomendado por
Pereira Jr. (1991). A cultura estoque foi conservada em meio agarizado, cuja composição está
descrita na Tabela 4.3, deixando-se incubar durante três dias a uma temperatura controlada de
30ºC para, posteriormente, ser estocada a 5ºC. Com o intuito de manter células ativas para a
realização dos diferentes experimentos, repiques, a partir do cultivo original, foram realizados
a cada quinze dias em câmara asséptica, sendo descartados aqueles com mais de um mês.
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Tabela 4.3 Meio de manutenção

Componente

Concentração
(g/L)
5,0
5,0
2,0
30,0

D-xilose
Peptona
Extrato de levedura
Ágar-ágar
(PEREIRA Jr., 1991)

4.3 MEIOS EMPREGADOS PARA ATIVAÇÃO, PROPAGAÇÃO E
FERMENTAÇÃO.
4.3.1 Meio de Ativação
O meio utilizado para ativação das células (primeira etapa de crescimento) foi o
mesmo empregado por (PEREIRA Jr., 1991) e sua composição está apresentada na Tabela
4.4.
Com o intuito de evitar reações indesejadas entre a xilose e outros componentes do
meio, foram preparadas e esterelizadas, separadamente, (0,5atm/20min) uma solução
contendo a fonte de carbono e outra com os demais componentes, de modo que a primeira
solução representou 30% do volume total. Para cada solução o pH foi ajustado próximo de 6,0
utilizando solução de NaOH (2M) ou HCl (2M), conforme necessário.
Tabela 4.4: Composição do meio utilizado para ativação celular.

Componente
D-xilose
Uréia
KH2PO4
Extrato de levedura
Solução de sais minerais
e ácido cítrico

Concentração
20,0 g/L
1,25 g/L
1,1 g/L
2,0 g/L
40,0 mL/L

(PEREIRA Jr., 1991)
Tabela 4.5: Composição da solução de sais minerais e ácido cítrico.

Componente

Concentração (g/L)

Componente

Concentração (g/L)

MgSO4.7H2O

12,5

CuSO4.5H2O

0,025

CaCl2.2H2O

1,25

CoCl2.6H2O

0,025

Ácido cítrico

12,5

NaMoO4.2H2O

0,035

FeSO4.7H2O

0,9

H3BO3

0,050

MnSO4

0,19

KI

0,009

ZnSO4.7H2O

0,30

Al2(SO4)3

0,0125

(PEREIRA Jr., 1991)
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4.3.2 Meios Para Propagação Celular.
O processo de propagação celular para a obtenção do inóculo foi realizado utilizando
duas etapas, após a ativação das células como descrito abaixo:
Na primeira etapa foi utilizado meio que continha a mesma proporção de
oligoelementos e nutrientes descritos para o cultivo de ativação. Porém, neste caso, a xilose
foi substituída por hidrolisado, esterilizado durante 10 minutos a 0,5 atm, numa proporção de
25% do volume total. Na segunda etapa de aclimatação aumentou-se a porcentagem de
hidrolisado para 50% do volume total necessário.
4.3.3 Meios Para Fermentação
Para o preparo do meio sintético utilizado para a fermentação foi adotada a mesma
sistemática descrita para o meio de ativação, mudando apenas a concentração de xilose, como
apresentado na Tabela 4.6.
Tabela 4.6: Composição do meio sintético para Fermentação.

Componente

Concentração

D-xilose

50,0 g/L

Uréia

1,25 g/L

KH2PO4

1,1 g/L

Extrato de levedura

2,0 g/L

Solução de sais minerais e ácido cítrico

40,0 mL/L

(BRITO, 2000)
Nas fermentações utilizando hidrolisado, foram mantidas as proporções de
oligoelementos e fontes de nitrogênio descritas na Tabela 4.6. Nesse sentido, misturaram-se as
fontes de nitrogênio e de fosfato ao volume de solução de sais a ser adicionado, sendo
esterilizado por filtração em membrana com porosidade de 0,22 µm. O hidrolisado foi
esterilizado separadamente, como descrito anteriormente (0,5 atm/ 10min).
4.3.4 Metodologia de Propagação Celular
Com o objetivo de investigar o efeito da aclimatação celular na fermentação de xilose
em etanol, foram utilizadas diferentes estratégias de propagação celular para a obtenção do
inóculo. Porém, em todos os casos as células foram, inicialmente, ativadas em meio sintético
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de acordo com a seguinte metodologia: do repique em meio de manutenção foi retirada uma
alçada de células, para um frasco cônico de 500mL contendo 200mL de meio de ativação que
foi então incubado a 30ºC em agitador rotatório e 250rpm pelo tempo necessário para as
células alcançarem um concentração apropriada.
Três estratégias de propagação celular foram avaliadas: em meio sintético em uma
única etapa, em meio contendo 25% de hidrolisado em uma etapa e, em duas etapas utilizando
meio contendo 25% de hidrolisado na primeira e 50% de hidrolisado na segunda. Na Figura
4.3 pode ser observado um esquema representativo para as três etapas de propagação.
As condições detalhadas para cada etapa de propagação foram:
a) No caso de crescimento em meio sintético numa única etapa, denominado propagação de
células sem aclimatação, alíquotas de 10 mL foram retiradas do cultivo de ativação e usadas
como inóculo em frascos cônicos de 500 mL contendo 100 mL de meio sintético e incubados
sob as mesmas condições pelo tempo necessário para atingir a concentração celular desejada.
Os cultivos assim realizados eram reunidos para obter o volume necessário a ser centrifugado
(5000rpm/10min) para separar a massa celular utilizada como inóculo da fermentação. As
células centrifugadas foram posteriormente ressuspensas no meio de fermentação
assepticamente;
b) Neste caso o procedimento de propagação celular foi realizado utilizando uma única etapa
em meio sintético sem xilose, misturando com hidrolisado numa proporção de 25%. As
características da metodologia obedecem às mesmas descritas para o item anterior;
c) Para a propagação celular com aclimatação em duas etapas, metodologia denominada
aclimatação em duas etapas, uma alíquota de 10mL do cultivo de ativação era retirada e
utilizada como inóculo em um frasco cônico contendo 200mL de meio contendo 25% de
hidrolisado e as mesmas proporções de sais e fontes de nitrogênio. Após o tempo apropriado
de incubação, nas mesmas condições, alíquotas de 10mL eram retiradas do meio e utilizadas
como inóculo em frascos cônicos contendo 200 mL de meio constituído de sais minerais,
fontes de nitrogênio e 50% de hidrolisado. Os cultivos assim obtidos eram reunidos e o
volume apropriado de meio para obter a concentração de inóculo desejada era centrifugado
(5000rpm/10min).

As

células

centrifugadas

assepticamente no meio de fermentação.

foram,

posteriormente,

ressuspensas
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Cultivo de ativação

(A)

10 mL

(B)

10 mL

(C)

10 mL

10 mL

Propagação
celular para
obtenção do
inóculo
Crescimento
em meio
sintético

Crescimento
em meio
contendo 25%
hidrolisado

Crescimento
em meio
contendo 25%
hidrolisado

Crescimento
em meio
contendo 50%
hidrolisado

Fermentação
em
hidrolisado

Figura 4.3: Esquema Representativo das Etapas Utilizadas para Propagação Celular. (A) Crescimento Numa
Etapa em Meio Sintético; (B) Crescimento em uma Etapa em Meio Contendo 25% de Hidrolisado e, (C)
Crescimento em duas Etapas em Meios Contendo 25% e 50% de Hidrolisado.

4.4 PROCESSOS DE FERMENTAÇÃO
4.4.1 Experimentos em frascos cônicos
Nos experimentos realizados em frascos cônicos (500 mL) foi utilizado um volume de
trabalho de 200 mL e condições de incubação de 30ºC, 250 rpm e um pH inicial igual a 6,0
(BETANCUR, 2005). Estas condições de operação foram utilizadas para os experimentos
realizados em meio sintético, assim como para os ensaios de fermentabilidade dos
hidrolisados obtidos nas condições do planejamento apresentadas na seção 4.1.3.
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Para determinar uma estratégia apropriada para a propagação da levedura Scheffersomyces
stipitis, visando à fermentação de meios contendo glicose e xilose, foram avaliados diferentes
meios sintéticos contendo glicose, xilose (em uma concentração inicial de 20 g/L), com
incubação sob condições de livre e limitada transferência de oxigênio. Para todos os
experimentos, as condições de volume do meio, temperatura, pH inicial e agitação foram as
mesmas reportadas anteriormente. A condição de transferência limitada de oxigênio foi
aplicada utilizando fermentômetros, enquanto a livre transferência de oxigênio foi realizada
com o uso de rolhas de espuma (poliuretano).
4.4.2 Fermentação em Biorreator Instrumentado
Para a realização das fermentações sob condições controladas foi utilizado um
biorreator Bioflo & Celligen 310 fabricado pela B. Braun Biotech International (Figura 4.4),
empregando um vaso de 1,5L, contendo 900mL de meio de fermentação. O processo foi
controlado automaticamente a uma temperatura de 30ºC, agitação de 200rpm, uma relação de
aeração de 0,02 vvm e pH 6,0 mediante a adição de NaOH(2M) ou HCl (2M), utilizando, em
todos os casos, uma concentração celular inicial próxima de 5g/L (BRITO, 2000). Algumas
modificações realizadas nas condições de fermentação adotadas durante o desenvolvimento
do trabalho encontram-se especificadas na discussão correspondente ao experimento.

Figura 4.4. Biorreator Bioflo & Celligen 310 para a Fermentação de Hidrolisado.
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4.5 PROCESSOS DE DESLIGNIFICAÇÃO E PRÉ-HIDRÓLISE ENZIMÁTICA DE
CELULIGNINA.
A celulignina é o subproduto da hidrólise ácida aplicada em condições brandas sobre o
bagaço de dendê para a extração dos açúcares da fração hemicelulósica (BETANCUR, 2005).
A fração sólida resultante (Figura 4.5), celulignina, está composta basicamente por celulose e
lignina residual do processo de hidrólise ácida.

Figura 4.5. Celulignina parcialmente deslignificada.

Em geral, a maioria dos métodos de deslignificação reportados na literatura propõem
tratamentos alcalinos, acompanhados ou não, de um tratamento térmico (PAPATHEOFANUS
et al., 1995; MENEZES E AGUIAR, 2002; ERIKSSON et al., 2002; SEWALT et al., 1997).
Este pré-tratamento térmico foi feito a 1 atm e 121 ° C com uma relação sólido/líquido de
1:20 (g celulignina: mL de solução álcali) durante 30 minutos. Três concentrações diferentes
de NaOH (% m / v) foram investigadas e estão expostas na Tabela 4.7. Depois do processo de
deslignificação, a celulignina pré-tratada foi lavada até alcançar um pH de 5,5, e finalmente
seca a 50ºC por um período de 24 horas.
Tabela 4.7: Concentração de NaOH para o pré-tratamento alcalino

Código
A
B
C

Concentração de NaOH
(m/v)
1
2
4
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4.5.1 Microrganismos, enzimas e fermentação
A hidrólise enzimática foi realizada utilizando Cellic®CTec2 enzima comercial
(Novozymes) em uma solução tampão de citrato (pH = 5,0), enquanto que os ensaios de
fermentação foram realizadas com a estirpe de levedura comercial Saccharomyces cerevisiae
(Fleischmann), utilizado na indústria de panificação.
Para o substrato da celulignina parcialmente deslignificada o meio de fermentação
utilizado encontra-se na Tabela 4.8 que foi obtido a partir de pré-tratamento ácido e alcalino.
(DANESI EDG, et al, 2006).

Tabela 4.8 Meio de Fermentação para celulignina parcialmente deslignificada

Componente
Extrato de Levedura
Uréia
KH2PO4
Solução de Sais Minerais

Concentração
10,0 g/L
1,25 g/L
1,1 g/L
40,0 mL/L

4.5.2 Análise morfológica do bagaço de palma
As micrografias das amostras de bagaço de dendê foram obtidas por meio de
microscópio eletrônico de varredura (SEM) Hitachi modelo TM-1000. O Processo para a
preparação de material para análise consistiu em depositar uma porção do sólido sobre uma
fita adesiva de carbono fixada na porta amostra. Escala de micrografias variou de 1 mm a

300 µm.
4.5.3 A hidrólise enzimática e a atividade da enzima
A hidrólise enzimática para a sacarificação foi realizada subsequentemente ao prétratamento ácido e alcalino. Os ensaios foram realizados em triplicata e a concentração de
glicose (g / L) foi escolhida como a variável de resposta para o processo.
A atividade enzimática da enzima Cellic®CTec2 comercial foi determinada como
proposto por EVELEIGH, ( 2009).
4.5.4 Processo SSF (Simultaneous Saccharification and Fermentation)
Antes de iniciar o processo de fermentação e sacarificação simultânea para a produção
de etanol, a pré-hidrólise enzimática foi realizada a 47ºC - 50ºC e 200 rpm num agitador
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rotativo (New Brunswick ™ INNOVA 44) durante 15 horas com solução de tampão de citrato
de sódio (pH = 5,0 ), uma carga de enzima de 26 FPU / g de celulignina parcialmente
deslignificada e uma relação sólido: líquido equivalente a 1: 5 (g de celulignina:mL de
tampão citrato) ( VÁSQUEZ, 2007).

Figura 4.6. Fermentação e sacarificação simultânea em Fermentômetros

A Figura 4.6 ilustra como ocorreu o processo de fermentação e sacarificação
simultânea, a temperatura do processo pré-hidrólise enzimática antes entre 47-50ºC foi
transferido para 37 ° C, que é a temperatura mais elevada que permite o desenvolvimento da
levedura. A concentração inicial de células era de cerca de 8 g / L e o processo durou 48 horas
a 200 rpm, em frascos de agitação cônico 500 ml (volume nominal) contendo 150 ml de meio.
Estes frascos foram fechados para evitar a entrada de ar, permitindo única saída de CO2
através de uma solução ligeiramente acidificada com ácido clorídrico.
Ao longo do processo, em intervalos de tempo adequados, a concentração de etanol foi
estimada por monitorização da perda de peso de cada balão, devido à libertação de CO2
(etanol equivalente , EE). O rendimento da fermentação foi calculada em relação à
estequiometria da reação de fermentação alcoólica:
C6H12O6 "2 C2H5OH + 2 CO2
Foram recolhidas amostras no início e no final do processo de fermentação e
sacarificação simultânea e centrifugado a 10000 rpm durante 10 minutos. Além disso, todos
os ensaios foram realizados em triplicata.
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4.6 PRODUÇÃO DE BIODIESEL

A PARTIR DO ÁCIDO GRAXO DE PALMA

RESIDUAL
4.6.1 Esterificação Homogênea
Para a produção do biodiesel foi utilizada como matéria-prima o ácido graxo de palma,
cedido pela empresa AGROPALMA S.A. e conhecido também como borra ácida. O ácido
graxo de palma é um sub-produto do processo de refino do óleo de palma. Na realidade, tratase de uma mistura de ácidos orgânicos, com uma composição aproximada de ácido palmítico:
46,4%; ácido oléico: 41,2%; ácido linoleico: 11,1%, ácido láurico: 1,2% e ácido mirístico:
0,1%.
A reação escolhida foi a esterificação, ou seja, a reação dos ácidos graxos com álcool,
neste caso, etanol e metanol. A reação de esterificação difere da transesterificação por partir
de ácidos graxos livres, ao invés de triglicerídeos, o que a torna mais vantajosa devido à
possibilidade do uso de resíduos (borra ácida) e a não formação de glicerol.
O reator PARR 4842, utilizado nos experimentos é do tipo autoclave, feito em aço
inox, com volume útil de 600 ml e pressão máxima de trabalho de 10.000 psi. Possui tubo
para retirada de amostras, bem como sistema de agitação e manta externa para aquecimento.
Foi utilizado um excesso de álcool a fim de deslocar o equilíbrio para um máximo
rendimento de éster. A razão molar metanol, etanol/ácido graxo utilizada foi igual a 3.
Foram testados diferentes catalisadores homogêneos e seus resultados comparados
com ensaios realizados na ausência de catalisador. A escolha dos catalisadores se deu devido
às suas grandes disponibilidades e seus baixos custos. Dentre os catalisadores homogêneos
utilizados estão o ácido sulfúrico (H2SO4), ácido fosfórico (H3PO4), ácido tricloroacético
(Cl3C-COOH) e ácido metanosulfônico (H3C-SO3H)
A concentração escolhida dos catalisadores foi de 0,1% em relação ao reagente
limitante (ácido graxo). Além disso, foi feito um estudo de variação da quantidade de
catalisador (0,1 e 1% em massa, em relação ao ácido graxo) para o catalisador ácido
metanosulfônico. A agitação foi constante e igual a 500 rpm. Foram utilizados, em cada
experimento, 307 g de ácido graxo (de peso molecular aproximado 250 g/gmol), 149 ml de
metanol ou 215 mL de etanol e a quantidade de catalisador correspondente a cada teor acima
mencionado.
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Para avaliar o efeito da presença de água no meio reacional, foram feitos ensaios
utilizando-se etanol comercial hidratado (aproximadamente 4% de água), sem catalisador e
ensaios com o catalisador ácido homogêneo ácido metanosulfônico, que apresentou melhor
resultado quando feitas as reações em meio anidro.
A mistura reacional foi introduzida no reator junto com o catalisador (quando
presente). O tempo de reação se iniciava quando a temperatura do reator atingia 130ºC.
Em períodos determinados (5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60 minutos), foram retiradas
alíquotas para análise. Foi realizada a análise de índice de acidez, que indica o teor de ácidos
livres. Com os valores desse índice, era possível determinar a conversão da reação.
O índice de acidez foi obtido por titulação da amostra obtida contra uma solução de
NaOH (0,25 N). Pesando-se 7,05 gramas de uma amostra, o volume gasto (em mL) desta
solução de NaOH é exatamente igual ao valor do índice de acidez (em %). A fim, de
corroborar no resultado, utilizou-se a cromatografia gasosa para determinar a quantidade de
ésteres etílicos e metílicos formados.
4.7. METODOLOGIA ANALÍTICA AO LONGO DA FERMENTAÇÃO
Os experimentos de fermentação foram acompanhados com a retirada de alíquotas de
2mL com auxílio de pipetas estéreis do mesmo volume. As amostras eram centrifugadas a
10000rpm durante 10 minutos, sendo o sobrenadante destinado para dosagens de açúcares e
produtos, após filtração em membrana de celulose com uma porosidade de 0,22 µm. O
sedimentado era lavado duas vezes com água destilada e novamente centrifugado, nas
mesmas condições descritas anteriormente, para promover a desfloculação das células e
retirar qualquer componente do meio que interferisse na quantificação de biomassa. Em todos
os procedimentos de amostragem foi observado o máximo rigor asséptico. Na Figura 4.7
encontra-se esquematizada a metodologia utilizada para o processamento das amostras.

84
Amostra
Centrifugação
10000rpm/10min
Sobrenadante
Centrifugação
15000rpm/10min
Filtração em
Membrana
0,22µm
Diluição

Sedimento
Lavagem com água
e centrifugação a
10000rpm/10min

Diluição

Quantificação de biomassa
por espectrofotometria

Dosagem de
açúcares em CLAE

Figura 4.7: Representação Esquemática do Tratamento das Amostras

4.7.1 Determinação de Biomassa
A quantificação celular foi realizada por correlação de massa seca e absorvância a
570nm (LEAL, 1998). Para tal, foi utilizada uma curva padrão que relaciona a massa seca das
células com a absorvância (Figura 4.8). As células utilizadas na construção da curva padrão
foram cultivadas em frascos cônicos de 500mL contendo 200mL de meio de ativação, a 30º C
em agitador rotatório a 250rpm. Após 48 horas de incubação, as células foram colhidas,
lavadas e ressuspensas em água destilada, de modo a obter uma suspensão concentrada. A
determinação da concentração das células foi realizada filtrando 20mL da suspensão,
procedimento desenvolvido em triplicata, realizando pesagem dos filtros até obtenção de peso
constante das amostras durante secagem a 80ºC (BETANCUR, 2005).

85

Figura 4.8: Curva de Calibração para Quantificação de Biomassa.

4.7.2 Quantificação dos Açúcares para fração hemicelulósica
As

concentrações
oncentrações

de

xilose,

glicose,

arabinose,

furfural,

ácido

acético,

hidroximetilfurfural foram determinadas por cromatografia líquida de alta eficiência ((CLAE)
em cromatógrafo “Waters” (Sistema de bombeamento modelo 510, injetor Rheodyne,
detector de índice
ce de refração modelo 410), acoplado a uma coluna de troca catiônica Aminex
HPX-87P, fabricada pelo Bio-Rad.
Rad.
As concentrações das substâncias analisadas nas amostras foram calculadas por
comparação com padrões externos de concentração conhecida, com áreas cromatográficas
calculadas
uladas pelo próprio equipamento, de acordo com a Figura 4.
4.9. A correlação utilizada para
o cálculo das concentrações das amostras está abaixo:

Concentração da amostra = Área
rea da amostra X concentração do padrão X diluição
Área do padrão
Para a realização das análises foram preparadas soluções padrão de cada um dos
açúcares presentes no hidrolisado (10g/L para cada um).
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mV

Glicose

Xilose
Ácido
Acético

Tempo de retenção ( Min)

Figura 0.9: Cromatograma típico com padrões de Xilose, Glicose e Ácido Acético.

4.7.3 Quantificação dos Açúcares para fração Celulósica
Os sobrenadantes recolhidos a partir de amostras no início e no final do processo de
fermentação e sacarificação simultânea foram usadas para avaliar a concentração de ART (
açúcares redutores totais) através de método de DNS (MILLER GL,1959). A glicose foi
quantificada pelo método de glicose-oxidase (GOD), utilizando o kit de análise de Interteck
Katal (Belo Horizonte, MG, Brasil).
Além disso, açúcares tais como glicose, xilose e arabinose, além do etanol, de modo a
confirmar resultados anteriores GOD, DNS e EE, foram analisados individualmente por
cromatografia líquida de alto desempenho (CLAE) utilizando um cromatógrafo Shimadzu
acoplado à uma coluna Hi-Plex h a 60 °C com H2SO4 (5 mM) como fase móvel, a 0,6 mL
caudal / min.
4.8 VARIÁVEIS DE RESPOSTA
Os parâmetros utilizados para avaliar o pré-tratamento ácido ou os processos de
fermentação que foram considerados como variáveis de resposta, em alguns dos
experimentos, encontram-se definidos na sequência.
a) Eficiência de hidrólise de hemicelulose (%)

EH =

(Sx. V)
x 100
(M. Xx)

Tal que:
Sx : Concentração de xilose no hidrolisado (g/L)
V: Volume de hidrolisado obtido (L)
M: Massa de bagaço hidrolisada (g)
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Xx: fração de xilose no bagaço (g/g)
b) Fator de rendimento em etanol (g/g)

Y , ⁄ -= -

(△ P)
(P − Po)
=
(△ S)
(So − S)

Tal que
P: Concentração final de etanol (g/L)
Po: Concentração inicial de etanol (g/L)
S: Concentração final de substrato (g/L)
So: Concentração inicial de substrato (g/L)
c) fator de rendimento em massa celular (g/g)

Y 4⁄- = -

(△ X)
(X − Xo)
=
(△ S)
(So − S)

Tal que
X: Concentração final de biomassa (g/L)
Xo: Concentração inicial de biomassa (g/L)
S: Concentração final de substrato (g/L)
So: Concentração inicial de substrato (g/L)
d) Produtividade volumétrica (g/L.h)

QP=
Tal que

(P − Po)
Tf

P: Concentração final de etanol (g/L)
Po: Concentração inicial de etanol (g/L)
Tf: Tempo de fermentação (h)
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CAPÍTULO V
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste capítulo são apresentados os resultados e discussões decorrentes da realização deste
trabalho. Inicialmente, é ilustrado a caracterização do bagaço de dendê e o aprimoramento do
pré-tratamento ácido para este resíduo lignocelulósico. Posteriormente, são determinadas as
condições para o pré-tratamento utilizando como critérios de otimização: maximização da
concentração de xilose. Na sequência, serão apresentados os perfis cinéticos do consumo de
substrato e produção de etanol do hidrolisado hemicelulósico empregando a linhagem
Scheffersomyces stipitis CBS5774 e do processo de sacarificação e fermentação simultâneas
(SSF) empregando uma linhagem industrial de Saccharomyces cerevisiae. Em seguida, serão
apresentados os resultados da esterificação etílica e metílica na produção de Biodiesel.
Complementando, foi realizado um balanço de massa para a produção de etanol a partir dos
resíduos produzidos na industria da palma.

5.1. CARACTERIZAÇÃO DO BAGAÇO DE DENDÊ
Na Tabela 5.1, apresenta-se a composição do bagaço de dendê, segundo a metodologia
aplicada A caracterização do material. Destaca-se o teor de hemicelulose que se encontra
entre os reportados pela literatura para este material (17-33%) (LOBOGUERRO C., 2007 e
ABDUL AZIZ et al, 2002a,b) e celulose (42-65%) (Hill and Khalil (2000b). Porém, deve-se
considerar que a metodologia utilizada determina apenas o teor de carboidratos para cada
fração, sendo desprezado o aporte de radicais ácidos comumente encontrados nesta estrutura
(SUN & TOMKINSON, 2003). Entretanto, o teor quantificado de xilose, como único
constituinte de hemicelulose, é consistente com o reportado por S.Shinoj et al. (2011).
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Como pode ser visto na Tabela 5.1, o teor de celulose foi menor do que o reportado na
literatura, devido à presença provável de materiais graxos e devido ao alto percentual de
extrativos (17,66%), corresponde à quantidade de pigmentos, alcalóides, óleos essenciais,
resinas, graxas, uma vez que os frutos desta oleaginosa passaram por um processo de
prensagem e apresentam um alto teor de óleo residual em sua composição.
Tabela 0.1: Composição química do bagaço de Dendê

Componente
Celulose
Hemicelulose
Lignina
Cinzas
Extrativos
Outros
Umidade

*Composição %(m/m)
EFB (Resíduo sólido produzido)
20,68
24,59
28,99
2,25
17,66
1,33
4,50

* Porcentagens reportadas em massa seca de material

Devido ao alto teor de extrativos que incluem o material, faz se necessária a remoção
deste componente através de um surfactante (detergente neutro), deixando as fibras livres no
processo de pré-tratamento ácido e retirando essa fração oleaginosa do hidrolisado. Esses
extrativos

acabam sendo inibidores quando passam para os meios com hidrolisado e

posteriormente para etapa do processo fermentativo, fazendo com que a fermentação ocorra
lentamente e com baixas conversões do subtrato a etanol. Após a retirada da fração lipídica
foi feita uma nova caracterização do material e pode-se notar uma diferença significativa
conforme mostrado na Tabela 5.2.
Tabela 0.2: Composição química do bagaço de Dendê após lavagem com detergente

Componente
Celulose
Hemicelulose
Lignina
Cinzas
Outros
Umidade

*Composição %(m/m)
EFB (Resíduo sólido produzido)
42,28
24,34
27,89
2,05
2,14
1,17

* Porcentagens reportadas em massa seca de material
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5.2. ANÁLISE GRANULOMÉTRICA
A fim de se avaliar o efeito do tamanho de partícula para o bagaço de dendê no prétratamento químico, foii utilizado o tamanho de partícula retido em maior quantidade
quantidade,
determinado através do
o método de peneiramento. Observa-se
Observa se que a maior fração em massa
retida nos ensaios foram nas peneiras com aberturas entre 0,3
0, e 1,18 mm.. O Diâmetro Médio
de Sauter foi utilizado para determinação da distribuição granulométrica, e o valor
determinado foi de 0,36 mm. A Figura
igura 5.1 apresenta a distribuição granulométrica para o
bagaço de dendê entre os diferentes diâmetros empregados neste estudo.

0,40

Fração de Massa Retida (ΔX)

0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
0

0,038 0,106 0,21

0,3

0,85 1,18 2,36

Abertura da Peneira (mm)
Figura 0.1: Distribuição granulométrica dos grãos de dendê

Segundo
undo Zheng et al. (2007),
(200
A concentração máxima de xilose (43,4
(
g/L), alcançada com um tamanho de partícula
0,36 mm, está de acordo com segundo Zheng et al. (2007), Este comportamento pode estar
relacionado com a capacidade de absorção do material, que diferentemente
diferentemente de madeiras,
permite a permeação da solução aquosa no interior das fibras, fazendo com que seja
indiferente a área superficial para o contato entre o sólido e o líquido em faixas
granulométricas relativamente amplas (ZENG et al., 2007). No caso
caso das partículas menores de
0,6 mm, a menor concentração de açúcares observada pode estar relacionada à maior
dificuldade para se garantir a homogeneidade da mistura, devido à alta relação sólido:líquido
aplicada (1:2) complementada com a maior capacidade de absorção do bagaço quando
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utilizadas partículas tão pequenas. Esta dificuldade foi evidenciada, durante a realização do
experimento, pela presença de sólido seco e umedecido quando misturados o sólido e a
solução ácida, apesar do criterioso cuidado de se obter uma maior homogeneidade.
Considerando-se que os hidrolisados obtidos do pré-tratamento ácido de sólidos com
tamanhos de partícula menores de 4,75 e maiores de 0,6 mm não apresentaram diferenças
significativas na concentração de xilose e, adicionalmente, que o processo de separação de
partículas menores que 0,6 mm resultaria no aumento de custo em uma escala industrial, deuse continuidade ao trabalho utilizando-se bagaço não classificado, sendo, apenas, separadas as
partículas com um tamanho maior que 4,75 mm

5.3. PRÉ-TRATAMENTO DO BAGAÇO DE DENDÊ COM ÁCIDO DILUÍDO
5.3.1. Aproveitamento da Fração Hemicelulósica
Visando altas concentrações de substrato nos hidrolisados hemicelulósicos, condição
necessária para se obter altas concentrações de etanol na fermentação dos mesmos, tencionouse determinar as melhores condições de pré-tratamento ácido. Para tanto, foram realizados os
experimentos no reator do tipo PARR, indicados no planejamento central composto,
juntamente com os respectivos resultados (Tabela 5.3).
Como em qualquer processo industrial, os principais objetivos requeridos são um
elevado rendimento e uma alta produtividade em produto. Por este motivo, um planejamento
experimental do pré-tratamento ácido foi delineado para a obtenção de um hidrolisado com
condições apropriadas para a subsequente fermentação, ou seja, uma alta concentração de
açúcares e baixa concentração de inibidores. Foi utilizado um delineamento do tipo composto
central rotacional com quatro repetições no ponto central, totalizando 28 ensaios, empregando
quatro variáveis do processo: relação sólido/líquido, tempo de exposição, temperatura e
concentração de ácido sulfúrico. Os resultados experimentais deste planejamento estão
apresentados na Tabela 5.3.
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Tabela 5.3: Resultados do Planejamento Experimental para a Otimização das Condições de Hidrólise Ácida.
Exp.

Tempo

Temperatura

XILOSE

GLICOSE

HMF

FURFURAL

HAc 1

S/L

CA

g/mL

%
(v/v)

min

°C

g/L

g/L

g/L

g/L

1

-1

-1

-1

-1

0,469

0,449

0,016

0,020

0,554

0,71

2

1

-1

-1

-1

1,022

1,040

0,015

0,017

0,639

1,55

3

-1

1

-1

-1

0,652

0,480

0,016

0,036

1,068

0,99

4

1

1

-1

-1

1,097

1,021

0,022

0,023

1,285

1,66

5

-1

-1

1

-1

0,568

0,438

0,016

0,019

0,730

0,86

6

1

-1

1

-1

1,031

0,832

0,024

0,019

0,914

1,56

7

-1

1

1

-1

1,083

0,578

0,020

0,019

2,170

1,64

g/L

Ef. PTA
%

8

1

1

1

-1

1,234

0,976

0,023

0,020

1,924

1,87

9

-1

-1

-1

1

24,481

2,773

0,299

2,288

8,037

37,09

10

1

-1

-1

1

41,747

3,695

0,478

2,806

10,863

53,28

11

-1

1

-1

1

14,254

5,999

0,358

5,351

11,085

21,60

12

1

1

-1

1

28,801

7,345

0,653

6,681

18,550

43,64

13

-1

-1

1

1

20,647

3,617

0,435

5,044

9,283

31,28

14

1

-1

1

1

36,914

4,400

0,845

5,649

15,946

55,93

15

-1

1

1

1

5,349

6,650

0,407

5,224

10,957

8,10

16

1

1

1

1

14,606

7,636

0,965

8,467

18,697

22,13

17

-2

0

0

0

15,162

1,104

0,084

0,173

3,886

22,97

18

2

0

0

0

22,806

2,828

0,094

0,069

7,493

34,56

19

0

-2

0

0

0,993

0,812

0,035

0,037

0,911

1,50

20

0

2

0

0

43,408

2,943

0,189

0,572

13,241

65,77

21

0

0

-2

0

19,199

1,937

0,090

0,072

6,195

29,09

22

0

0

2

0

33,092

2,414

0,150

0,313

9,660

50,14

23

0

0

0

-2

0,638

0,633

0,020

0,021

0,538

0,97

24

0

0

0

2

0,000

3,738

1,071

3,482

19,775

0,00

25 (C)

0

0

0

0

26,557

2,283

0,108

0,133

7,759

40,24

26 (C)

0

0

0

0

30,848

2,587

0,131

0,165

8,890

46,74

27 (C)

0

0

0

0

29,841

2,338

0,131

0,169

8,537

45,21

28 (C)

0

0

0

0

30,292

2,473

0,124

0,147

8,414

45,90

HAc1: concentração de ácido acético; (C) Pontos Centrais; Ef. PTA: eficiência do pré-tratamento ácido

Nos resultados apresentados na Tabela 5.3, pode-se observar que as maiores
concentrações de xilose, foram obtidas com os experimentos 10, 14 e 20, quando o resíduo
estava submetido a uma temperatura alta nos experimentos 10 e 14 e mediana com o
experimento 20 e um tempo baixo para o experimento 10, enquanto para o experimento 20
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um tempo mediano. Nestas condições houve uma desorganização na estrutura lignocelulósica,
tornando-a eficiente, o que resultou em concentrações de xilose relativamente altas. Estas
altas concentrações de açúcares no hidrolisado pode ser devido à uma maior troca térmica
entre o vaso reacional do reator Parr com sistema de agitação do reator (melhor transferência
de calor), isto provocou uma sinergia entre o resíduo e a concentração de ácido.
Os experimentos submetidos a temperaturas acima de 162,5ºC, notamos uma baixa
concentração dos açúcares no hidrolisado, o que pode ser devido à degradação dos mesmos,
supostamente pelo elevado grau de severidade entre temperatura, tempo de exposição e
concentração de ácido imposto no tratamento térmico. Este problema pode estar relacionado
com vários fatores: a degradação da fibra devido às características do equipamento,
degradação de açúcares do material em contato com as paredes do vaso reacional.
Uma evidência da degradação dos açúcares foi a coloração do hidrolisado
hemicelulósico e as fibras que se apresentaram mais escuras.
Os resultados apresentaram uma melhora significativa de 117% quando comparados
com os resultados de concentração de xilose entre o experimento 10 (41,74 g/L) em reator
Parr, com o melhor resultado do pré-tratamento ácido sob condições mais brandas e em
autoclave: relação sólido: líquido (1:4), concentração de ácido sulfúrico: (0,75% v/v) e
pressão: 1atm (121ºC), quando foi obtido uma concentração de xilose (aproximadamente 20
g/L) (CARVALHO, 2009).
A análise estatística dos resultados mostrou o efeito quadrático da temperatura como
mais importante na concentração de xilose, seguido do efeito linear da relação sólido:líquido
(Figura 5.2), sendo estes os principais efeitos significativos para um nível de confiança de
95% (p-level < 0,05). Cabe destacar que o efeito linear da relação sólido:líquido, próximo do
efeito da temperatura, apresentou um valor positivo, sinalizando para a imprescindibilidade de
uma alta relação sólido:líquido para a obtenção de hidrolisados com alto conteúdo de xilose.
A Figura 5.2 apresenta o diagrama de Pareto, que indica a influência de cada variável
independente na resposta.
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Efeito estimado (valor absoluto)
Figura 5.2: Diagramas de Pareto para a concentração de xilose.

A análise estatística
tica permitiu verificar o acentuado efeito da temperatura e relação
sólido líquido sobre a concentração final de xilose, sendo a magnitude do efeito quadrático da
temperatura quase três vezes maior ao correspondente para a relação sólido líquido. O efeito
quadrático contrário da temperatura sobre a concentração de xilose é decorrente do aumento
na degradação dos açúcares monoméricos, para
pa a formação
ação do respectivo composto furâ
furânico,
quando superada uma determinada temperatura.
A Figura
igura 5.3 apresenta a superfície
superfície de resposta para a concentração de xilose em
função da temperatura e relação sólido líquido, que foram as duas variáveis independentes
que apresentaram influência com significância estatística na concentração final desta resposta.
Por essa figura, pode-se notar que foi atingido um ponto de máximo dentro da faixa estudada.
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Figura 5.3: Superfície de resposta para a concentração de xilose em função da concentração de ácido
(temperatura e relação sólidosólido líquido) e tempo de exposição.

Nota-se, pela curva
urva de superfície de resposta, que para valores de temperatura acima
de 162ºC, houve um decréscimo na concentração de xilose, como foi mostrado no efeito
quadrático do diagrama de Pareto, decorrente do aumento da degradação deste açúcar para a
formação de furfural. No tocante à relação sólido: líquido, nota-se
se que as maiores
concentrações de xilose foram atingidas para os níveis mais altos desta variável e que um
aumento na relação desta variável acarretaria em um aumento significativo na concentração
de xilose.
ilose. Esta afirmação pode ser confirmada pelos ensaios 10 e 14C apresentados na tabela
tabel
5.3, nos quais foram empregadass a mesma relação sólido/líquido e temperatura, no entanto, o
tempo de exposição foi de 22,5 e 47,5 min, respectivamente, resultando em uma
uma concentração
de xilose de 41,74 e 36,92 g.L-1.
Considerando os resultados reportados a hidrólise da fração hemicelulósica de resíduo
de dendê pode ser realizada sem a necessidade de longos tempos de contato da matriz sólida
com a solução ácida, em apenas 22,5 min e baixas concentrações de ácido sulfúrico ( 0,52%
v/v), obtendo-se
se uma concentração de xilose de 41,7g.L-1. Esta técnica apresenta
características mais apropriadas quando considerado o processo industrial;

96
5.4. AVALIAÇÃO PRELIMINAR DA FERMENTABILIDADE DA Scheffersomyces
stipitis EM MEIO SINTÉTICO.
5.4.1. Biorreator - Batelada simples
Sendo um dos interesses desta pesquisa a utilização de condições brandas durante o
pré-tratamento ácido do bagaço de dendê, conduziu-se o processo inicialmente testando a
fermentabilidade em meio sintético da Scheffersomyces stipitis.
Com uma concentração inicial de 60,0 g/L de D-xilose e uma concentração
inicial de células de 8,0 g/L, a Figura 5.4 mostra o perfil cinético da fermentação em batelada
simples, realizada em biorreator. Nesta figura, observa-se que a máxima concentração de
etanol (19,7g/L) foi alcançada em um tempo de 9 horas, com resíduo de D-xilose (2,8 g/L).
Diante destes valores podemos notar uma alta taxa de consumo de xilose e de produção de
etanol, corrobora com a fermentabilidade da levedura em meio sintético. Estes valores
correspondem a uma produtividade volumétrica em etanol e um fator de rendimento de
substrato em produto de 2,19 g/L.h e 0,34 g/g, respectivamente.

Figura 5.4: Cinética de fermentação de D-xilose, realizada em biorreator (200 rpm, 30ºC, pH 6 e 0,02 vvm),
utilizando-se uma concentração inicial de células de 8,0 g/L.

5.4.2. Biorreator - Batelada alimentada
Além de fermentações conduzidas em frascos agitados, foram realizados ensaios em
biorreatores operados em batelada alimentada. Novamente, optou-se pela estratégia de
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concentração de células do inóculo do meio fermentativo com 22 horas de ativação, ou seja, a
etapa de crescimento celular em frascos de forma separada. O vaso reacional com volume
nominal de 3L, continha meio de fermentação com 900 mL. Esta estratégia de se iniciar o
processo fermentativo foi adotada para se inocular o meio com elevada concentração celular,
a fim de se obterem maiores taxas de consumo de D-xilose e produtividade volumétrica, além
de possibilitar carregar o biorreator com meio de alimentação.
A carga inicial do biorreator foi com uma concentração de substrato de 50 g/L de Dxilose. Ao longo do processo, foram realizadas duas alimentações extras de substrato, a
primeira após aproximadamente 26 horas e a segunda depois de 53 horas totais, com
concentrações de 51 g/L de D-Xilose e 50,6 g/L de D-Xilose, respectivamente.
Os perfis para D-xilose, xilitol, etanol e concentração celular estão ilustrados na Figura
5.5.

1º Etapa

2º Etapa

3º Etapa

Figura 5.5: Cinética de fermentação da D-xilose em batelada alimentada realizada em biorreator (200 rpm,
30ºC, pH 6 e 0,02 vvm), utilizando-se uma concentração inicial de células de 8,0 g/L.

A Figura 5.5 apresenta os perfis cinéticos para fermentações sequenciais com
reutilização de células. No processo representado na Figura 5.5, as células foram reutilizadas
sem aplicar nenhum tratamento entre as fermentações, somente adição de fonte de nutrientes.
No experimento, foi possível constatar uma manutenção da capacidade fermentativa
das células nas duas primeiras fermentações, obtendo-se um fator de rendimento em etanol de,
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aproximadamente, 0,31 g/g e concentrações finais mássicas de etanol próximas a 13,8 g.
Porém, no experimento, a segunda fermentação precisou de um tempo maior para o
esgotamento do substrato, a xilose, e com isto observou-se uma diminuição na produtividade
volumétrica em etanol.
O terceiro ciclo fermentativo sequencial, no experimento, mostrou-se mais lento,
apresentando uma baixa produção de etanol e uma concentração de xilose residual elevada.
Neste último estágio o processo levou praticamente o mesmo tempo que os demais,
reduzindo, consequentemente, a produtividade volumétrica do processo (Tabela 5.4).
Por outro lado, o fator de rendimento em etanol diminuiu. Tal comportamento pode
estar relacionado com a repressão do consumo de xilose, como observado por Agbogbo et al.
(2006) ou decorrente do sistema de transporte específico para o carboidrato, sendo
constitutivo para glicose e indutivo para a xilose, como proposto por Antunes (1997) para esta
mesma linhagem de Scheffersomyces stipitis.

Tabela 5.4: Parâmetros cinéticos mais relevantes em fermentações com batelada alimentada em meio sintético
reutilizando as células.

Parâmetros

Fermentação com batelada alimentada
1º

2º

3º

Tempo (h)

24

52

76

Etanol (g)
Rendimento em etanol
(g/g)
Produtividade em etanol
(g/L.h)

16,70

15,8

6,6

0,31

0,29

0,17

0,69

0,61

0,29

Xilitol (g)

1,92

3,15

4,29

Xilose residual (g)

5,9

5,4

29,8

Massa celular (g)

4,33

5,59

6,28

A diminuição no desempenho da levedura Scheffersomyces stipitis após o contato
prolongado com meio, pode ser interpretado como decorrente da tolerância da levedura à
produção de etanol. Esta diferença entre cada etapa está relacionada com o acúmulo de xilitol,
próprio do metabolismo de xilose, que agiu como protetor da célula contra a hostilidade do
meio decorrente das maiores concentrações de etanol durante o processo. Esta linhagem, em
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estudos realizados para avaliar o efeito do etanol, foi constatado que, com o aumento da
concentração deste produto no meio, foi gerado um aumento linear no rendimento em xilitol,
soluto compatível, que aje como um protetor do efeito inibidor causado pelo etanol e,
consequentemente, ocorreu uma diminuição proporcional no rendimento em etanol
(DELGENES et al., 1988).
5.5. AVALIAÇÃO

DA
FERMENTABILIDADE
UTILIZANDO
HIDROLISADO
HEMICELULÓSICO COM ACLIMATAÇÃO CELULAR E SEM ACLIMATAÇÃO
CELULAR.

5.5.1. Sem Aclimatação
O perfil cinético da primeira fermentação, realizada em biorreator com uma
concentração inicial de células de 6,95 g/L, apresenta-se na Figura 5.6. Nesta figura, observase que a máxima concentração de produto (18,9 g/L) foi alcançada em um tempo de 24 horas,
com concentração de xilose muito baixa no meio (0,7 g/L). Esses valores correspondem a
uma produtividade volumétrica em etanol e um fator de rendimento de substrato em produto
de 0,39 g/L.h e 0,45 g/g, respectivamente. Este processo apresentou uma eficiência de
fermentação de 88,1%, um resultado consideravelmente satisfatório.
Durante o processo observou-se um rápido consumo de xilose durante as primeiras 3
horas de fermentação, apresentando uma taxa de consumo de 2,23 g/L.h,. Tal comportamento
pode estar relacionado com a alta concentração de células no meio reacional minimizando,
desta forma, o efeito de inibidores do hidrolisado.
Quando analisado o comportamento da concentração celular, é possível notar um
crescimento moderado do microrganismo, sendo alcançada uma concentração final de células
de 9,5 g/L, correspondente a um fator de rendimento de substrato em massa celular de apenas
0,05 g/g (Figura 5.6). Desta forma, é importante determinar um nível de oxigênio que permita
altas taxas de produção de etanol, concomitante com o baixo crescimento celular, sem
prejuízo da viabilidade e capacidade produtora da célula.
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Figura 5.6: Perfil cinético da fermentação de hidrolisado hemicelulósico sem aclimatação celular obtido nas
condições de otimização do processo realizada em biorreator (200 rpm, 30ºC, pH 6 e 0,02 vvm).

Durante a fermentação (Figura 5.6) foi possível, observar o acúmulo de xilitol,
intermediário do metabolismo da xilose, característico desta linhagem e a concentração de
massa celular constante , favorecendo a produção de etanol.
5.5.2. Com Aclimatação
O perfil cinético da fermentação, quando as células de Scheffersomyces stipitis foram
submetidas à uma aclimatação celular, em meio com hidrolisado foi realizada em biorreator
com uma concentração inicial de células de 7,7 g/L, (Figura 5.7). Nesta figura, a máxima
concentração de produto foi de 22,4 g/L, alcançada em um tempo aproximado de 21 horas,
com baixa presença de xilose no meio (1,6 g/L). Estes valores correspondem a uma
produtividade volumétrica em etanol e um fator de rendimento de substrato em produto de
0,54 g/L.h e 0,42 g/g, respectivamente (Figura 5.7b), o que resulta em uma eficiência de
fermentação de 82,9%.
Durante o processo observou-se um rápido consumo de xilose entre as primeiras 2
horas e 8 horas de fermentação, apresentando uma taxa de consumo de 2,4 g/L.h e 2,6 g/L.h
(Figura 5.7a). Tal comportamento pode estar relacionado com a aclimatação celular ao
hidrolisado e sucessivas transferências de células para o meio hidrolisado em proporções
aumentadas, conforme descritas no item 4.3.1.
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Na Figura 5.7b, é possível notar um grande crescimento do microrganismo ao longo
da fermentação, sendo alcançada uma concentração final de 15,4 g/L, correspondente a um
fator de rendimento de substrato em massa celular de apenas 0,14 g/g.

A

B

Figura 5.7: Perfil cinético da fermentação de hidrolisado hemicelulósico com aclimatação celular obtido nas
condições de otimização do processo realizada em biorreator (200 rpm, 30ºC, pH 6 e 0,02 vvm). A) Primeiras 8
horas de processo; (b) Comportamento até 40 horas de processo.
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A utilização de elevadas concentrações de inóculo é de fundamental relevância para o
sucesso de uma fermentação, de forma a se obter o produto de interesse em tempos reduzidos
e consequente elevada produtividade. Geralmente, uma etapa inicial de ativação é seguida de
um estágio de propagação das células, utilizado como inóculo para a fermentação. No entanto,
conforme os resultados demonstram, não houve vantagens em se conduzir um estágio de
propagação das células de Scheffersomyces stipitis posteriormente ao de ativação, uma vez
que não houve ganhos em termos de concentração e massa celular. Assim, optou-se pelo
cultivo de ativação diretamente como fonte de inóculo para a fermentação, eliminando a etapa
de propagação.
No caso de cultivos em meio hidrolisado, porém, após a ativação, foram realizados
estágios de aclimatação do microrganismo, com gradual aumento da proporção de hidrolisado
no meio, com o propósito de se contornar eventuais efeitos inibitórios dos compostos
presentes no hidrolisado. De acordo com os resultados de fermentação utilizando hidrolisado
hemicelulósico, entretanto, o emprego de um único estágio de ativação foi o suficiente para se
atingir uma fermentação bem sucedida.
Tabela 5.5: Parâmetros relevantes às fermentações em biorreator de hidrolisado utilizando-se inóculo sem
propagação e propagado em três (ativação, 1ª e 2ª aclimatação)

Método
Sem
Aclimatação
Com
Aclimatação

Tempo
(h)
48

P
(g/L)
18,97

Massa
Celular(g/L)
9,55

YP/S
(g/g)
0,45

Y X/S
(g/g)
0,05

Produtividade
(g/L.h)
0,39

45

22,35

15,41

0,42

0,14

0,54

Considerando-se como tempo final de fermentação o momento no qual se estabiliza a
concentração de etanol, sendo 48 horas para o meio com hidrolisado hemicelulósico sem
aclimatação celular e 40 horas quando utilizado hidrolisado hemicelulósico com aclimatação
celular, torna-se evidente a diferença entre os processos como verificado nas variáveis
apresentadas na Tabela 5.5.
Dentre as variáveis de resposta, destaca-se o maior tempo necessário para o processo
realizado utilizando hidrolisado sem aclimatação celular e a diminuição do fator de
rendimento de substrato em produto (de 0,45 g/g para 0,42 g/g no meio contendo xilose
proveniente de hidrolisado). Contudo, a concentração final de células e os parâmetros mais
relevantes desta etapa, foram diferentes para ambos os processos e, consequentemente, o fator
de rendimento de substrato em biomassa, sinalizando uma alternativa quando comparado com
a etapa de propagação celular em meio sintético.
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Diante dos resultados, era esperada uma maior produtividade volumétrica em etanol
nos experimentos quando submetidos a uma aclimatação celular, ao ser relacionado com o
experimento sem aclimatação celular, mostrando o quanto se torna importante esta etapa do
processo, mas devemos sinalizar que o tempo total de experimentos tornou-se mais eficaz
quando utilizada a metodologia sem aclimatação celular, porque esta não compreende de
tempos de ativação e propagação de células que duram 72 horas antes de serem inoculadas.
5.6. PRÉ-TRATAMENTO ALCALINO

O processo de produção de etanol a partir do bagaço demanda a transformação da
celulose em monômeros de glicose e sua subsequente conversão, por microrganismos, em
etanol. Entretanto, a celulose nativa encontra-se muito protegida pela matriz ligninacarboidrato, de modo que a celulose torna-se muito resistente à ação hidrolítica, resultando em
processos lentos de conversão. Desta forma, torna-se necessário realizar um pré-tratamento do
bagaço, de modo a aumentar a exposição das fibras de celulose, tornando-as mais acessíveis
aos agentes hidrolíticos enzimáticos ou ácidos.
O pré-tratamento ácido resultou na remoção da fração hemicelulósica, no entanto, a
lignina ainda presente na celulignina ácida impõe restrições estruturais dificultando o acesso
das celulases e possibilitando ligações improdutivas, requerendo cargas enzimáticas maiores
para a hidrólise da celulose. Assim, como a estrutura da lignina é solubilizada em ambientes
alcalinos, um pré-tratamento com hidróxido de sódio foi realizado, com o objetivo de se
remover a lignina presente na celulignina ácida, sem causar danos à cadeia celulósica para
posterior utilização.
Antes do pré-tratamento alcalino, a fração sólida resultante do pré-tratamento ácido,
também conhecida por celulignina ácida (CA), foi lavada com água destilada para a remoção
do excesso de ácido e na última lavagem, procedeu-se o ajuste do pH para 6,0 com hidróxido
de sódio. Posteriormente, foi filtrada e submetida à secagem a 65 °C/24h. O rendimento
mássico após esta etapa foi de 73,7%.
As condições reacionais empregadas nesta etapa foram: relação sólido/líquido de 1/20
g/mL, temperatura de 121 °C/ pressão de 1 atm e tempo de 30 min. Foram avaliadas as
seguintes concentrações de NaOH: (A) 1 % (p/v), (B) 2 % (p/v) e (C) 4 % (p/v).
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5.6.1. Microscopia Eletrônica de Varredura do bagaço de dendê (MEV)
Com o propósito de avaliar as modificações superficiais nas fibras dos materiais
lignocelulósicos, após as etapas de pré-tratamento ácido e alcalino, foram feitas análises de
microscopia eletrônica de varredura.
Fazendo uma análise comparativa das fotomicrografias do bagaço in natura, da
celulignina ácida e da celulignina parcialmente deslignificada (Figura 5.8), observa-se uma
mudança significativa da estrutura morfológica do bagaço de dendê quando submetido aos
pré-tratamentos ácido e alcalino, com uma visível desorganização das fibras.
Através da análise microscópica foi possível observar que enquanto as fibras do
bagaço de dendê in natura encontram-se inteiras (Figura 5.8A), as do bagaço pré-tratado estão
rompidas (Figura 5.8B e 5.8C e D), proporcionando uma melhor disponibilidade das fibras
celulósicas para os processos subsequentes, tais como para a conversão enzimática da celulose
em glicose, no processo de obtenção de etanol celulósico.
As fotomicrografias corroboram as análises químicas, as quais evidenciam uma grande
solubilização dos componentes, tornando as fibras mais expostas a cada etapa de
processamento da biomassa e com isso aumentando sua área superficial (OHGREN et al.,
2007).
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A

B

C

D

Figura 5.8: Fotomicrografias do bagaço de dendê in natura (A); celulignina ácida (B) e celulignina parcialmente
deslignificada (C) e (D)

5.6.2. Pré-Hidrólise Enzimática
No processo de sacarificação e fermentação simultâneas, diferentemente do processo
em separado, a hidrólise e a fermentação ocorrem simultaneamente. Entretanto, antes da
inoculação, a biomassa deve ser submetida a uma etapa de pré-hidrólise. A função da préhidrólise enzimática é fornecer uma fonte de carbono inicial para a levedura, uma vez que a
biomassa está na forma macromolecular, que não é uma fonte de carbono diretamente
fermentável. Outro aspecto é que a levedura necessita ser inoculada em uma condição com
alta concentração de glicose a fim de se aumentar o fluxo glicolítico.
A partir das micrografias, é evidente a importância da pré-tratamento ácido e alcalino
para o acesso enzimático para a celulose. Assim, como citando anteriormente o bagaço de
palma foi pré-tratado com ácido diluído e meio alcalino (A, B e C, tal como descrito em
Materiais e Métodos). Essas biomassas pré-tratadas foram submetidos a uma hidrólise
enzimática, utilizando um preparado comercial, Cellic®CTec2 (atividade FPase = 281.61 ±
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1,79 FPU / ml, unidades de papel de filtro por mililitro de enzimas) e os resultados relativos a
glicose são exibidos na Figura 5.9.
Primeiramente, o perfil cinético da hidrólise nas condições empregadas foi construído
para determinar o melhor tempo para se inocular a levedura e iniciar a fermentação. Este
perfil está apresentado na Figura 5.9, que permite fixar o tempo de pré-hidrólise em 15 h, pois
a taxa de hidrólise após esse tempo se reduz na maioria dos ensaios. Portanto, a concentração
de glicose no tempo de 15 h, foi utilizada como resposta para inocular o microrganismo e dar
início ao processo SSF.

Figura 5.9: Os resultados para a hidrólise enzimática utilizando como substrato celuligina parcialmente
deslignificada submetido a pré-tratamento alcalino em três condições A (NaOH a 1%), B (NaOH a 2%) e C
(NaOH a 4%). Condições: 200 rpm, 47ºC -50ºC, pH = 5,0 (tampão de citrato de sódio) razão sólido: líquido = 1:
5 (g de celulignina parcialmente deslignificada: mL de tampão citrato).

O teor de glicose para a hidrólise enzimática do material previamente pré-tratado com
a concentração de NaOH - 1% (A), atingiu seu valor mais elevado, após 15 horas, 19 g/L. No
entanto, para aqueles cujo pré-tratamento alcalino utilizado foi com concentrações de álcali 2% (B) e 4% (C), chegou a 45,9 g/L e 46,5 g/L de glicose libertada, respectivamente, depois,
15 horas, confirmando que estes pré-tratamentos, tal como sugerido pelas micrografias,
aumenta o acesso da enzima à celulose, de fato, sendo, por conseguinte, muito mais eficiente.
Estes resultados corroboram os relatados por Menezes et al. (2002) e Sewalt et al. (1997).
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5.6.3. Produção de Etanol a Partir da Celulignina Parcialmente Deslignificada
do Bagaço de Dendê Empregando o Processo de Sacarificação e Fermentação
Simultâneas (SSF)
A fim de analisar a produção de etanol pelo processo de sacarificação e fermentação
simultâneas (SSF), foi realizado um ensaio empregando celulignina parcialmente
deslignificada (CPD) nas condições definidas anteriormente e a linhagem comercial de
Saccharomyces cerevisiae como agente fermentativo.
Este ensaio foi realizado em frasco de fermentômetros, com uma relação sólido/líquido de
1/5 (g/mL) e uma carga enzimática de 26 FPU/g sólido. O meio reacional foi suplementado com
uréia (1,25 g/L), KH2PO4 (1,1g/L), extrato de levedura (10 g/L), solução de sais minerais
(40mL/L).

Devido à incompatibilidade da temperatura ótima para sacarificação e fermentação, a
CPD foi submetida à uma pré-hidrólise enzimática por 15 h a 50 °C.
Sabe-se que a agitação é um problema significativo em processos impactados com
sólidos, devido à alta viscosidade, o que resulta em limitações difusionais à transferência de
massa e calor (PIMENOVA e HANLEY, 2003). Para reduzir este problema, a pré-hidrólise
enzimática foi operada em Shaker Innova 44. A enzima foi alimentada no início da etapa de
pré-hidrólise junto com a solução tampão de citrato de sódio.
Decorridas as 15 h de pré-hidrólise, a temperatura foi ajustada para 37 °C e uma
concentração de 8 g.L-1 da linhagem comercial de Saccharomyces cerevisiae foi inoculada ao
processo.
Na Figura 5.10 estão apresentados os perfis de produção de etanol e consumo de
glicose durante o processo SSF em fermentômetros.
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Figura 5.10: Processo de sacarificação e fermentação simultâneas (SSF) da celulignina parcialmente
deslignificada de bagaço de dendê.

A concentração final de etanol foi influenciada principalmente pelo teor de sólidos no
meio, fator limitante do processo de fermentação e sacarificação simultânea. Porém, a
concentração de inóculo apresentou uma importância significativa no comportamento dos
perfis do processo de fermentação e sacarificação simultânea. Uma alta concentração celular
no início do processo SSF fez com que a taxa de consumo da glicose disponível ao se iniciar o
processo SSF fosse maior (Figura 5.10). De acordo com os resultados cinéticos, observou-se
uma forte relação entre a concentração da levedura e a taxa enzimática de liberação da glicose
da matriz celulósica. Inicialmente, em qualquer um dos experimentos, existiam concentrações
altas de glicose que atendiam à demanda exercida pela levedura nos experimentos avaliados.
Isto fez com que tanto a taxa de produção de etanol, assim como o tempo de fermentação,
fossem diretamente dependentes da taxa de liberação de glicose. Porém, depois de
transcorridas algumas horas, a curva de produção de etanol apresentou uma mudança
marcante em sua inclinação.
A alta concentração de levedura utilizada no processo SSF é um fator comum entre os
trabalhos reportados na literatura (Sassner et al, 2006; Linde et al, 2006; Wingren et al, 2005;
Alkasrawi, 2002). Os valores citados na literatura estão condizente com este trabalho,
ressaltando a importância do equilíbrio que deve existir entre a carga enzimática e a
concentração de levedura para aumentar a eficiência e diminuir os custos do processo.
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No momento em que a levedura conseguiu consumir a totalidade da glicose disponível
no meio, o processo SSF passou a ser limitado pela taxa de liberação de glicose imposta pelas
enzimas celulolíticas. Vale ressaltar que a taxa de liberação de glicose é maior a 47oC
(temperatura na qual é realizada a pré-hidrólise enzimática), do que na temperatura na qual é
realizado o processo SSF (37oC). A estratégia de se aumentar a temperatura não se aplica ao
processo SSF, já que a produção de etanol seria afetada consideravelmente, tendo em vista
que nesta temperatura a atividade microbiana ficaria comprometida.
Portanto, comparando os resultados obtidos na figura 5.10, a CPD previamente pré-

tratado com NaOH 2% (B), uma vez submetido a SSF, produziu 22,4 g / L de etanol.
Enquanto isso, CPD pré-tratado com NaOH a 4% (C) produziu 18,21 g / L de etanol. Assim,
as concentrações mais elevadas de NaOH, além de elevar os custos, são desnecessárias. Notase uma menor concentração de etanol na curva com NaOH a 1% (A) que acabou sendo
descartada devido aos resultados não promissores.
5.7. PRODUÇÃO DE BIODIESEL POR ESTERIFICAÇÃO HOMOGÊNEA

A Figura 5.11 representa a comparação das curvas cinéticas dos ensaios (reações com
os catalisadores ácidos homogêneos descritos em materiais e métodos e reação feita na
ausência de catalisador), realizados com etanol anidro, a 130°C, na razão molar 3:1
(etanol:ácidos graxos). Nota-se neste experimento uma maior conversão do ácido graxo a
ésteres etílicos quando utilizado os catalisadores, ácido sulfúrico e ácido metanosulfônico,
com valores acima de 85%, esse resultado é atribuído devido ao baixo teor de água na
composição dos catalisadores, de acordo com a reação de esterificação quanto menor o teor de
água maior será o deslocamento de equilíbrio para formação do produto. Já a Figura 5.12
representa a comparação das curvas cinéticas dos ensaios realizados com metanol anidro, a
130°C, na mesma razão molar.
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Figura 5.11: Curvas Cinéticas dos Ensaios Com Etanol Anidro.

Figura 5.12: Curvas Cinéticas dos Ensaios Com Metanol Anidro.

De acordo com os resultados da Figura 5.12, observa-se que as melhores conversões
obtidas, para as reações com metanol anidro foram com os catalisadores ácido sulfúrico e
ácido metanosulfônico, esses resultados demonstram uma maior conversão de ácidos graxos a
ésteres metílicos quando comparados aos ésteres etílicos,

o metanol apresenta menor

percentual da molécula de água em sua composição quando comparado ao etanol, o que
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favorece o deslocamento no equilíbrio químico na formação de produto com maior conversão
na reação de esterificação.
Apesar da conversão a ésteres etílicos tender à estabilização no tempo de 20 minutos,
existe um ganho de mais de 10% no valor de conversão nos experimentos com ácido
metanosulfônico (18%) e ácido sulfúrico (15%), o que torna viável a realização do processo
catalítico com um tempo de 60 minutos (Tabela 5.6).
Tabela 5.6 Comparação Entre o Tempo de Conversão nos Experimentos com Etanol Anidro

Catalisador

Conversão em 20 minutos

Conversão em 60 minutos

(%)

(%)

Sem catalisador

16,0

20,0

Ácido fosfórico

16,5

26,8

Ácido tri-cloroacético

20,2

30,6

Ácido metanosulfônico

75,1

88,7

Ácido sulfúrico

79,7

91,6

Na Tabela 5.7 nota-se um comportamento diferente nos experimentos realizados com
metanol. O aumento na conversão a ésteres metílicos entre os tempos de 20 e 60 minutos não
chega a 1%, com os catalisadores ácido metanosulfônico e ácido sulfúrico. Observa-se, com
isso, um menor tempo para a realização deste processo.
Uma explicação para os rendimentos destes dois ácidos serem maiores é o fato de
ambos serem praticamente anidros. O ácido fosfórico e o ácido tricloroacético, pelo contrário,
não o são. O ácido fosfórico, por exemplo, apresenta cerca de 15% em peso de água. A água
diminui consideravelmente o rendimento da esterificação.
O efeito negativo da água no rendimento da reação de esterificação pôde ser
novamente observado nos ensaios que foram realizados com etanol e metanol hidratados.
Nestes novos ensaios utilizou-se o ácido metano sulfônico como catalisador homogêneo da
reação, como mostra a Figura 5.13 que compara as conversões, na presença e na ausência de
catalisador.
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Tabela 5.7 Comparação Entre o Tempo de Conversão nos Experimentos com Metanol Anidro

Catalisador

Conversão em 20 minutos

Conversão em 60 minutos

(%)

(%)

Sem catalisador

25,7

34,8

Ácido fosfórico

36,5

49,3

Ácido tri-cloroacético

16,1

26,2

Ácido metanosulfônico

94,8

95,8

Ácido sulfúrico

92,4

96,7

Os resultados com metanol apresentaram-se mais promissores do que os resultados
realizados com etanol, mas o uso atualmente da rota etílica no Brasil oferece uma vantagem: a
oferta desse álcool, disseminada praticamente por todo o território nacional. Assim, os custos
diferenciais de fretes para o abastecimento de etanol versus o abastecimento de metanol, em
certas situações, podem influenciar na decisão na opção do agente de esterificação.
Adicionalmente, sob o ponto de vista ambiental, o uso do etanol leva vantagem sobre o uso do
metanol, pois este último geralmente é obtido de derivados do petróleo, diferentemente do
etanol combustível que é produzido a partir da biomassa, como é o caso da totalidade da
produção brasileira. O país produz um combustível 100% renovável, gerando, ainda, mais
ocupação e renda no meio rural, mais economia de divisas, sendo uma tecnologia
completamente consolidada.
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Figura 5.13: Curvas Cinéticas dos Ensaios na Ausência e Presença do Ácido Metanosulfônico, em
Etanol Hidratado (4% de água) e Metanol Hidratado (4% de água).

A explicação para o efeito negativo no rendimento da reação de esterificação está
baseada no equilíbrio das espécies ácidas com a carbonila presente nos ácidos graxos, que é
mostrado na Figura 5.14 abaixo.

Figura 5.14: Reações de Equilíbrio Ácido-Básico das Espécies Envolvidas na Formação de Biodiesel.

O equilíbrio mostrado em (a) só ocorre quando o meio é hidratado (no caso do ácido
fosfórico e do ácido tricloroacético e dos álcoois hidratados). Neste caso, após o equilíbrio de
(a), ocorre o mostrado em (c). Já para o meio anidro de fato, não acontece o equilíbrio
mostrado em (a) e sim, o que é mostrado em (b). A espécie H3O+ é muito mais estável que a
espécie H+. Por conta disso, é muito mais difícil protonar a carbonila com H3O+ do que com
H+. Assim, o equilíbrio de (b) fica muito mais deslocado para a direita que o de (c). Como as
espécies do lado direito das equações (b) e (c) são intermediários fundamentais para a
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formação dos ésteres, temos que a espécie COOH-H+ é muito mais fácil de ser formada que
COOH-H3O+. Dessa forma, a reação em meio anidro acaba sendo favorecida em relação ao
meio hidratado (SANTOS, 2005).
Na Figura 5.15, podemos observar os resultados de conversão em função do tempo
para os experimentos realizados com ácido metanosulfônico, quando foram variadas as suas
concentrações no meio reacional.

Figura 5.15. Gráfico de Conversão versus Tempo para Reações com Diferentes Teores de Ácido
Metanosulfônico na Esterificação Etílica de Ácidos Graxos de Palma.

Pode-se observar, a partir deste gráfico, que o uso do catalisador ácido
matanosulfônico resulta em uma melhora significativa no rendimento da reação. Também
pode ser observado que o aumento da quantidade de catalisador não aumenta
significativamente a conversão final, podendo ser recomendada a concentração de 0,5% de
ácido metanosulfônico, como a ideal para a reação de esterificação etílica de ácidos graxos de
palma.
5.8. BALANÇOS MÁSSICOS PARA O PROCESSO INTEGRADO DE
PRODUÇÃO DE BIODIESEL

A partir dos resultados obtidos neste trabalho em todas as etapas, foi feito um balanço
material para a avaliação do potencial do bagaço de dendê para a produção de etanol e
integrar ao processo de produção de biodiesel .
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O resíduo da indústria da palma, o bagaço é considerado como excedente do processo,
amplamente utilizado para a produção de vapor e eletricidade, em processos pouco eficientes,
devido à inexistência de aplicações mais atraentes.
A existência de processos de monomerização eficientes, unida à integração energética
das usinas, que inclui o uso de caldeiras mais eficientes (já existentes), e à substituição de
parte do bagaço queimado por outros materiais, como palha ou lignina, permitiriam uma
disponibilidade de bagaço próxima a 78% do obtido no processo de moagem. Esse maior
excedente poderia ser destinado a etapas de pré-tratamento e, posterior, transformação em
substâncias de maior interesse, melhorando a produtividade das indústrias sem aumento nas
áreas de plantio. No caso brasileiro, estima-se que o bagaço excedente, se fosse utilizado para
a produção de etanol, permitiria duplicar a produção no país (PEREIRA, 2006).
Dentre algumas variáveis do processo, o teor de umidade do bagaço quando
armazenado é de suma importância para a o cálculo do balanço de massa e para a avaliação do
potencial das frações de hemicelulose e celulose para a produção de etanol. De acordo com
GUITIÉRREZ et al. (2009) o bagaço de dendê apresenta em sua composição 40%(m/m)
umidade. Este será o teor a ser considerado como base para nosso cálculo. É importante
lembrar que o óleo de palma representa apenas 8% da biomassa total produzido pela planta,
pois ele representa, em média, 20% do peso do cacho de fruto fresco, ao passo que este
representa, grosso modo, 40% do total de biomassa produzida pelo dendezeiro.
Para integração entre as rotas de produção de etanol 2G e Biodiesel 2G, levaremos em
consideração um cenário no qual são produzidos entre 50Kg e 70Kg de borra ácida (
subproduto gerado quando o óleo de dendê é purificado) durante o processamento de 1
tonelada de óleo bruto de palma, são gerados simultaneamente 4 toneladas (massa úmida) de
bagaço de dendê.
Considerando a composição descrita (Tabela 5.2) para o bagaço e segundo os
resultados experimentais, para cada tonelada de bagaço de dendê (massa seca) podem ser
produzidos 116,20 kg de etanol, sendo 55,3kg provenientes do aproveitamento da fração
hemicelulósica e o restante 60,9Kg da fração celulósica, conforme Figura 5.16.
Sabendo-se que nas melhores condições de esterificação etílica, da borra ácida de
palma, utiliza-se uma proporção de 170g de etanol para cada 307g de borra ácida, percebe-se
que a quantidade de etanol requerida é de 38,76 kg etanol para processar a totalidade de borra
ácida gerada no processamento de uma tonelada de óleo bruto.
Podemos afirmar que a quantidade de etanol produzido do bagaço de dendê, em
condições otimizadas, seria suficiente para o processamento da totalidade da borra ácida,
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tendo um excedente substancial plausível de 240.1 kg de etanol que pode ser direcionado para
outros processamentos ou para comercialização.

Frutos da
Palma
4 ton

1 ton óleo
bruto
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Óleo de
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Figura 5.16:Fluxograma do Processo de Integração entre a Produção de Resíduos da Indústria de Dendê e a
Produção de Etanol.

Nota-se um excedente também de matéria-prima (bagaço), este por outra via pode ser
utilizado para queima visando à destilação do próprio etanol. Sabendo-se a quantidade
necessária para obtenção do biodiesel etílico, podemos dimensionar a quantidade de resíduo
em massa seca que poderá ser usado para queima. De acordo com balanço de massa notamos
que a quantidade necessária de bagaço de dendê para produzir 38,76 Kg de etanol é 333,56 kg
de bagaço em massa seca. Portanto, temos um excedente de 2.066 Kg de bagaço de dendê. A
Figura 5.17 ilustra o processo descrito.
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Figura 5.17:Fluxograma para Destilação do Etanol Aproveitando o Excedente do Resíduo da Indústria de
Dendê.

O aproveitamento dos resíduos da indústria da palma (dendê), oleaginosa mais
produtiva e cultivada comercialmente, quando plantada em áreas degradadas da Amazônia,
tem grande potencial de mitigação nas emissões dos gases do efeito estufa, funcionando como
um sorvedouro de carbono, por conta das emissões líquidas negativas dos gases do efeito
estufa. (Villela, 2009). Fica evidente a capacidade diferenciada de geração de biomassa
proporcionada pela Elaeis Guineensis, responsável também por um alto balanço energético
em sua cadeia produtiva.
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Além disso, uma alternativa amplamente favorável quando comparada a outros usos
típicas do solo na região Amazônica (soja, pecuária, cultivo itinerante), quando analisada sob
um viés social, econômico e ambiental. Em uma dada área, o cultivo de dendê gera mais
renda anual, demanda mais mão-de-obra não-qualificada e causa menos impactos ao solo e
ciclo hidrológico do que os outros citados usos da terra.
5.9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não há dúvidas de que a produção de etanol a partir de cana trata-se de um complexo
produtivo impressionante, porém com a matriz energética centrada apenas em uma cultura.
Portanto, faz-se necessária a busca por outras fontes de matérias-primas para produção de etanol,
visando à sustentabilidade e à consolidação do conceito de energia renovável. O Brasil, além de
concentrar grande número de pequenos, médios e grandes produtores, apresenta uma diversidade
de condições ambientais que permitem, ao explorar o potencial de matérias-primas renováveis e
com aptidão regional, promover a descentralização da produção de etanol.
A realização deste trabalho permitiu estabelecer condições, para o prétratamento ácido,
que geraram um hidrolisado com fermentabilidade melhorada, assim como técnicas mais
apropriadas para a obtenção do inóculo. Desta forma, foi possível fermentações com tempos de 40
horas com o consumo praticamente total do substrato. O uso de técnicas de planejamento
experimental e análise estatística foram imprescindíveis, além de práticas, para a obtenção de
resultados aprimorados, definitivos, confiáveis e validáveis. Estas técnicas permitiram uma
racionalização na realização de experimentos sem comprometer a relevância e precisão de
resultados e conclusões.
Em termos gerais, os avanços conseguidos com a realização desta tese, apresentam-se
como um grande aporte na procura de se atingir o conhecimento necessário para o aproveitamento
de materiais lignocelulósicos visando à industrialização da produção de etanol de segunda
geração, sendo esta uma das maiores necessidades da humanidade: fontes alternativas de energia,
renováveis, economicamente viáveis e ambientalmente mais amigáveis.
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CAPÍTULO VI
6. CONCLUSÕES E SUGESTÕES
Neste capítulo, abordaremos uma discussão sobre as conclusões obtidas ao longo deste
trabalho, as atividades desenvolvidas nesta linha de pesquisa tão promissora relacionada à
produção de etanol 2G para integração ao biodiesel 2G, a partir de resíduos agroindustriais.
! A matéria-prima em questão por ser obtida através de uma planta oleaginosa, apresentou
um percentual de 17,7% de lipídeos, para isto foi necessário a utilização da técnica da
extração em soxhlet para determinação do teor de óleo e posteriormente todo bagaço foi
lavado com detergente neutro para retirada desse óleo;
! O bagaço de dendê apresentou uma composição de 42,2 % de celulose, 29,3 % de
hemicelulose e 27,8% de lignina, mostrando potencial teórico de produção de etanol, a
partir das frações polissacarídeas. Na indústria do dendê, para cada 4 toneladas de bagaço
de dendê úmido, 1 tonelada de óleo bruto de palma é gerado no processo de refino deste
óleo, considerando o bagaço de dendê em (massa seca) são 2,4 toneladas de resíduos;
! Os resultados obtidos para o pré-tratamento ácido, acondicionado em reator tipo Parr para
um sistema heterogêneo com alta carga de sólidos apresentaram resultados promissores
tendo em vista que o sistema de aquecimento e a transferência de calor se dá de forma
uniforme em todo vaso reacional. O sistema de agitação no reator Parr, foi um fator
importante para melhor distribuição do calor e homogeinização do sistema reacional,
permitindo uma maior sinergia entre o sistema sólido líquido;
! O resíduo lignocelulósico de dendê pode ser utilizado como matéria-prima para a
produção de etanol, sendo alcançadas, neste trabalho, concentrações de açúcares passíveis
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de fermentação com concentrações de aproximadamente 42g.L-1 a partir do
aproveitamento da fração hemicelulósica;
! As condições aplicadas durante o pré-tratamento ácido de bagaço de dendê influenciaram
diferentes características do hidrolisado. Em termos gerais, aumentos na concentração de
ácido (1,5% v/v) permitem uma maior eficiência do processo com maiores teores de
xilose no hidrolisado, em detrimento da fermentabilidade dos hidrolisados. Da mesma
forma, a relação sólido:líquido (1/3,64) apresentou efeitos opostos na concentração de
xilose e na eficiência do processo (23%), sendo positivo para a primeira variável e
negativa para a segunda. Fica, assim, evidente que a determinação de condições ótimas de
processo deve ser direcionada a atender todas as variáveis de resposta consideradas;
! Os resultados experimentais do planejamento experimental permitiram estabelecer o efeito
dos

principais

inibidores

presentes

no

hidrolisado

hemicelulósico

(furfural,

hidroximetilfurfural, ácido acético) sobre a fermentabilidade dos mesmos. Assim, a
relação etanol/xilitol, após fermentação, apresentou uma diminuição drástica na medida
em que a concentração dos inibidores foi maior nos hidrolisados;
! As análises de microscopia eletrônica de varredura mostraram que a estrutura do bagaço
de palma foi sendo decomposta após o pré-tratamento ácido e alcalino, facilitando desta
forma a hidrólise enzimática e o processo fermentativo;
! A fermentação do hidrolisado hemicelulósico com aclimatação celular, obtido a partir do
pré-tratamento ácido nas condições otimizadas, resultou em uma concentração de etanol
de 22,4 g.L-1, eficiência de fermentação de 82,9% e produtividade volumétrica em produto
de 0,54 g.L-1.h-1, destacando que esta fermentação com 18 horas apresentou um excelente
resultado, enquanto a fermentação do hidrolisado hemicelulósico sem aclimatação celular,
resultou em uma concentração de etanol de 18,9 g.L-1, eficiência de fermentação de 88,1%
e produtividade volumétrica em produto de 0,39 g.L-1.h-1, merece um destaque este
resultado por não passar pela etapa de aclimatação celular e apresentar uma taxa de
consumo e formação de produto extremante rápida;
! O desempenho da levedura Scheffersomyces stipitis foi mantido durante as fermentações
de hidrolisado hemicelulósico, aplicando-se técnicas para ativação das células e
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propagação entre os ciclos fermentativos. Quando a mesma foi utilizada em um sistema de
batelada alimentada durante a terceira fermentação verificou-se um desempenho inferior
da levedura, sinalizando uma dificuldade para a reutilização da levedura e o
desenvolvimento de processos contínuos;
! Na etapa de pré-hidrólise enzimática da celulignina parcialmente deslignificada, as
condições que resultaram na maior concentração de glicose empregando a menor carga
enzimática foram: tempo de pré-hidrólise de 15 h, relação sólido/líquido de 1/5 g.mL-1 e
carga de enzima (Cellic®CTec2 ) de 26 FPU.g-1 sólido. A concentração de glicose obtida
nestas condições foi de 45,9 g.L-1;
! Em relação a etapa de sacarificação e fermentação simultâneas (SSF) conduzida em
fermentômetros, uma produção de 22,4 g.L-1 de etanol em 48 h de processo. Esta
concentração corresponde a uma produtividade volumétrica de 0,47 g.L-1.h-1 e uma
eficiência de conversão de glicose em etanol de 98,5%;
! O processo de integração energética foi determinado através de um balanço de massa, no
qual foi descoberta a quantidade de etanol necessária para produção de biodiesel (38,76Kg
de etanol) e o quanto é gerado durante os processos de fermentação, (278,9kg de etanol),
concluímos que a quantidade de etanol produzido é maior do que a quantidade requerida,
gerando um excedente de etanol.
6.1. SUGESTÕES

! Novos estudos de pré-tratamento ácido de bagaço devem ser conduzidos direcionados ao
aumento da concentração de xilose. Porém, a obtenção de bons resultados, neste sentido,
só

será

possível

com

aumentos

da

concentração

de

ácido

e

temperatura,

consequentemente, equipamentos de maior sofisticação que poderiam ser desenvolvidos
visando à integração energética dentro do conceito da biorrefinaria;
! Avaliar a potencialidade do resíduo de dendê, utilizar o resíduo antes do processo de
debulhamento e prensagem;
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! Avaliar a produção de etanol a partir do bagaço de dendê em processo contínuo com
células livres e imobilizadas, em diferentes concepções de hidrólise e fermentações
separadas;
! Estudo de condições mais apropriadas para a fermentação de hidrolisado hemicelulósico
devem ser avaliadas visando à reutilização da Scheffersomyces stipitis em fermentações
sequenciais. Neste sentido, é possível que, variações na taxa de aeração do processo,
permitam um crescimento celular que sustente um número relevante de ciclos
fermentativos;
! Em relação ao processo de sacarificação e fermentação simultâneas (SSF), avaliar a
alimentação extra de enzima após o início da fermentação, com a finalidade de reduzir o
tempo de processo e aumentar a concentração final de etanol;
! A realização de estudos de viabilidade econômica do processo, e de cada uma das etapas
que envolvem o aproveitamento de bagaço de dendê sob as condições desenvolvidas no
presente trabalho, será necessária para direcionar o escalonamento do processo;
! A viabilidade da integração do processo proposto neste trabalho utilizando etanol de
hemicelulose e celulose a integração ao processo de Biodiesel, dentro do conceito de
biorrefinaria, deve ser pesquisada;
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ABSTRACT
Brazil presents the world's largest potential for the production of palm oil due to nearly 75 million hectares of land suitable
for palm culture and advantageous soil and climate. The biomass generated in the production of palm oil (palm pressed
fiber, PPF) is mainly composed of lignocellulosic material that can be hydrolyzed into fermentable sugars for further
conversion to ethanol. This work evaluated alkaline pretreatment of this palm oil residue and subsequent Simultaneous
Saccharification and Fermentation (SSF), achieving a conversion of glucose to ethanol higher than 90% and a
concentration equivalent to 22.40 g/L of the alcohol.
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INTRODUCTION
Indiscriminate use of hydrocarbons for industrial development has led to a decrease in oil reserves and generated high
levels of environmental contamination. These factors have stimulated mankind to seek new energy and industrial
alternatives less dependent on fossil and non-renewable feedstocks, therefore reducing damages to the environment.
Shifting from an oil-dependent economy to a new, more clean, one, however, is not an easy task, since oil industry has
been long established and provides more than 36% of energy needs. Besides, oil plays a fundamental role as a raw
material for the petrochemical industry [1].
Expand the energy supply, while promoting development with reduced environmental impact and preserving energy
sources, is the biggest challenge of the scientific community today. The concept of alternative energy, intensively
investigated in the last century, is, today, synonymous of renewable energy [2].
Brazil presents many advantages over other countries regarding the use of renewable energy and biofuels production
from a wide range of oil-rich types of plants. Located predominantly in tropical and subtropical regions, it receives intense
solar radiation throughout the year, providing a high energy density per unit area, and its biodiversity is amongst the
richest in the world. Also, Brazil shows the largest potential for oil palm production due to its almost 75 million hectares of
land suitable for cultivation without competing against food agriculture [3].
Oil Palm industry generates large quantities of residues. According to the principles of Biorefinery, palm bagasse, a
lignocellulosic material, could be explored for further ethanol production. Composed mainly of cellulose, hemicellulose and
lignin, these feedstocks cannot be readily fermented into valuable products. However, once pretreated and saccharified,
they provide sugars that serve as substrates for the production of a wide array of products, biofuels amongst them. Also,
palm is one of the few plant species that are able to supply large amounts of both vegetable oil (including biodiesel) and
ethanol [4,5].
In order to obtain biodiesel, though, not only pretreatment and fermentative stages are required: the Saccharification step,
concerning enzymatic hydrolysis of cellulose, which releases glucose, must be carried out.The use of cellulolytic enzymes
for the hydrolysis of complex lignocellulosic biomass to obtain sugar liquors is of great interest. The lignocellulosic raw
material, usually rich in cellulose, can be converted to glucose - a monosaccharide assimilated by most microorganisms through enzyme action and, further, submitted to different processes, resulting in a vast range of products, from fuels to
polymers [6].
Seeking a more integrated bioprocess, different strategies have been conceived and Simultaneous Saccharification and
Fermentation (SSF) stands as a prominent one. In this process, cellulose hydrolysis and fermentation occur both in only
one stage, and once glucose is released in the cultivation media, it is promptly consumed, overcoming cellulose inhibition
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due to high levels of glucose. Hemicellulose fractioning and hydrolysis, with its subsequent fermentation, though, are held
separately (Figure 1) [4,5].

Lignocellulosic
Biomass

Hydrolysis of
hemicellulose

Fermentation
C5

Pretreatment

Ethanol recovery

Saccharification and
Fermentation (SSF)
C6

Fig 1: SSF schematic diagram [4].
This work studies palm bagasse potential to produce ethanol through a SSF process using pretreated lignocellulosic
material and commercial enzyme and yeast.

MATERIALS AND METHODS
Feedstock
Raw palm bagasse was provided by Agropalma Company, located in Belém/ PA, Brazil.
Before serving for scientific purposes, this feedstock undergoes a series of steps. Once oil palm fresh fruit bunches (FFB)
2
are harvested in the field, they are transferred to a sterilizer, where they are cooked under pressure of 2 kg/cm to 3
2
kg/cm for approximately 60 minutes at 135 ºC [7]. After cooking, FFB are tilted through thresher and fruits and bunches
are separated (empty fruit bunches, EFB) with the former being transferred, through conveyor, to a digester. The carrier
transports empty clusters to the storage area, while the mixed fruit is sent to a screw press where crude oil is separated
from the pie, which corresponds to palm pressed fiber (PPF). PPF, processed in the carrier, is, then, dried. This is the
material used in this work.

Alkaline pretreatment
For further saccharification steps, palm bagasse previously acid pretreated was washed until pH reached 5.5. Later, it was
dried at 50ºC for 24 hours and, finally, submitted to alkaline pretreatment in order to remove lignin, resulting in partially
delignified cellulignin (PDCL). This pretreatment was carried out at 1 atm and 121 ºC with a solid-liquid ratio of 1:20 (g of
cellulignin/ mL of alkali) for 30 minutes. Three different concentrations of NaOH (% w/v) were investigated and are
exhibited in Table 1:
Table 1. NaOH concentrations for alkaline pretreatments
Assay

NaOH concentration (% w/v)

A

1%

B

2%

C

4%

Microorganism, enzyme and fermentation media
Enzymatic hydrolysis was performed using commercial enzyme Cellic®CTec2 (Novozymes) in a citrate buffer solution (pH
= 5.0), while fermentation assays were carried out with commercial yeast strain Saccharomyces cerevisiae (Fleischmann),
used in the baking industry.
Fermentation media consisted of 10.0 g/L of yeast extract , 1.25 g/L of urea, 1.1 g/L of KH2PO4, 40.0 mL/L of mineral salt
solution and partially delignified cellulignin (PDCL), obtained from acid and alkaline pretreatment, as substrate [8].
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Morphological analysis of palm bagasse
The micrographs of the samples were obtained through scanning electron microscope (SEM) Hitachi TM-1000 model.
Procedure for preparing material for analysis consisted in depositing a portion of the solid on a tape fixed carbon in the
sample port. Scale of micrographs ranged from 1 mm to 300 µm.

Enzymatic hydrolysis and enzyme activity
Enzymatic hydrolysis for saccharification was carried out for palm bagasse previously submitted to both acid (solid : liquid
ratio equivalent to 1:3.25, H2SO4 0.85 %v/v) and alkaline pretreatment (NaOH 1% (A), NaOH 2% (B) and NaOH 4% (C)).
Assays were performed in triplicate, and glucose concentration (g/L) was chosen as response variable for the process.
Enzyme activity of commercial enzyme Cellic®CTec2 was determined as proposed by [9].

Simultaneous saccharification and fermentation (SSF)
Before starting SSF process for ethanol production, an enzymatic pre-hydrolysis step was carried out at 47ºC – 50ºC at
200 rpm in a rotary shaker (New Brunswick™ Innova® 44) for 15 hours with sodium citrate buffer solution (pH = 5,0), an
enzyme load of 26 FPU/ g of PDCL and a solid: liquid ratio equivalent to 1: 5 (g of PDCL : mL of citrate buffer) [10].
Once SSF started, process temperature shifted to 37 °C, which is the highest temperature that allows development of the
yeast. Initial cell concentration was about 8 g/L and the process lasted for 48 hours at 200 rpm in 500 ml (nominal volume)
conical shake flasks containing 150 mL of medium. These flasks were closed to avoid air entrance, enabling only CO2 exit
through a slightly acidified solution with hydrochloric acid.
Along the process, at adequate time intervals, ethanol concentration was estimated by monitoring weight loss of each
flask, due to CO2 release (ethanol equivalent, EE). Fermentation efficiency (FE) was calculated relative to stoichiometry of
the reaction of alcoholic fermentation:

Samples were collected at the beginning and at the end of the SSF process and centrifuged at 10000 rpm for 10 minutes.
Also, all the assays were held in triplicate.

Analytical methods
Supernatants from samples collected at the beginning and at the end of SSF process were used to evaluate ART
concentration through DNS method [11]. Glucose was quantified by glucose-oxidase method (GOD) using analytical kit
from Interteck Katal (Belo Horizonte, MG, Brazil).
Also, sugars such as glucose, xylose and arabinose, besides ethanol, in order to confirm previous GOD, DNS and EE
results, were analyzed individually by high-performance liquid chromatography (HPLC) using a Shimadzu cromatograph
coupled to a Hi-Plex H column at 60 °C with H2SO4 (5 mM) as mobile phase at 0.6 mL/min flow rate.

RESULTS AND DISCUSSION
Morphological analysis of palm bagasse
Table 2 shows in natura palm bagasse composition, according to the methodology described:
Table 2. In natura palm bagasse composition
Components

(%) w/w

Cellulose

42.28

Hemicellulose

24.34

Lignin

28.99

Ash

2.25

Others

2.14

It can be observed that cellulose is the most abundant component of the material (42,28% w/w), followed by lignin (28.99
% w/w) and hemicellulose (24,34% w/w). These results corroborate previous studies reported in the literature [13]. High
content of both lignin and hemicellulose indicate that material must be pretreated prior to saccharification and fermentation
in order to achive efficient hydrolysis and ethanol conversion.
In order to visualize and better understand possible physical changes in lignocellulosic fibers after each pretreatment to
which palm bagasse was submitted, scanning electron microscopies (SEM) were performed and its results are shown in
Figure 2:
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A

B

C

D

Fig 2: Scanning electron microscopy (SEM) of palm bagasse. (a) in natura palm bagasse, (b) material after acid
pretreatment (cellulignin), (c) and (d) material after acid and alkaline pretreatments (partially delignified
cellulignin)
It can be seen, from micrograph of Figure 2a, that in natura palm bagasse fibers are compact and homogeneous, while
cellulignin fibers, presented on the micrograph of Figure 2b, seem more disorganized.
Micrographs of Figures 2c and 2d illustrate, respectively, disruption of fibers after acid pretreatment only and both acid and
alkaline pretreatment. Material submitted to the latter exhibits greater disruption, since, besides removing hemicellulosic
fraction (acid pretreatment), alkaline pretreatment partially removes lignin, resulting in more exposed cellulose fibers,
which are more accessible to subsequent enzymatic action.

Enzymatic hydrolysis
From the micrographs, it is clear the importance of both acid and alkaline pretreatment for further enzymatic access to
cellulose. Hence, previously acid and alkaline pretreated palm bagasse (A, B and C, as described in Materials and
Methods) were submitted to enzymatic hydrolysis, using Cellic®CTec2 (FPase activity = 281.61 ±1.79 FPU/ml, Filter
Paper Units per millimeter of enzyme cocktail) and the results concerning released glucose are exhibited in Figure 3.
Glucose levels for enzymatic hydrolysis of material previously pretreated (PDCL) with the lowest NaOH concentration - 1%
(A) - are the lowest, reaching, at its highest, after 15 hours, 19 g/L. However, for those whose previous alkaline
pretreatment used higher alkali concentrations - 2% (B) and 4% (C) -, approximately 45.9 g/L and 46.5 g/L of glucose
were released, respectively, after, 15 hours, confirming that these pretreatments, as suggested by the micrographs,
enhance enzyme access to cellulose, indeed, being, therefore, much more efficient. These results corroborate those
reported by Menezes et al. (2002) and Sewalt et al. (1997) [14,15].

Fig 3: Results for enzymatic hydrolysis using as substrate partially delignified celluligin (PDCL) subjected to
three different alkaline pretreatments: A (NaOH 1%), B (NaOH 2%) and C (NaOH 4%). Conditions: 200 rpm, 47ºC 50ºC, pH=5.0 (sodium citrate buffer) and solid: liquid ratio=1:5 (g of PDCL : mL of citrate buffer).
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Since results for released glucose are similar for material submitted to NaOH 2% (B) and NaOH 4% (C), seeking a costefficient process, NaOH 2% (B) seems to be the best alternative. In order to better evaluate these two conditions,
fermentation studies were carried out.

Simultaneous saccharification and fermentation (SSF)
SSF process for ethanol production, comprising a pre-hydrolysis step for initial conversion of cellulose to glucose, prior to
Saccharomyces cerevisiae inoculation, as described in Materials and Methods, was performed and lasted for 48 hours
(Figure 4)
PDCL previously pretreated with NaOH 2% (B), once subjected to SSF, produced 22.4 g/L of ethanol, with YP/S factor
(ethanol yield) equivalent to 0.50 g/g, corresponding to a fermentation efficiency (FE) of 98.5 % and a volumetric
productivity (QP) of 0.47 g/L.h, denoting that high conversions of cellulose to glucose and, further, to ethanol, were
achieved. Meanwhile, PDCL pretreated with NaOH 4% (C) produced 18.21 g/L of ethanol, with Y P/S=0.50 g/g, FE = 86.4 %
and QP=0.39 g/L.h. Hence, higher concentrations of NaOH, besides elevating costs, seem unnecessary.

Fig 4: Ethanol production through SSF process for PDCL subjected previously to two different alkaline
pretreatments: B (NaOH 2%) and C (NaOH, 4%). Conditions: 200 rpm, 37ºC and solid: liquid ratio=1:5 (g of PDCL :
mL of citrate buffer).
Also, assays regarding SSF of in natura palm bagasse, alkali pretreated only (without acid) and PDCL (pretreated with
both acid and NaOH 2%) were held (Figure 5). This test was performed due to the fact that the feedstock, as mentioned
before, is subjected to a baking thermal treatment, which may weaken the rigid structure of the lignocellulosic material,
therefore, increasing enzymatic access to cellulose and subsequent conversion to glucose. The results, however, show
that this treatment alone is not enough, since ethanol production for in natura bagasse was lower than for material alkali
pretreated only and for PDCL.
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Fig 5: Ethanol production through SSF process for in natura palm bagasse, alkali pretreated only palm bagasse
and both acid and alkali (NaOH 2%, B) pretreated palm bagasse. Conditions: 200 rpm, 37ºC and solid: liquid
ratio=1:5 (g of PDCL : mL of citrate buffer).
Parameters presented in Table 3 confirm the relevance of alkaline pretreatment to promote higher enzymatic digestibility
of lignocellulosic complex. Ethanol volumetric productivity for PDCL (B) is 5 and 2.5 times higher than those for in natura
and alkali pretreated palm bagasse, respectively. Hence, although palm fibers are previously cooked, this process does
not promote a disruption or disorganization of these fibers that allows for an efficient enzymatic access to substrate for
further fermentation.
Table 3. Parameters for SSF process for acid and alkali pretreated (B), alkali pretreated and in natura palm
bagasse
Parameter

B (PDCL)

Alkali pretreated

In Natura

YP/S (g/g)

0.50

0.50

0.42

FE (%)

98.5

97.8

82.3

QP (g/L.h)

0.47

0.19

0.086

Where: YP/S = ethanol yield factor, FE=Fermentation efficiency and QP= Volumetric productivity
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CONCLUSIONS
This work shows that palm lignocellulosic biomass presents potential as feedstock for bioproduction of ethanol. The
relevance of performing both acid and alkali pretreatment on palm oil bagasse, in order to partially delignify the material
and, hence, enhance enzymatic access to cellulose, was demonstrated. High values of ethanol concentration and
fermentation efficiency during SSF process (22.4 g/L and 98.5%, respectively) of material previously pretreated with acid
and NaOH 2% (w/v) were achieved. Results for material pretreated with NaOH 4% indicate that is unnecessary to perform
pretreatment under more severe conditions. These encouraging results denote that it is possible for palm bagasse to play
an important role within the context of biofuels and Biorefinery.
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