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RESUMO 

Os avanços na busca por combustíveis renováveis tornaram-se essenciais devido a exaustão 

dos recursos de fontes não renováveis, o aumento dos preços dos combustíveis, bem como o 

aquecimento global. As fontes de energia renováveis servem como uma alternativa viável às 

fontes de energia tradicionais à base de petróleo, carvão mineral e gás natural, fornecendo 

energia limpa e sustentável. A produção de bioetanol de segunda geração (2G) a partir da 

biomassa lignocelulósica oferece uma grande solução para os desafios atuais, enquanto 

satisfaz o conceito de biorrefinaria. As principais tecnologias de conversão de biomassa 

lignocelulósica para bioetanol 2G envolvem o fracionamento do complexo lignocelulósico 

empregando pré-tratamentos para a remoção de hemiceluloses e lignina, visando a 

recuperação dos açúcares fermentescíveis contidos na celulose em uma etapa posterior de 

hidrólise enzimática. Neste estudo foi investigado o fracionamento em duas etapas (pré-

tratamento hidrotérmico seguido de deslignificação organossolve com glicerol) do bagaço de 

cana. O pré-tratamento de deslignificação organossolve usando glicerol puro e residual da 

produção de biodiesel foi avaliado quanto à sua efetividade para a remoção de lignina visando 

a subsequente conversão enzimática da fração celulósica residual. As variáveis estudadas 

incluíram a temperatura (T), tempo (t), razão líquido-sólido (RLS) e o teor de glicerol (G), 

sendo que as mesmas foram otimizadas usando planejamento experimental Doehlert e 2
2
. Os 

resultados mostraram que foi possível obter uma deslignificação de 64% do bagaço de cana 

(210,3°C, 40 min, RLS = 6,5:1 e 80% de G (v/v)) pré-tratado por autohidrólise (T = 175,8°C, t 

= 49 min e RLS = 5,3), uma conversão enzimática (CE) de 53,8% da fração sólida residual e 

uma viabilidade energética de 90% em um conceito de biorrefinaria. No entanto, sob 

condições ligeiramente mais brandas (196,8°C, 40 min, RLS = 6,5:1 e 80% de G), uma 

conversão enzimática de 55% foi alcançada, o que levou a um cálculo de viabilidade 

energética de 95%, apesar dessa condição ter removido menos lignina. A substituição do 

glicerol puro pelo glicerol impuro mostrou-se tecnicamente viável, e possibilitou que o 

glicerol impuro fosse diretamente usado no processo organossolve, o que diminuiu o custo 

operacional do pré-tratamento, sugerindo que esse processo poderia ser aplicado à uma planta 

de bioetanol 2G integrada. Os resultados obtidos neste trabalho proporcionam novas 

conclusões, direcionamentos para pesquisa e sugerem novas possíveis estratégias que 

poderiam ser usadas no conceito de biorrefinaria 2G.  
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ABSTRACT 

Advances in low emission fuels are now essential due to depleting fossil fuel resources, the 

subsequent rise in fuel prices, as well as global warming. Renewable energy sources serve as a 

viable alternative to traditional petroleum, coal, and natural gas based energy sources, 

providing clean and sustainable energy. The production of 2G ethanol or bioethanol from 

lignocellulosic biomass offers a grand solution to the present challenges while still satisfying 

the biorefinery concept. The main conversion technologies to 2G ethanol involve the 

fractionation of the lignocellulosic complex via pretreatments for the removal of lignin and 

hemicellulose to later recover fermentable sugars from cellulose in the enzymatic hydrolysis 

step. In this study, the 2 stage fractionation (hydrothermal pretreatment followed by glycerol 

organosolv delignification) of sugarcane bagasse was studied. The organosolv delignification 

pretreatment using pure and residual glycerol was evaluated for its effectiveness in lignin 

removal for subsequent enzymatic conversion of the cellulose fraction. The variables studied 

include reaction temperature, time, liquid-to-solid ratio and glycerol concentration. The 

results show that 64% delignification of bagasse is possible at 210.3
o
C, 40 min, LSR 6.5:1, 

and 80% (v/v) glycerol after being pretreated by autohydrolysis (T = 175.8°C, t = 49 min and 

LSR = 5.3), achieving 53.8% enzymatic convertibility of the pretreated solid, and 90% 

energetic viability in a biorefinery concept. However, under slightly milder conditions 

(196.8°C, 40 min, LSR 6.5:1 and 80% (v/v) glycerol), an enzymatic conversion of 55% was 

achieved, leading to a 95% energetic viability despite having removed less lignin. The 

substitution of pure glycerol with impure glycerol proved to be fundamentally feasible, 

widening the possibilities for its direct use in the organosolv process. The inclusion of impure 

glycerol as an organossolve agent can be implemented with low capital and pretreatment 

operating cost, suggesting that this process could be applied to a 2G bioethanol integrated 

production plant. The findings of this study provide new research directions and suggest new 

strategies in the 2G biorefinery concept. 

 

Keywords: sugarcane bagasse, organosolv, pretreatment, glycerol, delignification, enzymatic 

hydrolysis 
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 Introdução 1.

Em um mundo constantemente desafiado pelas mudanças climáticas, esgotamento dos 

recursos oriundos de combustíveis fósseis e o aumento dos preços dos combustíveis é necessário 

avaliar a realidade atual. Será que é possível sobreviver sem carvão, petróleo e gás natural? Com 

o avanço das tecnologias para produção de energia renovável a resposta é positiva. A energia 

renovável serve como uma alternativa viável para as fontes de energia tradicionais, fontes de 

energia limpas e sustentáveis. Baseadas em tecnologias de energias renováveis atuais, que 

utilizam a biomassa lignocelulósica, as projeções feitas para que a transição para um sistema 

global de energia totalmente renovável ocorra até 2050 são plausíveis (CORNELISSEN, et al., 

2012).  

No que se refere ao uso de fontes de energia renováveis, o Brasil é considerado um dos 

pioneiros em tecnologias de combustíveis alternativos e políticas de energia sustentável em 

escala em nível global. As inovações na produção de combustível líquido etanol à base de 

sacarose extraída da cana-de-açúcar, introduzidas na década de 1970, continuam a produzir novos 

desenvolvimentos até hoje (GURGEL et al., 2012). Os novos desenvolvimentos são 

principalmente devido ao incremento da produção de cana-de-açúcar com o desenvolvimento de 

novas variedades genéticas de maior produtividade por hectare, moagem e extração do caldo da 

cana-de-açúcar mais eficiente, além de leveduras com maior capacidade de fermentação para 

produção de etanol (CANILHA et al., 2012). 

Recentemente, a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) estimou a colheita 

para a safra 2015/2016 de cana-de-açúcar em 658,7 milhões de toneladas (CONAB, 2015), sendo 

que cada tonelada de cana-de-açúcar esmagada nas usinas de álcool e açúcar produz cerca de 

250-280 kg de bagaço de cana contendo 50% de umidade. Portanto, tendo em vista esse cenário 

de desenvolvimento, a otimização das tecnologias de processamento de bagaço de cana nas 

usinas para produção de bioenergia e bioeletricidade é essencial, dado o potencial de geração de 

energia deste resíduo lignocelulósico. 

A biomassa lignocelulósica possui como constituintes da parede celular três materiais 

estruturais principais: polissacarídeos, como celulose e hemiceluloses, e a lignina. Além disso, a 

biomassa lignocelulósica contém também pequenas quantidades de pectina, proteínas, extrativos 
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e compostos inorgânicos (CARVALHO, 2009). Para isolar a fração polissacarídica da biomassa 

lignocelulósica e convertê-la em combustíveis líquidos como o bioetanol e gasosos como metano 

e hidrogênio, por exemplo, pré-tratamentos são essenciais devido a recalcitrância da biomassa. A 

remoção de lignina, precedida ou não da remoção de hemiceluloses, do complexo lignocelulósico 

visando o isolamento do componente majoritário, celulose, ou da fração polissacarídica, 

holocelulose (celulose mais hemiceluloses), é uma etapa essencial antes de sua conversão 

biológica ou bioquímica para combustíveis. Uma das maiores vantagens do pré-tratamento da 

biomassa lignocelulósica é que ele facilita a difusão dos reagentes, uma vez que a porosidade da 

biomassa lignocelulósica é aumentada. Dois dos principais pré-tratamentos empregados na 

atualidade são o hidrotérmico, também conhecido como autohidrólise, usado para a remoção das 

hemiceluloses, e a deslignificação, usada para a remoção da lignina (SUN; CHEN, 2008).  

O foco deste trabalho foi o fracionamento do bagaço de cana em duas etapas empregando 

autohidrólise seguida de deslignificação. A deslignificação é uma etapa necessária principalmente 

porque a lignina provê rigidez a parede celular das plantas, e é a causa principal de recalcitrância 

da biomassa lignocelulósica em tratamentos biológicos como a fermentação seca para produção 

de biogás (metano e hidrogênio) e hidrólise enzimática para liberação de açúcares 

fermentescíveis para produção, por exemplo, de bioetanol. Um dos processos ambientalmente 

mais vantajosos e consequentemente utilizados para a deslignificação é o chamado processo 

organossolve. Esse processo se baseia na utilização de uma mistura de solventes constituída de 

um ou mais solventes orgânicos e água como, por exemplo, acetona-água, etanol-água e glicerol-

água, em altas temperaturas para remover a lignina. Essencialmente nesse processo, os 

fragmentos de lignina hidrolisados dentro do complexo lignocelulósico são transportados de 

dentro para fora da célula vegetal devido à maior solubilidade deles em solventes orgânicos do 

que em água. Nesse tipo de pré-tratamento parte das hemiceluloses, não removidas no pré-

tratamento hidrotérmico (autohidrólise), também podem ser removidas, possibilitando a obtenção 

de um resíduo sólido rico em celulose. Portanto, esse resíduo sólido rico em celulose torna-se 

mais susceptível a hidrólise enzimática (ROMANÍ et al., 2013).  

Uma vez que o processo organossolve emprega solventes orgânicos em meio aquoso para 

fracionar e remover a lignina da biomassa lignocelulósica, o tipo de solvente utilizado gera 
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discussões. O uso de etanol de 1ª geração (1G) e de glicerol oriundo do processo de produção de 

biodiesel tem sido amplamente discutido, uma vez que o Brasil é um grande produtor de ambos.  

 

A etapa de deslignificação empregando etanol tem problemas de viabilidade econômica 

devido ao uso desse solvente e também de outros fatores (MOSIER et al., 2005), mas utilização 

de solventes orgânicos residuais (impuros) de outros processos, como glicerol impuro, pode ser 

uma opção a ser considerada nesse contexto. No entanto, o uso de etanol em comparação com o 

uso de glicerol tem se mostrado menos favorável, uma vez que o primeiro tem sido demandado 

para uso como biocombustível, enquanto o segundo é um subproduto da produção de outro 

biocombustível, o biodiesel (TAN et al., 2013). Nesse cenário, o Brasil é o segundo maior 

produtor e consumidor de biodiesel do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, visando atender 

à demanda interna de biodiesel para a adição obrigatória de 8% de biodiesel ao diesel a partir de 

março de 2016 (D.O.E., 2016). 

O biodiesel é um combustível “verde”, obtido principalmente da transesterificação de 

óleos vegetais catalisada por bases como o hidróxido de potássio ou de sódio ou mesmo metóxido 

de sódio na presença de metanol ou etanol formando ésteres metílicos ou etílicos de ácidos 

graxos. Portanto, o subproduto principal da produção do biodiesel é o glicerol, sendo que a 

geração desse corresponde a cerca de 10% da produção total de biodiesel (GONÇALVES et al., 

2009), ou seja, aproximadamente 340 milhões de litros de glicerol impuro foram produzidos 

somente em 2014. Além disso, existe uma forte tendência de crescimento da produção de 

biodiesel, e consequentemente de glicerol, aumentado a disponibilidade desse subproduto no 

mercado. No entanto, o glicerol impuro possuiu um baixo valor de mercado (RIVALDI et al., 

2007). De acordo com o Serviço de Informação Química Independente (ICIS, 2014), em julho de 

2014 o glicerol com pureza em torno de 80% custava em média USD$ 292,50/tonelada, e esse 

valor sofreu uma redução de 20% em apenas dois meses devido a flutuações de mercado. Depois 

de purificado, o glicerol possui diversos usos na indústria como, por exemplo, nas indústrias de 

cosméticos, farmacêuticas e alimentícias, porém o processo de purificação para uso em tais 

indústrias é consideravelmente custoso, envolvendo etapas como filtração, neutralização e 

destilação (ISAHAK et al., 2014), o que consequentemente aumenta o seu valor de mercado. O 

glicerol de pureza industrial possui um valor de mercado estável desde os anos 1970, entre USD$ 

1.200 – 1.800/tonelada (QUISPE et al., 2013). Portanto, a utilização de glicerol puro no processo 
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de deslignificação de biomassa lignocelulósica torna-se pouco atrativa do ponto de vista 

econômico. No entanto, a utilização de glicerol impuro (teor de glicerol em torno de 80-90%) na 

deslignificação de biomassa lignocelulósica foi pouco explorada até o presente momento, sendo 

que o primeiro estudo foi feito por SUN e CHEN (2008). A escassez de estudos empregando 

glicerol impuro abre um campo de estudos nessa área de conhecimento com vias a estabelecer 

novas alternativas de processamento de biomassa lignocelulósica no contexto da biorrefinaria. 

Embora, atualmente, o processo organossolve seja considerado menos viável economicamente do 

que alguns processos de pré-tratamento discutidos na literatura em termos de custo energético 

devido ao aquecimento de reatores e recuperação de solventes, a utilização de glicerol impuro 

pode ajudar a aumentar a viabilidade econômica do mesmo (ISAHAK et al., 2014). Portanto, a 

otimização do processo organossolve empregando glicerol puro e também glicerol impuro com 

respeito a quantidade de solvente orgânico empregada, temperatura e tempo de reação poderia 

elevar o status do processo organossolve a um futuro mais promissor para o processamento de 

resíduos lignocelulósicos dentro de uma biorrefinaria lignocelulósica para produção de 

combustível de segunda geração (etanol) e produtos de valor agregado. 
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 Revisão da literatura 2.

2.1. Biomassa lignocelulósica como uma fonte de energia renovável  

A utilização de combustíveis fósseis como fontes de energia gera uma incerteza quanto ao 

esgotamento das reservas disponíveis no planeta, visto que são considerados fontes de energia 

não renováveis. Com isso, a utilização de biomassa lignocelulósica pode ser uma alternativa 

viável para substituir fontes de energia à base de petróleo (ALVIRA et al., 2010). A biomassa 

lignocelulósica é a fonte mais abundante de biomassa renovável no mundo produzindo um total 

anual de 1×10
10

 milhões de toneladas (SÁNCHEZ; CARDONA, 2008). Ela é composta de três 

macromoléculas principais, celulose, hemiceluloses e lignina.  

A celulose é o maior componente estrutural das células vegetais, fornecendo resistência 

mecânica e estabilidade química às plantas, além de armazenar a maior fonte de energia. A 

energia solar é absorvida em processos de fotossíntese e armazenada na forma de glicose que é 

convertida em celulose para que ocorra o crescimento em massa da planta (EVERT; 

EICHHORN, 2013). As hemiceluloses são copolímeros formados por diferentes açúcares de 

cinco e seis átomos de carbono, C-5 e C-6 respectivamente, que também existem nas células das 

plantas. A lignina é uma macromolécula formada por compostos aromáticos, constituindo uma 

camada protetora hidrofóbica e proporcionando mais rigidez mecânica as plantas (VAN WYK, 

2001). 

Além dos três compostos químicos majoritários, a água e outros componentes com baixo 

teor como proteínas e minerais podem ser encontrados na composição da parede celular 

(FENGEL; WEGENER, 1984). A composição da biomassa lignocelulósica depende muito da sua 

fonte, existindo uma variação significativa nos conteúdos de celulose, hemiceluloses e lignina na 

biomassa lignocelulósica se ela provém de madeiras moles, duras ou gramíneas. Na Tabela 2.1 

são apresentados diversos tipos de materiais lignocelulósicas bem como suas composições 

químicas em termos do teor de celulose, hemiceluloses e lignina. 
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Tabela 2.1. Composição de vários materiais lignocelulósicos de diversas fontes (porcentagem em 

base seca). 

Materiais lignocelulósicos  Celulose (%)  Hemiceluloses (%)  Lignina (%)  

Madeira dura 40 – 55  24 – 40  18 – 25  

Madeira mole  45 – 50  25 – 35  25 – 35  

Cascas de nozes  25 – 30  25 – 30  30 – 40  

Espigas de milho 45  35  15  

Grama 25 – 40  35 – 50  10 – 30  

Papel 85 – 99  0  0 – 15  

Palha de trigo 30  50  15  

Lixo de coleta seletiva 60  20  20  

Folhas 15 – 20  80 – 85  0  

Cascas de sementes de 

algodão  

80 – 95  5 – 20  0  

Jornal 40 – 55  25 – 40  18 – 30  

Papeis residuais de polpas 

químicas/pastas químicas  

60 – 70  10 – 20  5 – 10  

Grama bermuda de litoral  25  35,7  6,4  

Capim 45  31,4  12,0  

Bagaço de cana-de-açúcar 43,8 28,6 23,5 

       Fonte: SUN; CHENG, (2002) (adaptada) 

No contexto brasileiro, o bagaço de cana-de-açúcar é a fonte de biomassa lignocelulósica 

mais abundante. O teor dos componentes principais do bagaço de cana de 60 amostras de várias 

regiões do Brasil e também de várias variedades genéticas foi descrito por ROCHA et al., (2015) 

como sendo, em média, 42,19% de celulose, 27,60% de hemiceluloses, 21,56% de lignina, 5,63% 

de extrativos e 2,84% de inorgânicos (expressado como cinzas). A colheita de cana-de-açúcar 

estimada para a safra 2015/2016 é em torno de 658,7 milhões de toneladas segundo a Companhia 

Nacional de Abastecimento (CONAB, 2015). O bagaço de cana representa em torno de 25 a 28% 

em massa (base úmida) da cana-de-açúcar processada, e levando em conta a estimativa para a 

safra 2015/2016 podem ser geradas de 164,7 a 184,4 milhões de toneladas de bagaço de cana 

contendo aproximadamente 50% de umidade.  

 

2.2. Características físicas e químicas da biomassa lignocelulósica 

A Figura 2.1 apresenta a complexa estrutura de um material lignocelulósico. A 

característica estrutural das células vegetais de uma biomassa lignocelulósica consiste de uma 
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disposição onde as fibras de celulose são constituídas de macrofibrilas, as quais são formadas por 

um conjunto de microfibrilas de celulose. As microfibrilas de celulose são interfaciadas pelas 

hemiceluloses e lignina, respectivamente (YANG et al., 2006).  

Figura 2.1. Estrutura de um material lignocelulósico, da planta ao complexo lignocelulósico e a 

célula vegetal. 

 

Fonte: RITTER, M. K., 2008 

Os polissacarídeos da parede celular estão localizados em interfaces microfibrilares e 

matriciais. As microfibrilas, áreas constituídas de elementos cúbicos na cor verde, são altamente 

cristalinas com uma composição química homogênea, diferindo da interfase da matriz 

lignocelulósica. Essa área homogênea consiste principalmente de cadeias de celulose formando 

estruturas longas e finas unidas por ligações de hidrogênio intermoleculares (REIS et al., 1992). 

As microfibrilas são interfaciadas com zonas amorfas contendo as fibrilas de hemiceluloses, 
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enquanto a lignina ajuda a fortalecer a ligação das hemiceluloses com as macrofibrilas (GIBSON, 

2012).  

A estrutura complexa da matriz lignocelulósica favorece a sua habilidade para manter a 

estabilidade e rigidez da célula vegetal, porém, ocasiona em sérias restrições para a produção de 

biocombustíveis via hidrólise enzimática. A rede de interações entre os seus componentes, 

celulose, hemiceluloses e lignina, ocasiona em uma baixa acessibilidade enzimática, e, portanto, 

cria a necessidade de romper essas interações para diminuir a recalcitrância dessa complexa 

estrutura. A fim de entender essa necessidade, as características físicas e químicas dos três 

componentes serão discutidas.  

 

2.2.1. Celulose 

A celulose é o principal polissacarídeo da biomassa lignocelulósica, representando cerca 

de 40-50% em massa (base seca) de sua composição. A celulose é um homopolímero de cadeia 

linear constituído de unidades de celobiose que se repetem e são unidas por ligações glicosídicas 

do tipo β(1→4). Cada unidade de celobiose é formada por duas moléculas de β-D-anidroglicose, 

também ligadas por uma ligação glicosídica do tipo β(1→4) (SOLOMONS; FRYHLE, 2009). As 

microfibrilas de celulose são um resultado da agregação das cadeias individuais de celulose, 

mantidas de forma coesa por ligações intermoleculares de hidrogênio e forças de van der Waals, 

formando estruturas paracristalinas (HARRIS et al., 2010). Esta força de coesão é essencial para 

a planta, uma vez que as microfibrilas são mantidas imersas em uma matriz de carboidratos, 

proporcionando rigidez para a parede das células vegetais. Além disso, acredita-se que a presença 

das fortes ligações intermoleculares de hidrogênio entre as cadeias de celulose evita que ela seja 

facilmente dissolvida em solventes comuns (CHEN, 2014).  

Cada cadeia de celulose é composta por uma extremidade redutora e uma extremidade 

não redutora. A extremidade não redutora contém uma unidade de glicose que termina com um 

grupo hidroxila livre no carbono 4 (C-4), enquanto que a extremidade redutora termina com um 

grupo hemiacetal (ou aldeído) no carbono 1 (C-1), fazendo com que as unidades de β-D-

anidroglicose estejam sob uma conformação do tipo 
1
C4, como pode ser visto na Figura 2.2. 
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Figura 2.2. Estrutura molecular de um fragmento de cadeia de celulose mostrando uma unidade 

de celobiose e as extremidades não redutora e redutora, da esquerda para à direta (n = número de 

unidades de β-D-anidroglicose).  

 

Fonte: OLSSON e WESTMAN (2013) adaptada 

 

A quantidade de unidades de β-D-anidroglicose (AGU) presentes na cadeia de celulose irá 

determinar o grau de polimerização (GP) da celulose, que em geral varia entre 300-15.000 para as 

diferentes espécies de plantas (O’SULLIVAN, 1997). 

 

2.2.2. A cristalinidade e o grau de polimerização da celulose 

  O arranjo das microfibrilas de celulose dentro do complexo lignocelulósico dita o grau de 

cristalinidade de uma determinada biomassa vegetal. Quanto maior a organização das 

microfibrilas em regiões altamente ordenadas maior o grau de cristalinidade. Além disso, a 

cristalinidade da celulose contida em uma biomassa lignocelulósica é um dos principais fatores 

que afetam a eficiência da hidrólise enzimática. A redução do grau cristalinidade da celulose 

afeta consideravelmente a velocidade de hidrólise da celulose pelas enzimas celulolíticas 

(celulases).  

  Para romper a estrutura cristalina da celulose é necessário aplicar à biomassa 

lignocelulósica um ou mais pré-tratamentos, os quais podem ser físicos, químicos ou biológicos 

ou uma combinação deles (YOSHIDA et al., 2008). Para entender o efeito da cristalinidade da 

celulose na etapa de hidrólise enzimática, uma avaliação da estrutura supramolecular da celulose 

é necessária. 

  As ligações de hidrogênio intramoleculares da celulose são bem relacionadas com a 

rigidez e a conformação de suas cadeias, enquanto que as ligações intermoleculares são 
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responsáveis pela formação de agregados supramoleculares, conhecidos como fibrilas, e também 

de suas propriedades cristalinas (CREDOU; BERTHELOT, 2014). Baseado em difração de raios-

X e em ressonância magnética de carbono 13 (
13

C) no estado sólido (RMN 13C ES), os quatro 

principais alomorfos de celulose foram identificados e definidos como celulose Iα e Iβ, II, III e IV 

(ZUGENMAIER, 2008): 

 Celulose I: a forma de celulose considerada como a mais abundante na natureza, também 

conhecida como celulose nativa;  

 Celulose II: formada pelo tratamento alcalino da celulose com NaOH, também conhecido 

por mercerização (descoberto por John Mecer em 1844), seguido de sua regeneração 

(neutralização com solução de ácido acético ou lavagem abundante com água) 

(GELLERSTEDT et al., 2009); 

 Celulose III: formada pela reação reversível da celulose I com amônia liquida; 

 Celulose IV: formada pela reação reversível de celulose II com glicerol sob aquecimento. 

A celulose I, nativa, existe sob duas formas cristalinas, Iα e Iβ, e suas cadeias são 

ordenadas em paralelo. Contrariamente, as cadeias da celulose II, mercerizada ou regenerada, são 

ordenadas em antiparalelo (PARK et al., 2010). A celulose I, nativa, existe sob a forma de 

fibrilas, que são feixes de cadeias poliméricas constituídas por unidades de β-D-

anidroglicopiranose unidas por ligações do tipo β-(1→4). Estas fibrilas podem se unir para 

formar grandes estruturas supramoleculares que constituem de uma rede de cadeias de celulose. 

Quando celulose I é isolada depois de um pré-tratamento para a remoção de lignina e de 

hemiceluloses, uma rede porosa e complexa de fibrilas de celulose pode ser observada (Figura 

2.3). 
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Figura 2.3. Imagem de microscopia eletrônica de varredura (MEV) de uma polpa celulósica kraft 

após a remoção de hemiceluloses e lignina, mostrando a alta agregação das microfibrilas de 

celulose formando uma rede. 

 

Fonte: PECIULYTE et al., (2011).  

Fortemente relacionado com a cristalinidade, o grau de polimerização (GP), também 

desempenha um papel importante nas propriedades físicas e químicas da celulose (ZHAO; 

ZHANG; LIU, 2012). O grau de polimerização é definido pelo número de unidades monoméricas 

de β-D-anidroglicose (AGU) em uma macromolécula, polímero ou oligômero  (JENKINS et al., 

1996). O GP é determinado quando a celulose é purificada ou isolada a partir da sua fonte nativa, 

o que implica em redução ou alteração do GP, visto que os tratamentos aplicados são químicos e 

podem levar a alteração dessa propriedade. A quantidade de unidades de AGU presentes indica o 

valor do GP da celulose, o qual pode variar de 300 a 15.000 para as diferentes espécies de plantas 

(O’SULLIVAN, 1997). Quanto maior o GP da celulose, maior resistência à tração e outras 

forças. Geralmente, as cadeias de celulose mais curtas (baixo valor de GP) são mais facilmente 

hidrolisadas por ação de enzimas celulolíticas devido ao acesso mais fácil dessas ao substrato 

(HALLAC; RAGAUSKAS, 2011). 
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2.2.3. Hidrólise da celulose 

Devido a hidrólise da celulose por via química, ou seja, hidrólise ácido-catalisada, gerar 

vários produtos de degradação da glicose como 5-hidroximetil-2-furfuraldeído (HMF), ácido 

levulínico, ácido fórmico, dentre outros (GURGEL et al., 2012), os quais inibem o crescimento e 

a atividade metabólica de micro-organismos, a via biológica para a hidrólise da celulose será 

discutida neste trabalho, uma vez que a hidrólise enzimática, embora seja mais cara devido ao 

custo das enzimas e necessite de um tempo reacional maior para que elevados rendimentos sejam 

obtidos, ela é mais seletiva, permitindo a obtenção de hidrolisados prontamente fermentescíveis a 

bioetanol 2G sem geração de subprodutos que inibam a fermentação alcóolica.  

A hidrólise enzimática de cadeias de celulose para conversão em celobiose, e 

posteriormente, em glicose é uma etapa necessária para a sua conversão em biocombustíveis, 

sendo que esse processo também é chamado de sacarificação (WOLFENDEN; SNIDER, 2001). 

No processo de sacarificação, as enzimas celulolíticas ou celulases (complexo enzimático) fazem 

a clivagem das ligações glicosídicas do tipo β(1→4) na cadeia de celulose. Essas celulases 

catalisam a reação hidrólise da celulose para liberar fragmentos de cadeias de celulose 

(oligômeros) maiores, insolúveis e menores, solúveis em água, e por último glicose (YANG et 

al., 2011).  

A hidrólise completa da celulose é dependente de um sistema de enzimas celulolítico, o 

qual inclui três classes: i) endo-1,4-β-glucanase, ii) exo-1,4-β-glucanase e iii) 1,4-β-glucosidase 

(LYND et al., 2002). A ação da endoglucanase é hidrolisar aleatoriamente as ligações 

glicosídicas do tipo β(1→4) acessíveis das cadeias de celulose (agindo preferencialmente sobre a 

celulose amorfa), formando novas extremidades de cadeia, enquanto a exoglucanase hidrolisa as 

extremidades das cadeias de celulose, liberando celo(m)ose (oligômero), celobiose (dímero 

solúvel) ou glicose. A despolimerização enzimática da celulose por endoglucanases e 

exoglucanases normalmente determina a velocidade do processo de hidrólise da celulose. 

Finalmente, na fase de hidrólise secundária, que ocorre em fase homogênea, a β-glucosidase 

hidrolisa a celobiose em glicose (eliminando a inibição exercida pela celobiose liberada para o 

meio aquoso) (ZHANG; LYND, 2004). A ação simultânea das enzimas do complexo enzimático 

que atuam no processo de hidrólise da celulose é ilustrada na Figura 2.4. 
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Figura 2.4. Ação enzimática das celulases: i) endo-1,4-β-glucanase – hidrólise das 

cadeias de celulose em fragmentos menores, ii) exo-1,4-β-glucanase – hidrólise das cadeias 

(fragmentos menores) de celulose à celobiose e iii) 1,4-β-glucosidase – hidrólise de celobiose a 

glicose. 

 

 

Fonte: ZHAO et. al., 2014 (adaptada). 

2.2.4. Hemiceluloses 

As hemiceluloses representam cerca de 20-30% em massa (base seca) da biomassa 

lignocelulósica (REYES et al., 2013). As hemiceluloses são heteropolissacarídeos ramificados e 

amorfos, sendo que a cadeia principal é constituída de um açúcar com cinco átomos de carbono 

(pentoses como xilose e arabinose), além de apresentar hexoses (glicose, galactose, manose, 

dentre outros) em suas ramificações, além de ácidos (ácido glicurônico e ácido galacturônico) 

(YANG et al., 2011). Estes polissacarídeos são ligados muitas vezes à celulose por ligações 

intermoleculares de hidrogênio, formando uma rede entrelaçada com as microfibrilas de celulose 

e, consequentemente, a espinha dorsal estrutural da parede celular (MOSIER et al., 2005). Em 
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contraste com a celulose, as hemiceluloses formam macroestruturas ramificadas, com um grau de 

polimerização mais reduzido em comparação com a celulose, geralmente em torno de 80-200 

(SJÖSTRÖM, 1993). Devido à sua natureza amorfa, as hemiceluloses são facilmente extraídas 

por pré-tratamentos hidrotérmicos (SAHA, 2003). 

Os principais açúcares e derivados presentes nas hemiceluloses são xilose, arabinose, 

glicose, galactose, manose, ácido glicurônico, além de grupos acetila, conforme mostrado na 

Figura 2.5. De acordo com (SCHÄDEL et al., 2009), a classificação e localização das cadeias 

principais das hemiceluloses depende do tipo de açúcar que as constitui, sendo as principais 

cadeias classificadas como:  

 Xilanas: polímero de xilose, localizadas na parede secundária da célula vegetal de 

madeiras e plantas herbáceas; 

 Xiloglicanas: polímero de xilose e glicose, localizadas na parede primária da célula 

vegetal e são mais interligadas a celulose; 

 Mananas: polímero de manose, localizado na parede secundária de plantas superiores 

(coníferas). 

 

Figura 2.5. Principais açúcares (piranosídeos) e derivados presentes nas hemiceluloses. 

 

Fonte: HANSEN; PLACKETT, 2008. 

2.2.5. Lignina 

  A lignina é o principal componente não polissacarídico da biomassa lignocelulósica, 

representando cerca de 17-33% em massa (base seca) de sua composição. A lignina serve como 

uma espécie de “cola” para as células das plantas, preenchendo espaços vazios entre as 
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macrofibrilas de celulose e as hemiceluloses (GELLERSTEDT et al., 2009), enquanto promove 

força e resistência à estrutura da planta e suas células vegetais. Suas propriedades hidrofóbicas e 

sua composição fenólica lhe permitem fornecer resistência biológica contra insetos e micro-

organismos. Além disso, a sua estrutura irregular pode formar ligações covalentes com as 

hemiceluloses na célula vegetal (SAAKE; LEHNEN, 2000). Os ácidos hidroxicinâmicos 

(ferúlico, cafeico e cumárico) também são encontrados (WENDE; FRY, 1997). O ácido ferúlico 

na forma de ferulato (éster) é responsável pela ligação entre os carboidratos (das hemiceluloses) e 

lignina, e garante a coesão estrutural à parede celular (HATFIELD; RALPH; GRABBER, 1999).  

A lignina é formada pela polimerização desidrogenativa dos álcoois p-cumarílico, 

coniferílico e sinapílico. Os três monômeros usados na polimerização desidrogenativa da lignina 

bem como alguns derivados desses monômeros são mostrados na Figura 2.6. Diferentemente da 

celulose e das hemiceluloses, os monômeros usados na biossíntese da lignina formam ligações 

aleatórias proporcionando a formação de uma estrutura tridimensional. Essas ligações são 

formadas em sua maioria por ligações do tipo éter (α-O-4, β-O-4, γ-O-γ, α-O-γ, 1-O-4 e 4-O-5) e 

ligações de carbono (β-5, β-1, 5-5, β-β, α-β, β-6, 1-5 e 6-5) (GELLERSTEDT et al., 2009) como 

pode ser visto na Figura 2.7. 

Figura 2.6. Principais unidades fenólicas presentes na lignina 

  

Fonte: HOLLADAY et al., 2007 

A Figura 2.7 enumera os carbonos da unidade C6 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aqueles da unidade C3 

α, β, γ, perfazendo a unidade básica C6C3 da lignina. 
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Figura 2.7. Numeração dos carbonos em uma unidade básica C6C3 da lignina. 

 

Fonte: Própria Autora 

A lignina, devido à sua estrutura rígida, atua como uma barreira física para as enzimas 

celulolíticas, adsorvendo irreversivelmente as enzimas do complexo enzimático, e 

consequentemente, diminuindo o número de enzimas disponíveis para realizar a hidrólise da 

celulose ao longo da cadeia (YOSHIDA et al., 2008). A Figura 2.8 mostra a complexa estrutura 

da lignina de madeira de faia proposta por NIMZ em 1974. 
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Figura 2.8. Estrutura tridimensional da lignina de madeira de faia proposta por Nimz em 1974.

H2COH

CH

CO

H3CO

O

CH

CH

OCH3

O

H2COH

H2COH H2COH

H2COH HC

OCH3

O

HC

CO

C

H2COH

H2COH

H2COH

  CO

HC

O

CH3O

CH3O

C

CH

OCH3

O

OCH3

OCH3

O    C

OCH3

CH

H3CO
O O

CO

CH C

OHC

CH CHOHOCH2

CH3O OCH3

O

O

CO

CH3O

CH

  CH

H2COH

H2COH

H

HC

O

OCH3

C

CH3O

  CH

CH2

O
HC

CH3O

C

OCH3

O

O
OCH3

HC

CHO

H2COH

1

2

3

4

5

H

H

6

HH

9 10

H2COH

OH

OCH3

  CH

7

8

H2COH

HC

OCH3

O

OCH3

  C

HCOH

11

12

HC
OCH3

O

O
OCH3

HOCH2 COCH

H2COH

13

H2COH

HC

CH

CH

OCH3

O

HC

CHO

14

15

16

OH

OCH3CH3O

H2COH

H2COH

17

18

19

20

H

OCH2

21

22 23

24

25

H

H2COH

HC

C

O

CH2

O

CH2

CH

O
OCH3CH3O

CH2

H2COH

0,4

5'

6'

H2

0,5

9' 10'

O

C

O
OCH3CH3O

C

CHHC

OCH3

H2COH

H

HH

24' 25'

CH CHOHOCH2

HC O

OCH3

C

CH OCH3

OCH3

O

O

C

CH3O

CH
CH3O

CH3O OCH3

O

CH

CH

CH2

OCH3

O

O

O
H2C

HC

HC

H2COH

CH

CH

OCH3

OH

CH3O

O

0,1

 

Fonte: NIMZ, 1974 

2.3. Visão geral do setor de açúcar e álcool e de uma biorrefinaria lignocelulósica 

 Com a ampla disponibilidade de matéria-prima proveniente do setor de açúcar e álcool, 

o Brasil tem um amplo potencial para a instalação de biorrefinarias lignocelulósicas 

(lignocellulosic feedstock biorefinery, LCF-biorefinery). As biorrefinarias lignocelulósicas são 

complexos fabris que integram processos e equipamentos para a conversão de biomassa em 

combustíveis, energia e produtos químicos de valor agregado (KING, 2010). A produção de 

açúcar e bioetanol 1G no Brasil é realizada a partir do esmagamento e moagem da cana-de-açúcar 



18 

 

e posterior processamento do caldo rico em sacarose. Esse processo gera como subproduto uma 

grande quantidade de bagaço de cana-de-açúcar por parte das usinas. O setor sucroalcooleiro 

estima que apenas entre os anos 2015-2016, ocorrerá a geração de 166-186 milhoes de toneladas 

de bagaço (considerando que 250-280 kg de bagaço são gerados por tonelada de cana-de-açúcar 

processada)(BAÊTA et al., 2016). 

Atualmente, o bagaço de cana é queimado em caldeiras para produzir energia 

autossustentável para a usina na forma de vapor e bioeletricidade (COSTA et al., 2014). O 

excedente de energia produzido é geralmente vendido para concessionárias de energia elétrica, 

aumentando a viabilidade do processo produtivo e consequentemente os lucros do setor. Em seus 

estudos sobre a eficiência energética da queima do bagaço de cana, CASSULA e colaboradores  

(2015) relataram que o bagaço de cana gerado pelas 386 usinas das 502 existentes no Brasil no 

ano 2014 possui uma capacidade de geração de potência instalada de aproximadamente 9,84 

MW.  

Além disso, em 2014, de acordo com a Agência Internacional de Energia Renovável 

(International Renewable Energy Agency - IRENA), o Brasil foi declarado o país com a maior 

capacidade instalada, referindo-se as fontes de energia a partir de biomassa, com 15,3% do total 

mundial, seguido pelos Estados Unidos com 13,6% (UNICA, 2015). O bagaço de cana, além da 

queima, possui potencial incontestável para utilização na produção de bioetanol 2G e também de 

produtos de valor agregado. Como o bagaço de cana possui um grande conteúdo de 

polissacarídeos, cerca de 70% em massa de sua composição em base seca (NOVO et al., 2011) 

ele é, portanto, atrativo para a biorrefinaria lignocelulósica. 

No entanto, para utilizar esse potencial da fração polissacarídica do bagaço de cana é 

necessário estudar processos para separar os componentes macromoleculares principais do 

bagaço (celulose, hemiceluloses e lignina) devido a sua íntima associação e recalcitrância. A 

partir do processamento do bagaço de cana é possível obter um produto com maior valor 

comercial, isto é uma fração rica em celulose, e dessa forma, usar essa fração em processos 

biológicos e bioquímicos para a sua conversão em bioenergia (SOCCOL et al., 2010). 

Para diminuir a recalcitrância da biomassa lignocelulósica é necessário um ou mais pré-

tratamentos para se isolar a celulose e as hemiceluloses da lignina ou mesmo separar as três 

frações. Dentro do contexto atual da biorrefinaria lignocelulósica existem trabalhos na literatura 

que propõem a hidrólise enzimática da biomassa lignocelulósica submetendo a biomassa à apenas 
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uma etapa de pré-tratamento e outros trabalhos que consideram que são necessárias duas etapas 

de pré-tratamento (fracionamento) antes da hidrólise enzimática (GU, 2013). No primeiro caso o 

pré-tratamento que vem despontando como economicamente viável e ambientalmente correto é o 

pré-tratamento hidrotérmico também conhecido como autohidrólise (bagaço de cana, 195°C, 10 

min e RLS = 10:1), pois os rendimentos de hidrólise enzimática obtidos após essa única etapa de 

pré-tratamento chegam a 69,2% de conversão de celulose a glicose (ROCHA et al., 2015). No 

segundo caso uma das sequências de fracionamento mais usadas é o pré-tratamento hidrotérmico 

seguido de deslignificação organossolve empregando como solvente orgânico o etanol, já 

presente na biorrefinaria de 1ª geração. A sequência de fracionamento de Eucalyptus globulus por 

autohidrólise (182-203°C, RLS = 8:1 e 60 min) seguida de deslignificação organossolve etanol-

água (48-60% de etanol e RLS = 8:1) se mostrou muito eficiente alcançando conversão de 

celulose a glicose próxima de 100% (ROMANÍ et al., 2013). No entanto, o uso de etanol no 

processo organossolve diminui a sua viabilidade econômica, uma vez que o etanol pode ser usado 

tanto como combustível quanto na alcoolquímica (processo de produção de produtos de maior 

valor agregado a partir do etanol, via química ou bioquímica). Desta forma, uma das maneiras de 

se melhorar a viabilidade econômica do processo organossolve é utilizar outro solvente orgânico 

de eficiência semelhante e também ambientalmente correto, mas de menor custo. Nesse contexto, 

um dos candidatos a substituto do etanol seria o glicerol. 

A partir de 2008, o biodiesel foi oficialmente integrado à matriz energética brasileira, 

sendo 2% de biodiesel a quantidade obrigatória a ser adicionada ao diesel de petróleo (NOVO et 

al., 2011). Com um comércio favorável para o biodiesel no Brasil devido a sua demanda, a 

produção continua a aumentar, e consequentemente a produção dos subprodutos desse processo 

também, como é o caso do glicerol (LEONETI et al., 2012). Atualmente, a adição de 8% de 

biodiesel ao diesel é obrigatória, devendo chegar à 9% até 2018, 10% até 2019, e permitindo até 

15%, de acordo com o Lei Nº 13.263 (D.O.U., 2016). 

A glicerina loira como é conhecida nas usinas de biodiesel é na verdade o glicerol impuro, 

que é produzido a partir da transesterificação base-catalisada de óleos de origem vegetal com 

metanol ou etanol (sendo esse último o mais vantajoso do ponto de vista econômico no Brasil) 

para a produção de biodiesel (SEQUEIROS et al., 2013). Desta forma, o glicerol é considerado 

um subproduto ou resíduo do processo devido às grandes quantidades produzidas sem demanda 

suficiente de mercado para absorvê-lo. Além disso, o elevado custo do tratamento do glicerol e os 
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problemas ambientais decorrentes devido à não regulamentação do seu uso são problemas ainda 

sem solução (SCHULTZ et al., 2014). Em vista disso, gerar uma nova demanda de mercado para 

esse resíduo é importante tanto do ponto de vista comercial quanto ambiental. Essa nova 

demanda ainda contribuiria para o estudo da possibilidade do uso de glicerol impuro em 

processos industriais como a deslignificação organossolve de bagaço de cana em uma 

biorrefinaria lignocelulósica, aumentando a viabilidade econômica desse processo.  

Considerando-se que um dos objetivos do presente trabalho é estudar a deslignificação do 

bagaço de cana pré-tratado por autohidrólise para a sacarificação dos resíduos enriquecidos em 

celulose para a produção de bioetanol 2G, a preservação da fração celulósica é fundamental. A 

remoção de hemiceluloses durante o pré-tratamento hidrotérmico seguida por um processo de 

deslignificação (deslignificação organossolve com glicerol-água, etanol-água ou peróxido) tem 

sido descrita como positiva devido a melhoria observada na digestibilidade enzimática da 

celulose (CARA et al., 2006; KIM; HOLTZAPPLE, 2006; OHGREN et al., 2007; PAN et al., 

2006). 

2.4. Pré-tratamentos de resíduos lignocelulósicos 

Devido à sua elevada natureza recalcitrante, a biomassa lignocelulósica requer uma ou 

mais etapas de pré-tratamento (fracionamento) para garantir que a celulose se torne susceptível a 

hidrólise enzimática. As técnicas de pré-tratamento podem ser mecânicas, físicas, químicas, 

quimiomecânicas ou biológicas. Vários métodos de pré-tratamento têm sido extensivamente 

estudados ao longo dos anos com o objetivo de fracionar a matriz lignocelulósica para isolar a 

fração de celulose, e, por conseguinte, utilizar os açúcares fermentescíveis para a produção de 

bioetanol 2G. Uma representação do efeito de um pré-tratamento sobre a matriz lignocelulósica 

pode ser visualizada na Figura 2.9. 

Um pré-tratamento ideal deveria levar a obtenção de uma fração sólida com baixa 

recalcitrância à hidrólise enzimática e também apresentar uma boa viabilidade econômica. 

Entretanto, ainda existem grandes desafios a serem superados para que os pré-tratamentos 

propostos na literatura até o presente momento possam ser aplicados em uma biorrefinaria 

lignocelulósica. A Tabela 2.2 descreve detalhadamente alguns dos pré-tratamentos mais comuns 

estudados para biomassa lignocelulósica até o presente momento. 
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Figura 2.9. Representação do efeito de um pré-tratamento sobre a matriz lignocelulósica. 

 

Fonte: HSU et al.,1980 (adaptada) 

 

Tabela 2.2. Técnicas de pré-tratamento de biomassa lignocelulósica descritas por vários autores. 

Método Pré-tratamento Descrição Referência 

Mecânico 

Moagem 
 Redução no tamanho de partícula e 

aumento de área superficial feita pelo 

corte, moagem ou trituração. 

  

Pré-tratamento por 

ultrassom 

 A suspensão de celulose é irradiada 

usando ultrassom para aumentar a 

velocidade da hidrólise enzimática.   

IMAI et al., (2004) 

 

Químico 

Pré-tratamento 

hidrotérmico/autohidrólise 

 A biomassa é tratada com água em 

elevadas temperaturas e pressões 

principalmente para a remoção de 

hemiceluloses. 

MOSIER et al., 

(2005)  

Hidrólise ácida 

empregando ácido diluído 

 O ácido forte diluído (H2SO4) é 

misturado à biomassa e a mistura é 

submetida à elevadas temperaturas 

por curtos períodos de tempo, 

principalmente para a hidrólise de 

hemiceluloses.  

CHEN et al., 

(2008) 

Hidrólise ácida 

empregando ácido 

concentrado 

 Ácidos fortes concentrados (H2SO4 e 

HCl) são usados para a hidrólise de 

celulose. 

SUN; CHENG, 

(2002)  
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Hidrólise alcalina 
 Uso de bases fortes (NaOH, CaOH e 

etc.) para a remoção de lignina da 

biomassa. 

ROCHA et al., 

(2012) 

 
 

  

 

Deslignificação 

Organossolve 

 Uso de solventes orgânicos 

juntamente com água para a remoção 

de lignina e também hidrólise de 

hemiceluloses. 

NOVO et al. 

(2011) 

Deslignificação oxidativa 

 Peróxido de hidrogênio – uso de 

H2O2 para a remoção de lignina e 

hemiceluloses;  

 Ozonólise - uso de ozônio para 

remoção de lignina enquanto 

preserva as hemiceluloses e a 

celulose;  

 Oxidação úmida - uso de oxigênio 

em combinação com água em 

elevadas temperaturas e pressões para 

degradação de lignina e 

hemiceluloses. 

SUN; CHENG, 

(2002) 

AHRING et al., 

(1999) 

Mecânico 

e 

Químico 

Explosão a vapor 

 Vapor saturado altamente 

pressurizado é injetado no reator 

contendo a biomassa pelo qual altas 

temperaturas são atingidas, seguido 

de uma rápida despressurização do 

reator. Resulta na degradação das 

hemiceluloses e na ruptura do 

complexo lignocelulósico. 

ROCHA et al. 

(2012) 

Explosão de fibra 

empregando amônia 

(AFEX) 

 A biomassa é tratada com amônia 

líquida em elevadas temperaturas e 

pressões, seguido de redução 

repentina na pressão. Resulta na 

redução do teor de lignina, remoção 

parcial de hemiceluloses e 

diminuição da cristalinidade da 

celulose. 

TEYMOURI et al., 

(2005) 

Biológico Hidrólise biológica 

 Micro-organismos são usados para 

degradar a lignina e as hemiceluloses. 

Requer pouca energia e possui baixo 

custo, porém demanda grandes áreas 

para construção de tanques para tratar 

grandes quantidades de biomassa. 

SUN; CHENG 

(2002) 
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Como neste trabalho os efeitos de mais de uma etapa de fracionamento sob o bagaço de 

cana serão considerados, o pré-tratamento por autohidrólise e a deslignificação organossolve 

serão revisados detalhadamente. 

2.5. Pré-tratamento hidrotérmico (autohidrólise) 

 A hidrólise ácido-catalisada de material lignocelulósico para se obter produtos químicos 

de valor agregado e combustíveis existe desde 1819. Este processo foi descoberto pelo químico 

francês, Henri Braconnot que utilizou H2SO4 para a hidrólise da celulose em açúcares 

fermentescíveis. Técnicas mais evoluídas utilizando HCl concentrado e o método Scholler 

empregando H2SO4 diluido e temperatura eram comuns durante a Segunda Grande Guerra 

Mundial para a produção de álcool a partir de resíduos de madeira. A viabilidade desses 

processos, no entanto, foi de curta duração devido à dificuldade de se recuperar reagentes 

químicos, bem como a rápida degradação dos reatores corroídos por ácidos fortes (WYMAN, 

1996). 

 O processo denominado de autohidrólise, cuja remoção seletiva de hemiceluloses 

acontece em uma ampla faixa de temperatura (150-200°C) em meio reacional contendo apenas 

água é um método amplamente aplicado no processo de produção de polpa para dissolução na 

indústria do papel e celulose, e é um forte candidato a ser aplicado nas futuras biorrefinarias 

lignocelulósicas (SIXTA, 2006). Esse processo apresenta-se como um pré-tratamento mais 

atraente em comparação com outros pré-tratamentos ácidos. Ele tem como vantagens seu baixo 

custo operacional, a utilização de água como único reagente no meio reacional, menor corrosão 

dos equipamentos, não necessecita de recuperação de reagentes, leva a menor formação de 

produtos de degradação em comparação com os processos ácidos, dentre outras. Estas são apenas 

algumas das razões desse pré-tratamento ser tão difundido (WYMAN, 1996; SIXTA, 2006).  

 Outros termos usados para o pré-tratamento hidrotérmico são autohidrólise, 

hidrotermólise, fracionamento aquoso, solvólise e aquassolve (MOSIER et al., 2005). Esse tipo 

de pré-tratamento facilita a hidrólise das hemiceluloses e a fragmentação da lignina, permitindo 

que a fração celulósica se torne mais acessível para hidrólise enzimática (YANG; WYMAN, 

2004). Nesse processo, há produção de ácido acético devido à hidrólise dos grupos O-acetila 

presentes nas hemiceluloses (ZHANG et al., 2010). As pentoses (xilose e arabinose) liberadas 

pela hidrólise das hemiceluloses podem ser degradadas a 2-furfuraldeído devido à ação da 
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temperatura e do meio ácido (pH < 4,5). As ligações glicosídicas do tipo β(1→4) presentes no 

esqueleto de xilana não são as únicas afetadas pelos íons hidrônio presentes no meio reacional, 

embora sejam facilmente clivadas na presença desses íons em temperaturas iguais ou maiores do 

que 150°C (DALE et al., 1996). 

 A acidez do meio reacional provida pela hidrólise dos grupos acetila e consequente 

liberação de ácido acético também provoca uma modificação na estrutura da lignina durante o 

pré-tratamento hidrotérmico. Algumas reações de degradação e fragmentação da lignina dentro 

da matriz lignocelulósica ocorrem em temperaturas elevadas, aumentando a porosidade do 

material e a acessibilidade à fração celulósica, sendo esse um aspecto muito relevante na 

otimização do rendimento de produção de açúcares fermentesíveis e bioetanol 2G, 

respectivamente (ROLLIN et al., 2011).  

 No entanto, quando a lignina está sendo hidrolisada e consequentemente fragmentada, 

alguns fragmentos podem sofrer reações de condensação devido a presença de íons carbônio, 

levando a formação de ligações carbono-carbono, o que dificulta muito uma posterior 

deslignificação. Outros fragmentos de menor massa molar também podem ser transportados para 

fora da célula vegetal, levando a formação gotas esféricas de lignina que se agrupam na 

superfície das fibras lignocelulósicas (MUURINEN, 2000). A formação de gotas de lignina é 

atribuída a alta temperatura aplicada no pré-tratamento hidrotérmico, e alguns autores 

argumentam que esse fenômemo se dá pela fusão da lignina, que escoa da lamela média para o 

lúmem de célula (ARAYA et al., 2015; KO et al., 2015; RODRÍGUEZ-ZÚÑIGA et al., 2015). 

Esses fragmentos não encontrando solvência no meio reacional se agregam a superfície por meio 

de forças intermoleculares como forças de van der Waals. De acordo com RAUHALA et al., 

(2011), a degradação da lignina também pode ser causada pela clivagem homolítica das ligações 

éter, acompanhada pela geração de oligolignois (oligômeros de lignina) no hidrolisado (meio 

reacional). 

De acordo com OVEREND et al. (1987), o fator de severidade (R0) é amplamente 

utilizado para otimizar processos hidrotérmicos, como a autohidrólise, em biomassa. O R0 é uma 

função do tempo de reação (t) e de temperatura (T) e representa a combinação dos seus efeitos 

quando a temperatura permanece acima de 100°C. A severidade do pré-tratamento por 

autohidrólise é calculada de acordo com a Eq. (1): 

 



25 

 

𝑅0 = ∫ 𝑒𝑥𝑝
𝑡

0
(

(𝑇−100)

𝜔
) 𝑑𝑡      (1) 

 

onde T (°C) é a temperatura da reação, 100 é a temperatura base onde considera-se o início das 

reações químicas de hidrólise e ω é um parâmetro ligado a energia de ativação para a hidrólise 

das hemiceluloses e vale 14,75. 

O pré-tratamento hidrotérmico do bagaço de cana tem sido recentemente revisitado por 

diversos autores como BAÊTA et al., (2016); CARVALHO et al., (2016); SANTUCCI et al., 

(2015) e VALLEJOS et al., (2015). O emprego de elevadas temperaturas (150‒220°C) possibilita 

a diminuição da constante de acidez da água (pKw), aumentando sensivelmente a concentração 

dos íons hidrônio (H3O
+
) devido a auto-ionização da mesma. Os íons hidrônio gerados no meio 

reacional são os responsáveis por hidrolisar os grupos acetila contidos nas hemiceluloses do 

bagaço de cana, possibilitando a liberação de ácido acético no meio, o qual ajuda a baixar 

suficientemente o pH do meio reacional para valores entre 3,5‒4,5. Nessa faixa de valores de pH 

as reações de hidrólise das hemiceluloses podem ocorrer sem grande degradação dos açúcares de 

cinco átomos de carbono (ex.: xilose e arabinose) e de seis átomos de carbono (ex.: glicose, 

galactose e manose) a furanos como o furfural e o HMF, desde que o tempo reacional não seja 

muito prolongado (ex.: < 60 min para temperaturas entre 160‒180°C) (VALLEJOS et al., 2015 e 

SANTUCCI et al., 2015).  

Todavia, uma grande desvantagem do pré-tratamento hidrotérmico reside no fato da 

lignina também ser hidrolisada/degradada durante o processo, sofrendo modificações químicas 

em sua estrutura, o que ocasiona na liberação de fragmentos fenólicos no meio reacional, os quais 

têm solubilidade limitada em meio aquoso ácido e são muito tóxicos (recalcitrantes) para os 

micro-organismos que são usados para o aproveitamento do hidrolisado hemicelulósico para 

produção de bioetanol 2G (GÍRIO et al., 2010), metano (BAÊTA et al., 2016) e de produtos de 

valor agregado (CARVALHO, 2009; LESCHINSKY et al., 2008a,b; VALLEJOS et al., 2012). 

Além disso, tem sido relatado na literatura que as temperaturas geralmente empregadas no 

pré-tratamento hidrotérmico (170‒180°C) do bagaço de cana são próximas da temperatura de 

transição vítrea (Tg) da lignina e da lignina quimicamente modificada durante o pré-tratamento 

hidrotérmico (KO et al., 2015). Em função disso, a lignina pode fundir e passar de um estado 
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físico rígido para um estado físico borrachoso ou mesmo viscoso. A hipótese é que em 

temperaturas da ordem de 170‒180°C a lignina em seu estado fundido e viscoso migra da lamela 

média e da parede celular, emergindo para fora da célula, mais precisamente para superfície das 

fibras (KO et al., 2015). Como os fragmentos de lignina de elevada massa molar são muito pouco 

solúveis no meio aquoso ácido eles precipitam na superfície das fibras durante o resfriamento do 

reator assumindo uma forma de esfera ou gota de lignina, também conhecido como lignin droplet 

(ZHUANG et al., 2015). As esferas ou gotas de lignina geralmente podem ser observadas nos 

cantos das paredes celulares rompidos durante o pré-tratamento e agem como uma barreira física, 

inibindo o acesso das enzimas celulolíticas as regiões internas das paredes celulares (KO et al., 

2015). 

Além de afetar a processabilidade do resíduo sólido obtido após a autohidrólise, as 

mudanças estruturais na lignina durante o pré-tratamento hidrotérmico podem afetar seriamente a 

eficiência de uma etapa subsequente de deslignificação. A dificuldade de se remover a lignina 

após o pré-tratamento hidrotérmico reside no fato da lignina repolimerizar devido a reações que 

conduzem a formação de intermediários do tipo íons carbônio durante o pré-tratamento 

hidrotérmico, promovendo a formação de novas ligações como β‒β, β‒1 e β‒5, por exemplo 

(LESCHINSKY et al., 2008a,b). De acordo com LESCHINSKY et al., (2008a,b), as principais 

ligações rompidas durante o pré-tratamento hidrotérmico são as ligações do tipo alquil- e aril-

éter, sendo as ligações α‒O‒4 e β‒O‒4 as mais reativas. O rompimento das ligações éter com a 

consequente geração de íons carbônio além de possibilitar as reações de condensação de lignina 

com a formação de ligações carbono‒carbono (C‒C) também leva a reações de condensação de 

furanos oriundos da degradação de açúcares C‒5 (fufural) e C‒6 (HMF) com a lignina, 

conduzindo a formação de uma lignina quimicamente modificada e que é mais difícil de ser 

removida em uma etapa subsequente de deslignificação (LESCHINSKY et al., 2008a,b, KO et 

al., 2015 e CARVALHO et al., 2016). A lignina modificada por reações de condensação de 

fragmentos fenólicos e furânicos diminui muito mais a digestibilidade enzimática do sólido pré-

tratado por autohidrólise do que a lignina residual de um processo de deslignificação (KO et al., 

2015 e CARVALHO et al., 2016). 

Portanto, a estratégia de pré-tratamento do bagaço de cana por autohidrólise em uma 

única etapa antes da hidrólise enzimática esbarra nas desvantagens expostas anteriormente, e 
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obriga que o pré-tratamento por autohidrólise seja suave o suficiente para que a condensação de 

furanos com a lignina e a repolimerização da lignina seja minimizada. No entanto, um pré-

tratamento hidrotérmico do bagaço de cana muito brando (≤170°C), embora leve a extração de 

hemiceluloses na forma de xilo-oligômeros, não conduz a formação monossacarídeos em 

elevadas concentrações a partir de hemiceluloses conforme demonstrado por VALLEJOS et al., 

(2012). Para fazer o aproveitamento do hidrolisado hemicelulósico para conversão em bioetanol e 

bioprodutos como ácido succínico seria então necessária uma etapa subsequente para converter 

os oligômeros em monossacarídeos, o que acarretaria em um aumento de custo considerável e 

poderia ainda levar a obtenção de um hidrolisado com maior teor de furanos, uma vez que essa 

etapa seria necessariamente feita em meio aquoso ácido (ácido sulfúrico diluído), onde a hidrólise 

é mais rápida e mais favorável VALLEJOS et al., (2012). 

BAÊTA et al., (2016), submeteram o bagaço de cana, in natura, a três condições 

experimentais de pré-tratamento hidrotérmico (autohidrólise). Essas condições almejavam atingir 

o compromisso de se obter elevadas remoções de hemiceluloses com uma mínima geração de 

produtos de degradação de açúcares (C-5, pentoses e C-6, hexoses) e fragmentos fenólicos de 

lignina, que são inibidores do crescimento dos micro-organismos, para uma posterior utilização 

da fração líquida, rica em açúcares C-5 e C-6, na digestão anaeróbia visando a produção de 

metano (CH4). As frações sólidas residuais do tratamento hidrotérmico foram recolhidas após 

prensagem em prensa hidráulica (modelo SL-10, SoLab
®
) utilizando 9 toneladas de pressão 

conforme descrito por BAÊTA et. al., (2016). A vantagem da operação de prensagem é a 

possibilidade de se trabalhar com RLS reduzidas (<10:1), diminuindo a quantidade de água 

necessária no processo e possibilitando a obtenção de hidrolisados mais concentrados. 

As condições em que o pré-tratamento hidrotérmico é realizado são de suma importância 

para uma etapa subsequente de deslignificação, pois a fração de lignina contida no bagaço de 

cana sofre transformações durante o pré-tratamento hidrotérmico e se torna mais recalcitrante 

frente a deslignificação quando a temperatura aplicada no pré-tratamento aumenta. O aumento da 

modificação estrutural da lignina foi verificado por CARVALHO et al., (2016), que observaram 

que a quantidade de lignina insolúvel em meio ácido obtida na quantificação da lignina pelo 

método TAPPI T-222 om-02 aumenta mais do que o esperado quanto a temperatura do pré-

tratamento hidrotérmico é aumentada. Esses resultados foram um indicativo de que houve 
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condensação de lignina com furanos e condensação de furanos, e puderam ser comprovados 

mediante a análises composicionais feitas por esses autores (CARVALHO et al., 2016). KO et al. 

(2015) também observaram o aumento da modificação química da lignina durante o pré-

tratamento hidrotérmico de bagaço de cana com o aumento da temperatura, porém usaram a 

temperatura de transição vítrea (Tg) obtida por calorimetria exploratória diferencial (DSC) para 

comprovar esse fenômeno. Comparando um pré-tratamento hidrotérmico feito a 200°C por 10 

min com outro feito a 220°C por 15 min a Tg da lignina aumentou de 171,9°C para 179,7°C, 

comprovando que essa macromolécula é mais modificada quimicamente a medida em que a 

temperatura do pré-tratamento é aumentada (KO et al., 2015). 

2.6. Deslignificação organossolve 

2.6.1. Visão geral da deslignificação organossolve 

 A polpação química a partir de biomassa lignocelulósica é uma tecnologia 

relativamente recente, que tem sua origem a partir de tentativas iniciais do homem de fabricar 

papel, com as formas iniciais sendo folhas de tecido produzidas mecanicamente no início dos 

anos 1800 (SJÖSTRÖM, 1993). As primeiras tentativas de realizar uma polpação química de 

madeira foram com o emprego de soda cáustica (NaOH aquoso). Essa técnica foi desenvolvida 

em 1851 por dois inglêses, Hugh Burgess e Charles Watt, que utilizaram soda cáustica como 

agente de cozimento. Devido ao seu elevado consumo de durante o processo, Carl Dahl 

introduziu o uso de sulfato de sódio para que houvesse recuperação da soda cáustica. Em 1884, 

este método foi batizado de processo de kraft (‘kraft’ é uma palavra sueca que significa forte) 

devido às polpas produzidas apresentarem boas propriedades físicas e químicas (SIXTA, 2006). 

Em esforços para iniciar uma alternativa livre de sulfeto e ambientalmente mais correta para o 

processo kraft, o processo de polpação organossolve foi introduzido em 1931 por Kleinert e 

Tayenthal. A utilização de solventes orgânicos como agentes de polpação (tradicionalmente 

solventes de baixo ponto de ebulição, como etanol e metanol), facilitou a recuperação da lignina e 

outros componentes dissolvidos, maximizando a eficiência do processo de deslignificação da 

matéria-prima lignocelulósica (SANNIGRAHI; RAGAUSKAS, 2013). 

 Decorrente do processo de polpação organossolve, o pré-tratamento organossolve 

empregando etanol foi revisitado. Ele foi desenvolvido na década de 1970 por pesquisadores da 

General Electric (GE) e da Universidade da Pensilvânia para produzir biocombustíveis para 
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geradores de turbina (esse processo tem menor foco na deslignificação completa ao contrário da 

polpação organossolve) (PAN et al., 2005). O pré-tratamento organossolve foi também adaptado 

e desenvolvido pela indústria de papel canadense, utilizando o processo Alcell em madeiras. Este 

pré-tratamento foi adaptado posteriormente pela Lignol Corportation como uma parte do 

conceito de biorrefinaria lignocelulósica comercial (SANNIGRAHI; RAGAUSKAS, 2013). 

Desde então esse pré-tratamento tem sido considerado como promissor para o conceito de 

biorrefinaria lignocelulósica devido a sua capacidade de produzir celulose com bons rendimentos, 

bem como de lignina de elevada pureza (ZHAO et al., 2009). 

 O pré-tratamento organossolve utiliza uma mistura de um solvente orgânico com água 

em temperaturas entre 170 a 250°C com o intuito de remover lignina da biomassa lignocelulósica 

(MUURINEN, 2000), e pode ser realizado sem a presença de um catalisador, ou na presença de 

um catalisador ácido ou básico. Em elevadas temperaturas, ácidos orgânicos como ácido acético 

são formados pela hidrólise de grupos acetila, gerando acidez suficiente no meio reacional para 

hidrolisar e remover parte da lignina, que é solubilizada pelo solvente orgânico, bem como 

remover parcialmente ou completamente as hemiceluloses (AGBOR et al., 2011). A 

fragmentação da lignina consiste principalmente da clivagem solvolítica das ligações α- e β-aril 

éter. Estes fragmentos são pouco polares, e, portanto, são transportados para o meio reacional por 

meio do solvente orgânico (MCDONOUGH, 1992). No final do processo organossolve, a fração 

sólida é lavada com solvente orgânico para remover quaisquer fragmentos de lignina aderidos à 

superfície do sólido que seriam inibitórios para a hidrólise enzimática (uma alternativa usada em 

alguns trabalhos da literatura é lavar o sólido com solução aquosa diluída de NaOH) (NOVO et 

al., 2011). 

 Algumas vantagens do pré-tratamento organossolve incluem a produção de lignina livre 

de enxofre, de elevada qualidade e pureza (por vezes ocorre contaminação com carboidratos), que 

é facilmente recuperada a partir do licor negro por evaporação do solvente orgânico, e que pode 

ser utilizada para aplicações de valor maior agregado do que a queima em caldeiras como ocorre 

na indústria de papel e celulose (EL HAGE et al., 2010). 

 Além disso, a redução do teor de lignina na polpa deslignificada leva a uma redução da 

quantidade de enzimas necessárias para hidrolisar a celulose na etapa de hidrólise enzimática, 

essencialmente diminuindo o seu custo operacional. Devido ao isolamento parcial ou completo da 



30 

 

fração celulósica após o pré-tratamento organossolve, a acessibilidade das enzimas é melhorada e 

a adsorção improdutiva de lignina em celulases é minimizada. 

2.6.2. Mecanismos envolvidos na deslignificação organossolve 

 Conforme mencionado anteriormente, o processo organossolve utiliza uma mistura de 

solvente orgânico juntamente com água para a remoção de lignina antes da etapa de hidrólise 

enzimática da fração celulósica. Solventes comuns para o processo incluem: metanol, etanol, 

acetona e etilenoglicol (ALVIRA et al., 2010). 

A degradação da lignina no processo organossolve é feita principalmente pela clivagem 

das ligações aril- e aquil-éter. Dessas ligações, as α-aril-éter são clivadas mais facilmente, 

enquanto as ligações β-aril-éter são clivadas sob condições mais severas, particularmente em 

condições mais ácidas (REITER et al., 2013). O que determina o tempo reacional da 

deslignificação organossolve é a clivagem das ligações β-aril-éter. A clivagem dessas ligações 

éter ocorre por meio de reações solvolíticas, e pode ocorrer sob ambas condições ácidas e básicas. 

Sob condições mais ácidas, a ligação éter é convertida em grupos hidroxila, os quais podem ser 

oxidados a grupos carbonila ou carboxila antes de serem finalmente fragmentados em moléculas 

menores contendo dois ou três átomos de carbono, as quais estão presentes na cadeia lateral. 

Contudo, sob condições alcalinas o mecanismo é diferente, ocorrendo a separação dos anéis 

aromáticos. Geralmente esta reação é essencialmente reversível e endotérmica e o deslocamento 

do equilíbrio é favorecido pelo excesso de água e elevada temperatura (HARMSEN et al., 2010). 

Um exemplo da clivagem da ligação éter em meio alcalino é apresentado na Figura 2.10, onde a 

clivagem dessa ligação é melhorada pela adição de sulfeto de sódio. 

A clivagem da lignina em meio ácido é uma rota reacional que pode ser adotada na 

biorrefinaria uma vez que as reações alcalinas são mais comuns na indústria de celulose e papel 

devido a essa ter um sistema de recuperação de reagentes específico, viabilizando o uso de NaOH 

e Na2S (processo kraft). Sob condições ligeiramente ácidas, a hidrólise das ligações α-aril-éter 

ocorre rapidamente, resultando em frações de lignina de baixa massa molar (SANTOS et al., 

2013). Além disso, acredita-se que as clivagens solvolíticas das ligações α-aril-éter são as 

principais responsáveis pela solubilização da lignina no pré-tratamento organossolve em meio 

ácido. As possíveis rotas para a clivagem de ligações α-aril-éter e β-aril-éter em meio ácido 

(ácido acético) são mostradas na Figura 2.11 (ZHAO; LIU, 2013). 
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Figura 2.10. Clivagem de uma ligação éter da lignina em solução alcalina contendo sulfeto de 

sódio 

  
Fonte: LIN; LIN (2002). 

 

Figura 2.11. Mecanismos reacionais para a clivagem de ligações α-aril-éter e β-aril-éter na 

deslignificação catalisada por ácido acético. a) clivagem de ligações éter do tipo α-aril-éter (R = 

H ou CH3; P = OH
-
 ou CH3COO

-
) e b) clivagem de ligações de β-aril-éter. 

 

Fonte: ZHAO; LIU, 2013 (adaptada). 

2.6.3. Glicerol impuro como solvente orgânico para o processo organossolve 

O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de biodiesel, e consequentemente, de 

glicerol residual (SCHULTZ et al., 2014). A utilização de glicerol residual do processo de 

produção de biodiesel como solvente orgânico no processo organossolve foi primeiramente 
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descrita na literatura por SUN e CHEN, (2008), abrindo um importante precedente para novos 

estudos visando a aplicação do glicerol impuro no processo de deslignificação organossolve.  

Existem grandes benefícios no uso do glicerol como um solvente orgânico para o 

processo de deslignificação organossolve, dentre eles, ser um dos principais subprodutos gerados 

pela produção de biodiesel em usinas no Brasil. Aproximadamente 10 m
3
 de glicerol são gerados 

a cada 90 m
3
 de biodiesel produzido por transesterificação envolvendo a reação entre ácidos 

graxos vegetais e álcoois de cadeia curta (SCHULTZ et al., 2014). Como a produção de biodiesel 

é uma realidade próspera, e resulta em um excesso de oferta de glicerol impuro, ocasionando em 

seu baixo valor de mercado (SUN; CHEN, 2008). Essa razão econômica faz com que seja 

atraente o desenvolvimento de soluções tecnológicas para o uso direto do glicerol impuro em pré-

tratamentos da biomassa lignocelulósica, sem processos de purificação adicionais que acarretem 

em custos e tornem menos vantajoso o uso do glicerol. 

O uso do solvente orgânico glicerol no processo de deslignificação organossolve dentro 

do contexto brasileiro pode ser uma boa escolha, considerando sua disponibilidade no mercado, 

bem como a sua estrutura química e propriedades físicas como elevada solubilidade em água, alto 

ponto de ebulição (290°C) e grande estabilidade química (SEQUEIROS, et al., 2013). Além 

disso, o glicerol é considerado como um bom solvente para fragmentos de lignina, sob condições 

adequadas (ROMANÍ et al., 2013). 

Pesquisas vêm sendo desenvolvidas para viabilizar o uso de glicerol oriundo do processo 

de produção de biodiesel como uma possível alternativa no processo organossolve (MARTIN et 

al., 2011; NOVO et al., 2011; ROMANÍ et al., 2013; SUN; CHEN, 2008; YANG et al., 2012; 

ZHAO; CHENG; LIU., 2009). Como a produção de biodiesel tem aumentado devido à 

progressiva adição de biodiesel ao diesel de petróleo, e o mercado para o aproveitamento do 

glicerol impuro ou purificado produzido ainda é restrito, o uso desse solvente orgânico no 

processo organossolve passa a ser altamente desejável para aproveitar o glicerol excedente no 

mercado, tornando esse processo mais vantajoso tanto do ponto de vista econômico quanto 

ambiental (DE LA TORRE et al., 2013). A Tabela 2.3 apresenta as condições experimentais 

descritas na literatura para a deslignificação organossolve utilizando glicerol de diversos 

materiais lignocelulósicos. 
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Tabela 2.3. Condições experimentais descritas na literatura para a deslignificação organossolve utilizando o glicerol (puro e impuro) 

de diversos materiais lignocelulósicos. 

Tipo de 

biomassa 

T 

(
o
C) 

t 

(min) 
Catalisador RLS 

Composição 

(%, v/v) 

Deslignificação 

(%) 

Celulose 

residual 

(%) 

Digestibilidade 

enzimática  

(%) 

Referências 

Madeira 

(Ailanthus 

spruce) 

225 540 - 10 72 77 94 - DEMIRBAS (1998) 

Madeira 

(Ailanthus 

spruce) 

225 540 
NaOH (1%, 

m/m) 
10 72 90 82 - DEMIRBAS (1998) 

Bagaço de cana 190 60 

H2SO4 

(0,94%, 

m/m) 

10 80 >55 >90 90 
MARTIN et al., 

(2011) 

Bagaço de cana 198 150 - 15 80 81,4 54,4 - NOVO et al., (2011) 

Bagaço de cana 130 60 
HCl (1,2%, 

m/m) 
10 80 34 94 88 

ZHANG et al., 

(2013) 

Madeira de 

eucalipto 
200 68,8 - 10 56 63 94 98 

ROMANÍ et al., 

(2013) 

Palha de trigo 220 180 - 20 70 
  

90 SUN et. al., (2015) 

Palha de trigo 220 180 - 20 70 
1 18 94 80 SUN; CHEN (2008a) 

Palha de trigo 220 180 - 20 70 
2 27 96 75 SUN; CHEN (2008) 

Palha de trigo 220 180 - 20 70 65 98 90 SUN; CHEN (2008) 

Pinho 200 15 
KOH (10%, 

m/m) 
15 100 75 83 97 

HUNDT et al., 

(2013a) 

Madeira (faia) 190 15 
KOH (8%, 

m/m) 
15 100 87 95 95 

HUNDT et al., 

(2013b) 

                                                           
1
 Glicerol bruto de produção de biodiesel. 

2
 Glicerol bruto de produção de ácido sebáceo. 
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2.7. O benefício da utilização de vários pré-tratamentos  

A utilização integral da biomassa lignocelulósica para a sua conversão biológica, 

comumente requer a alteração de suas características físicas e químicas para atender aos 

processos de elevado rendimento para conversão em energia. Algumas dessas características 

incluem a distribuição dos componentes não celulósicos tais como hemiceluloses e lignina, bem 

como cristalinidade da celulose, a disponibilidade de área superficial e porosidade (MOSIER et 

al., 2005). O desenvolvimento dos processos de conversão de biomassa contribuiu em grande 

parte para a utilização da biomassa lignocelulósica, com cada pré-tratamento tendo sua própria 

abordagem e solução particular para os problemas de conversão da biomassa (YOO, 2012). Uma 

ampla variedade de estudos foi realizada para melhorar a digestibilidade enzimática da biomassa 

lignocelulósica visando liberar açúcares fermentescíveis para posterior utilização em fermentação 

de alcoólica, sendo que muitos deles visaram a remoção de hemiceluloses e de lignina para o 

isolamento da fração de celulósica rica em açúcares conforme detalhado na Tabela 2.3. 

No presente estudo, o fracionamento em duas etapas do bagaço de cana via autohidrólise e 

subsequente deslignificação organossolve com glicerol foi estudado com o objetivo de melhorar 

a conversão bioquímica da fração celulósica a glicose para a produção de bioetanol 2G. A 

primeira etapa de pré-tratamento por autohidrólise visou remover eficientemente e seletivamente 

as hemiceluloses do complexo lignocelulósico por autocatálise (sem a adição de catalisadores 

químicos) (GARROTE, et al., 1999). Embora esse processo proporcione elevada remoção 

hemiceluloses e até mesmo uma separação parcial da matriz hemiceluloses-lignina, a fração 

sólida ainda mantém um elevado teor elevado de lignina modificada, a qual é um grande desafio 

para a atuação do coquetel enzimático devido a ocorrência de adsorção improdutiva 

(VALLEJOS et al., 2015).  

Apesar da lignina ser despolimerizada e parcialmente solubilizada durante a autohidrólise, 

a deslignificação completa não é possível em uma única etapa de pré-tratamento quando nos 

referimos a autohidrólise, devido a água não ser um solvente apropriado para os fragmentos de 

lignina de maior massa molar. Desta forma, o processo organossolve tem sido sugerido como 

uma etapa subsequente à autohidrólise, ou seja, combinação de autohidrólise com deslignificação 

organossolve como um pré-tratamento antes da hidrólise enzimática. Com a hidrólise ácido-

catalisada e a consequente extração de xilo-oligômeros e xilose em uma etapa anterior, visando 

separar as hemiceluloses da celulignina, é possível obter-se uma elevada remoção hemiceluloses 
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(60-90%) e ainda uma pequena remoção de lignina (10-20%) e uma elevada preservação da 

fração celulósica (90-100%) (PAPATHEOFANOUS et al., 1995). A incorporação do glicerol 

residual como solvente orgânico no processo organossolve torna esta etapa amplamente 

interessante, não só devido ao seu bom potencial de deslignificação (SABERIKAH, et al., 2011), 

mas também devido à sua viabilidade econômica. 

Um estudo similar e recente de fracionamento em duas etapas do bagaço de cana foi feito 

por VALLEJOS et al., (2015). Nesse estudo, Vallejos e colaboradores chamaram a atenção para 

atratividade de se utilizar pré-tratamentos para a conversão do bagaço de cana para a produção de 

bioetanol 2G. O objetivo do trabalho foi obter uma fração sólida residual rica em celulose e 

adequada para a conversão em bioetanol 2G utilizando dois pré-tratamentos: hidrotérmico 

(autohidrólise) seguido de deslignificação organossolve (solvente orgânico etanol), com o intuito 

de minimizar o consumo de água. As condições experimentais selecionadas para o pré-tratamento 

hidrotérmico incluíram uma temperatura da ordem de 170°C por um tempo de 60 min 

empregando uma razão líquido-sólido de 6:1 (m/m). O material pré-hidrolisado foi submetido a 

deslignificação organossolve usando 50% etanol (v/v), 190°C por 150 min e uma razão líquido-

sólido de 6:1 (m/m). Este processo obteve uma remoção máxima de lignina de 86,7% e uma 

preservação de celulose da ordem de 90%. Durante o pré-tratamento hidrotérmico, elevada 

remoção de hemiceluloses, fragmentação da estrutura da lignina, e consequentemente o aumento 

na área superficial foram observados. Estes fatores são fundamentais para a produção de 

bioetanol via hidrólise enzimática seguida de fermentação alcoólica, visto que a área superficial 

acessível bem como a remoção de lignina são condições necessárias para a ação das enzimas 

(VALLEJOS et al., 2015).  

Buscar o entendimento do fracionamento da lignina via deslignificação organossolve 

empregando solvente glicerol é importante, mesmo se esse for o único pré-tratamento 

implementado. Outros trabalhos de pesquisa que utilizaram o glicerol como solvente orgânico no 

processo de deslignificação podem ser encontrados na literatura, incluindo o trabalho de ZHANG 

et al., (2013a), que usaram uma solução de glicerol acidificada para deslignificação de bagaço de 

cana. Em uma escala piloto, as condições usadas incluíram uma razão líquido-sólido de 9:1 

(m/m), solução de ~83% glicerol acidificado com 0,4% de HCl (m/m) a 130°C por 15 min, sendo 

que uma deslignificação de 73,5% e uma digestibilidade de 90,4% foram relatadas. 
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NOVO et al., (2011) obtiveram uma deslignificação do bagaço de cana (sem pré-

tratamento) de 81,4% usando glicerol aquoso (80%, v/v) a 198°C por 2,5 h, enquanto MARTIN 

et al., (2011) alcançaram uma digestibilidade enzimática maior que 90% usando uma solução de 

glicerol 80% acidificada com 0,94% de H2SO4 (m/v) a 190°C por 60 min, contudo a remoção de 

lignina não foi reportada. 

ROMANI et al., (2013) foram capazes de remover 64,3% da lignina e preservar a fração 

celulósica em até 92% de madeira de Eucalyptus globulus empregando uma razão líquido-sólido 

de 10:1 (v/m), solução de glicerol 56,2% por 68,6 min, enquanto DEMIRBAS (1998) alcançou 

uma remoção de lignina de 88% e uma remoção de hemiceluloses de 90% para madeira 

(Ailanthus spruce) usando pré-tratamento com solução aquosa de glicerol basificada a 225°C por 

9 h. No estudo de SUN; CHEN (2008), o glicerol bruto (70%) da produção de ácido sebáceo e 

também de biodiesel foi utilizado diretamente como mistura de solvente orgânico e água na 

deslignificação organossolve de palha de trigo, utilizando uma razão líquido-sólido de 20:1 (v/m) 

a 220°C por 3 h. Nesse estudo foi removida da palha de trigo 27% da lignina e 45% das 

hemiceluloses, com uma preservação da fração celulósica de 96%. Além disso, obteve-se uma 

conversão enzimática de 75% quando glicerol impuro da produção de ácido sebáceo foi utilizado. 

Adicionalmente, obteve-se 18% de remoção de lignina, 75% de remoção das hemiceluloses e 

preservação de 94% da fração celulósica com uma conversão enzimática ainda maior (80%) 

quando o glicerol impuro da produção de biodiesel foi utilizado. Vale ressaltar que quando o 

glicerol impuro da produção de biodiesel foi utilizado a remoção de lignina foi 9% menor.  

Os estudos detalhados acima são exemplos de pré-tratamentos organossolve, com 

alterações nas condições reacionais e no material lignocelulósico de partida. O ponto de 

conformidade entre eles é que todos foram realizados para potencializar a remoção de lignina e 

para maximizar a preservação da fração celulósica e consequentemente a utilização dos açúcares 

fermentescíveis dentro da variação dos tipos de biomassa lignocelulósica. 

Potencialmente, a redução dos custos com o coquetel enzimático devido a maior 

separação/remoção da lignina no pré-tratamento organossolve antes da etapa de hidrólise 

enzimática das frações celulósicas proporciona uma vantagem adicional para utilização desse pré-

tratamento. Também foi observado um aumento na acessibilidade das enzimas às fibras de 
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celulose e minimização da adsorção de celulases, enquanto a lignina organossolve, mais pura e 

livre de enxofre, é de maior valor comercial, ajudando a aumentar viabilidade do processo 

(HARMSEN et al., 2010). 

2.8. Requisitos para a produção de bioetanol celulósico (2G) 

A conversão da biomassa lignocelulósica à bioetanol 2G envolve os pré-tratamentos da 

biomassa lignocelulósica já apresentados nos itens anteriores, i) a hidrólise enzimática da 

celulose para liberar os açúcares fermentescíveis e ii) a fermentação dos açúcares para produzir 

bioetanol (CHEUNG; ANDERSON, 1997). Estas duas etapas, i e ii, são descritas nas subseções a 

seguir. 

2.8.1. Hidrólise enzimática  

A digestibilidade enzimática da celulose envolve a hidrólise em várias etapas da celulose 

insolúvel (cristalina, de grau de cristalinidade intermediário e amorfa) por enzimas celulolíticas, 

sendo: endoglucanases e exoglucanases na reação inicial, acompanhada pela hidrólise dos 

intermediários solúveis (oligossacarídeos de menor massa molar e celobiose) para glicose pela β-

glucosidase (QING et al., 2010). O esquema completo da ação enzimática sobre a celulose foi 

descrito em detalhe na seção 2.2.3. A hidrólise enzimática da celulose apresenta várias vantagens 

em comparação com a hidrólise ácida. As enzimas são ambientalmente amigáveis, atóxicas e não 

corrosivas. O custo de operação da hidrólise enzimática pode ser competitivo com o da hidrólise 

ácida, devido as reações serem feitas em uma temperatura menor (45-50°C), demandando um 

menor consumo de energia e o meio reacional não oferecer um grande risco à corrosão dos 

reatores como os usados na hidrólise ácida, desde que o custo do coquetel enzimático seja 

reduzido (BASTOS, 2007). 

Com isso, as desvantagens deste processo estão intimamente relacionadas a recalcitrância 

da biomassa lignocelulósica e aos gargalos de viabilidade econômica (custo do coquetel 

enzimático). A complexidade da matriz lignocelulósica foi arquitetada pela natureza para 

combater os ataques físicos e biológicos (microbianos e enzimáticos) (JEOH et al., 2007). Os 

fatores que mais influenciam na digestibilidade da celulose na sua forma isolada e/ou dentro do 

complexo lignocelulósico incluem: 
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 Cristalinidade da celulose  

As regiões altamente ordenadas são muito compactas, inibindo a acessibilidade das 

enzimas. A ação das enzimas sobre as regiões de cristalinidade inferior (intermediária) e amorfas 

da celulose é mais fácil e consequentemente essas frações da celulose são digeridas em maior 

quantidade e mais rapidamente do que as regiões cristalinas que são mais recalcitrantes (ZHAO 

et al., 2012).  

 Grau de polimerização da celulose 

O grau de polimerização refere-se ao número de unidades monoméricas em uma 

macromolécula, polímero ou oligômero (JENKINS et al., 1996). A hidrólise enzimática da 

celulose envolve a despolimerização por enzimas celulolíticas. Com isso, quanto menor o grau de 

polimerização da cadeia de celulose mais rápida ela é hidrolisada. O grau de polimerização e a 

cristalinidade da celulose estão intimamente relacionados e são frequentemente afetados um pelo 

outro (ZHAO et al., 2012). 

 Teor de hemiceluloses 

Na hidrólise enzimática da celulose com enzimas celulolíticas, as hemiceluloses 

funcionam como uma barreira física para a ação enzimática sobre o substrato celulósico. O 

melhoramento da digestibilidade enzimática da biomassa pré-tratada por autohidrólise é 

observado, principalmente devido à remoção de hemiceluloses, causando um aumento da 

porosidade da biomassa lignocelulósica, e, portanto, aumentando o acesso das enzimas às cadeias 

de celulose (YANG; WYMAN, 2004).  

 Teor de lignina 

O teor de lignina é um dos fatores inibitórios cruciais para a digestibilidade enzimática. 

Vários estudos destacam as influências negativas da lignina na hidrólise enzimática. Esses efeitos 

incluem (SWATI, 2009):  

1. A estrutura rígida e hidrofóbica da lignina que atua como uma barreira física, limitando a 

acessibilidade das enzimas às cadeias de celulose;  

2. A adsorção improdutiva da lignina ou de fragmentos de lignina pelas enzimas, o que 

impede a propagação da hidrólise, inativando as enzimas celulolíticas; 
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 Outros fatores 

Os outros fatores que influenciam a eficiência de hidrólise enzimática são: tamanho de 

partícula, porosidade, área superficial e umidade (HENDRIKS; ZEEMAN, 2009). 

2.8.2.  Visão geral da produção de bioetanol 2G 

O bioetanol de segunda geração, comumente referido como bioetanol 2G, envolve a 

utilização de monossacarídeos obtidos pela hidrólise da celulose contida em vários tipos de 

biomassa (gramíneas como o bagaço de cana, palha de milho, palha de arroz, madeiras moles e 

duras, dentre outras) para a produção de bioetanol (CANILHA et al., 2012). Uma das maiores 

vantagens relacionadas à implantação do processo de produção de bioetanol 2G é a possibilidade 

de dobrar a produção de bioetanol sem a necessidade de expansão da área cultivada, e também o 

fato do bioetanol 2G não competir com fontes alimentícias como no caso do bioetanol 1G, que 

compete com a produção de açúcar, tanto por demanda quanto por preço de mercado (RABELO 

et al., 2011). A implantação do processo produtivo de bioetanol 2G pode ser feita por dois 

métodos visando a sacarificação da celulose: hidrólise enzimática ou hidrólise química 

(comumente hidrólise ácida), sendo que a segunda embora tenha capacidade comprovada de 

processar muito mais celulose por dia, tem a desvantagem de perder rendimento em glicose 

devido a degradação da mesma em HMF e ácidos fórmico e levulínico (produtos de degradação 

que inibem o metabolismo das leveduras) (GURGEL, et al, 2012). Atualmente, no Brasil, 44 % 

da matriz energética é renovável. Esta conquista deve-se principalmente ao Programa Nacional 

do Álcool - Proálcool, implementado em 1975 para reduzir a dependência de combustíveis 

fósseis e diminuir os impactos ambientais. Atualmente, por lei Federal, a adição obrigatória de 

27% de bioetanol 1G à gasolina (combustível usado em carros flex movidos a motor 

bicombustível) reduziu a importação de pelo menos 550 milhões de barris de petróleo e reduziu 

as emissões de CO2 em 110 milhões de toneladas (SOCCOL et al., 2010). 

As principais etapas envolvidas na produção de bioetanol 2G (Figura 2.12) são as 

seguintes: i) pré-tratamento para isolar a fração hemicelulósica da celulose e da lignina, obtendo 

um licor rico em pentoses, ii) deslignificação (etapa alternativa) para isolar total ou parcialmente 

a celulose da lignina, iii) hidrólise enzimática da fração rica em celulose para produção de um 

licor rico em glicose, iv) concentração e fermentação do licor, v) fermentação alcoólica, vi) 

centrifugação para separação das leveduras e do bioetanol 1G e 2G, vii) destilação do bioetanol 
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(parte é vendido como etanol hidratado) e viii) desidratação para atender às especificações padrão 

para ser adicionado à gasolina ou ser vendido como etanol anidro (ALVIRA et al., 2010).  

Dias e colaboradores (DIAS et al., 2012) defendem que para que o processo de produção 

de bioetanol 2G possa ser viável economicamente ele precisa compartilhar a estrutura física e ser 

integrado as etapas de concentração do licor rico em sacarose oriundo do processo de produção 

de bioetanol 1G, onde ambos os licores seriam concentrados e fermentados nas mesmas dornas, e 

os processos de recuperação e purificação do etanol produzido também seriam compartilhados 

em ambos processos de produção de bioetanol 1G e 2G.  

Figura 2.12. Etapas envolvidas na produção de bioetanol 2G a partir de biomassa 

lignocelulósica. 

  

Fonte: Própria autora 

O pré-tratamento indicado na Figura 2.12 pode ser feito em uma única etapa ou 

combinando dois ou mais tipos de pré-tratamentos, considerando que a sua função é desestruturar 

o complexo lignocelulósico, extrair as hemiceluloses e deslignificar parcial ou totalmente a 

biomassa lignocelulósica, e ainda afetar a estrutura cristalina da celulose para melhorar a 

acessibilidade das enzimas durante a etapa de hidrólise enzimática da celulose (MOSIER et al., 

2005). Os pré-tratamentos considerados efetivos promovem a redução de custo, evitando 
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desperdícios de reagentes, diminuindo o tempo de hidrólise e a quantidade de enzimas utilizadas, 

enquanto promovem a máxima conversão de celulose em glicose e posteriormente em bioetanol. 

2.9. A produção de biodiesel e a geração de glicerol 

O biodiesel, tal como definido pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP), é um combustível produzido a partir de óleos vegetais (a partir de soja, 

dendê, girassol, babaçu, amendoim, mamona e pinhão-manso) ou de gorduras animais. O 

biodiesel é produzido pela reação desses óleos com um catalisador básico e um álcool de cadeia 

curta. No Brasil, o bioetanol é usado principalmente como o álcool de cadeia curta na produção 

de biodiesel, sendo altamente vantajoso, devido à sua produção em grande escala e menor custo 

em comparação com o metanol. Além disso, ele não advém de fontes fósseis, uma vez que ele é 

produzido por meio da fermentação alcoólica do caldo de cana-de-açúcar (sacarose), uma 

biomassa perene com elevada taxa de crescimento anual (MONTEIRO et al., 2008). No que se 

refere às fontes de óleos usadas no processo de produção de biodiesel, o Brasil cultiva várias 

espécies de plantas oleaginosas tais como soja, mamona, girassol e milho, os quais são as 

principais as matérias-primas para esse processo (DANTAS et al., 2007). O óleo de soja, no 

entanto, é o mais utilizado no Brasil (SCHULTZ et al., 2014).  

Embora existam alguns métodos para a produção de biodiesel, o método principal é 

conhecido como transesterificação. A transesterificação é o processo de conversão química de 

gorduras animais ou de óleos vegetais na presença de um catalisador (geralmente catalisador 

básico) em biodiesel. O hidróxido de sódio e de potássio e o metóxido de sódio são os 

catalisadores mais comumente utilizados no Brasil (GONÇALVES et al., 2009). O catalisador é 

dissolvido no álcool de cadeia curta e, em seguida, misturado com o óleo pré-tratado. A Figura 

2.13 ilustra o processo de transesterificação na presença de um catalisador básico e um álcool de 

cadeia curta para a produção de biodiesel. 

Os produtos da reação de transesterificação são o biodiesel e o glicerol. No final desse 

processo, o biodiesel e o glicerol são separados por decantação. Os componentes do biodiesel, ou 

seja, ésteres metílicos ou etílicos, formam a parte superior de densidade menor, e uma mistura de 

glicerol impuro juntamente com água, sais, ésteres, excesso de álcool, óleo residual e sabões 

formados por meio de reações de ácidos de cadeia curta com excesso de catalisador permanecem 

na parte inferior de densidade maior (RIVALDI et al., 2007). 
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 Figura 2.13. Esquema de produção de biodiesel via a transesterificação de óleos vegetais na 

presença de um catalisador básico e um álcool de cadeia curta. 

 

Fonte: LEONETI et al., 2012 (adaptado). 

 

O Brasil é o segundo maior produtor de biodiesel do mundo, depois dos Estados Unidos. 

A partir de 2008, a mistura de biodiesel puro (B100) ao óleo diesel passou a ser obrigatória. Entre 

janeiro e junho de 2008, a mistura de biodiesel puro (B100) ao óleo diesel foi fixada em 2%, 

sendo que entre julho de 2008 e junho de 2009 foi alterada para 3%, e entre julho e dezembro de 

2009 foi novamente alterada para 4%. Finalmente entre janeiro de 2010 e junho de 2014 foi 

fixada em 5%, 7% depois, e hoje 8%, como foi mencionado em Seção 1 (ANP, 2015). O 

prospecto de produção de biodiesel continua a ser promissor, mostrando um aumento constante 

ao longo dos anos (Figura 2.14) no mercado brasileiro. 
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Figura 2.14. Produção mensal de biodiesel no Brasil no último decênio (2005-2015) (dados 

atualizados no dia 2 de fevereiro de 2016) 

 

Fonte: ANP, 2015 

2.10. Glicerol 

O glicerol, na sua forma mais pura, é um liquido claro, viscoso, com sabor doce que 

pertence à família dos compostos orgânicos denominados álcoois. Glicerol, ou glicerina, ou 

1,2,3-propanotriol, pode ser produzido a partir da transesterificação ou hidrólise de gorduras, 

óleos vegetais naturais ou petroquímicos (KIRK-OTHMER, 2001). As propriedades gerais do 

glicerol em sua forma mais pura são mostradas na Tabela 2.4. 
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Tabela 2.4. Propriedades físico-químicas do glicerol (ARRUDA et al., 2007). 

Propriedades Valor 

Massa molar (g/mol) 92,09 

Densidade (glicerol 100%) a 25°C (g/mL) 1,262  

Ponto de ebulição (°C) à pressão normal 290 

Viscosidade a 20°C (cps) 939 

Ponto de fusão (°C) 18 

Ponto de fulgor (°C) 177 

Tensão superficial à 20°C (mN/m) 63,4 

Calor específico (glicerol 99,94%) à 26°C (J/g) 2,435 

Calor de evaporação à 55°C (J/mol) 88,12 
 

A fonte e a pureza do glicerol definem sua forma de utilização, com preferência geral 

dada às formas mais puras. A Tabela 2.5 mostra a caracterização do glicerol em diferentes 

purezas. 

Tabela 2.5. Caracterização de glicerol impuro, puro e comercial. 

Parâmetro Glicerol impuro Glicerol puro Glicerol comercial 

Glicerol (%) 60 - 80 99,1 - 99,8 99,2 - 99,98 

Umidade (%) 1,5 - 6,5 0,11 - 0,80 0,14 - 0,29 

Cinzas (%) 1,5 - 2,5 0,054 < 0,002 

Sabão (%) 3 - 5 0,56 n.a 

pH 9,8 - 11,2 6,7 - 6,9 6,7 - 6,8 

Cloreto (ppm) n.d 1,0 0,6 - 9,5 

Cor (APHA) escuro 34 – 45 1,8 - 10,3 

Poder calorifico (cal/g) 3685 - 3825 5810 – 5831 5832 

Fonte: ISAHAK et al., (2014). 

2.11. Aplicações industriais do glicerol 

Como mencionado anteriormente, o glicerol impuro é o principal subproduto da produção 

de biodiesel, estimando-se sua quantidade em cerca de 10% de toda a produção de biodiesel 

(GUZMAN, 2005). De acordo com TAN et al., (2013), a solução rica em glicerol produzida a 

partir da reação de hidrólise contém 15% (m/m) de glicerol impuro e, posteriormente, ele é 

concentrado a 80% (m/m) de pureza. 

O glicerol impuro produzido no Brasil é utilizado principalmente para gerar calor por 

meio da combustão em fornos industriais e caldeiras, além de cerâmicas e em empresas de 

fabricação de aço. O glicerol impuro, devido as suas impurezas, possui baixo valor de mercado 

(RIVALDI et al., 2007). A fim ser utilizado nas indústrias de cosméticos, farmacêuticas e 



45 

 

alimentícias, entre outras (Figura 2.15), a sua purificação é necessária, porém é um processo 

considerado como sendo de custo elevado. 

Figura 2.15. Aplicações industriais do glicerol. 

 

Fonte: TAN et al., 2013 apud KATRYNIOK et al., 2010 (adaptado). 

A qualidade do glicerol obtido a partir da produção de biodiesel é determinante para as 

suas posteriores aplicações industriais. Em muitos casos, o glicerol puro é preferencialmente 

aplicado em indústrias de cosméticos, alimentícias e farmacêuticas. No entanto, a purificação do 

glicerol impuro para grau analítico e/ou alimentício não é sempre economicamente favorável para 

os setores interessados em produtos de menor valor agregado (SCHULTZ, 2014). Os custos de 

técnicas de purificação devem ser preferencialmente baixos, em torno de USD$ 0,149/kg e, 

portanto, a busca para desenvolver técnicas de purificação novas e mais acessíveis está se 

expandindo rapidamente (ISAHAK et al., 2014).  

O teor de glicerol no glicerol impuro obtido a partir de transesterificação de óleos vegetais 

depende de três parâmetros: o tipo de catalisador utilizado, a quantidade do álcool (geralmente 

usado em excesso), e a conversão alcançada (BOURNAY et al., 2005), sendo que o 

aproveitamento desses derivados proporciona a este processo um viés ambientalmente correto e 

Produtos 
Farmacêuticos 18% 

Resinas Alquídicas 
8% 

Triacetina 10% 

Cosméticos 16% 
Poliéter 14% 

Alimentação 11% 

Outros 11% 

Explosivos 2% 

Celofane 2% 

Detergentes 2% 

Tabaco 
6% 
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viável economicamente. Com isso, a Tabela 2.6 mostra as técnicas existentes para purificação do 

glicerol, garantindo uma melhor qualidade e um menor custo para atender a uma demanda 

crescente (ISAHAK et al., 2014).  

Tabela 2.6. Técnicas de purificação do glicerol impuro oriundo da produção de biodiesel. 

Técnica Descrição 

Neutralização e precipitação ácida 

(HCl, H2SO4, H3PO4) 

 

Separar o glicerol e os ácidos graxos do sabão 

formado pelo excesso de catalisador 

(precipitação de sais) 

Clivagem de sabão (Splitting) Remoção de metanol/etanol e sais por 

centrifugação  

Ultrafiltração 
Filtração do glicerol sobre um suporte 

cerâmico normalmente contendo alumina (em 

conjunto com outras técnicas) 

Troca iônica Remover íons K
+
 ou Na

+
 provenientes do 

catalisador básico usado no processo 

Destilação a vácuo 
Remoção e recuperação de álcoois (etanol ou 

metanol) normalmente seguida pela remoção 

de cor usando carvão ativado 

Fonte: ISAHAK et al., (2014). 

A combinação de mais de uma destas técnicas é frequentemente necessária para obter um 

glicerol de grau comercial com o potencial de conversão em diversos produtos de valor agregado, 

tais como metanol, hidrogênio, 1,3-propanodiol, glicerol-éter-terc-butílico (GTBE), entre outros 

(ISAHAK, et. al., 2014).  
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 Objetivos 3.

3.1. Objetivo geral 

O objetivo geral deste trabalho é estudar a aplicabilidade do processo de deslignificação 

organossolve glicerol-água para a deslignificação do bagaço de cana-de-açúcar pré-tratado por 

processo hidrotérmico (autohidrólise) para produção de açúcares fermentescíveis via hidrólise 

enzimática. 

3.2. Objetivos específicos 

 Determinar a influência das condições experimentais (tempo, temperatura, razão líquido-

sólido e percentagem de glicerol) na deslignificação do bagaço de cana-de-açúcar pré-

tratado por processo hidrotérmico; 

 Otimizar o processo de deslignificação organossolve glicerol(puro)-água com o objetivo 

de melhorar a digestibilidade enzimática do material pré-tratado por autohidrólise; 

 Verificar a influência da severidade do pré-tratamento hidrotérmico (usado para 

extrair/isolar as hemiceluloses do bagaço de cana) no processo de deslignificação 

organossolve; 

 Utilizar o glicerol impuro obtido de uma refinaria de biodiesel em substituição ao glicerol 

puro na deslignificação organossolve do bagaço de cana pré-tratado.  
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 Material e métodos 4.

4.1. Material de partida 

Neste trabalho, o bagaço de cana in natura foi obtido de duas fontes diferentes: (1) São 

Carlos, São Paulo e (2) Uberlândia, Minas Gerais. O bagaço de cana foi seco ao ar em 

temperatura ambiente até que sua umidade relativa atingisse cerca de 10%, e posteriormente, foi 

acondicionado em um local seco em recipiente fechado até o uso. Cicloexano, etanol e ácido 

sulfúrico (95-98%) foram comprados da Synth (Brasil). Os padrões de grau cromatográfico 

celobiose, D-glicose, D-xilose, L-arabinose, ácido acético, ácido fórmico, 2-furfuraldeído e 5-

hidroximetil-2-furfuraldeído foram comprados da Sigma-Aldrich (Brasil). O glicerol (99,5%) foi 

adquirido da Synth (Brasil) e usado sem qualquer purificação adicional. O glicerol bruto (86%) 

foi coletado como um resíduo da produção de biodiesel da indústria Petrobras Biocombustíveis, 

usina Darcy Ribeiro, Montes Claros, Minas Gerais. 

 

Figura 4.1. Glicerol impuro (esquerda, glicerina loira) e glicerol puro (direta) utilizados como 

solventes orgânicos no processo de deslignificação organossolve. 

 

Fonte: própria autora. 

Nas análises de hidrólise enzimática foram utilizados os seguintes reagentes: tampão 

citrato (0,05 mol/L) com presença de azida de sódio (0,02% m/v) e DNS (ácido dinitro-3,5-

salicílico). O coquetel de enzimas celulolíticas da Novozymes
®
 utilizado nesse trabalho foi o 

celluclast
®
 (celulases de Trichoderma reesei, ATCC 26921) e a β-glicosidase (celobiase de 

Aspergillus niger). O treinamento e as análises foram realizados no Laboratório Nacional de 

Tecnologia do Bioetanol (CTBE) pertencente ao CNPEM (Centro Nacional de Pesquisa em 

Energia e Materiais) localizado em Campinas, São Paulo. 
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4.2. Determinação do teor de umidade 

Todos os ensaios de determinação do teor de umidade das amostras de bagaço de cana-de-

açúcar foram realizados em triplicata e a média foi usada para efeito de cálculo das massas em 

base seca a serem usadas nos pré-tratamentos. A determinação do teor de umidade foi realizada 

em balança medidora de umidade com aquecimento alógeno (Ohaus
®
,
 
modelo MB 25) a 105°C. 

4.3. Determinação dos teores de inorgânicos e extrativos 

Os teores de inorgânicos (determinado como cinzas) e extrativos (compostos fenólicos, 

taninos, ceras, flavonoides, dentre outros) do bagaço de cana usado no pré-tratamento 

hidrotérmico (autohidrólise) foram determinados seguindo as Normas TAPPI T211 om-02 e 

T204 cm-97 (Associação de Normas Técnicas da Indústria Papel e Celulose), respectivamente. 

4.4. Pré-tratamento hidrotérmico (autohidrólise) 

Os ensaios para a extração das hemiceluloses empregando o pré-tratamento hidrotérmico 

(autohidrólise) foram otimizados primeiramente em reatores tubulares (tipo autoclave) feitos em 

aço inoxidável 316L com uma capacidade de 195 mL (190 mm de altura × 58 mm de diâmetro 

interno × 76 mm de diâmetro externo). As melhores condições obtidas na otimização do pré-

tratamento hidrotérmico (otimização realizada por BAÊTA et al. (2016)) foram utilizadas para 

pré-tratar cerca de 1 kg de bagaço de cana em base seca em um reator Regmed modelo AU/E-27 

com 20 L de capacidade (Grupo de Físico-Química Orgânica, sob a responsabilidade do 

Professor Antonio Aprígio da Silva Curvelo, localizado na Universidade de São Paulo 

(IQSC/USP), Campus São Carlos, São Paulo, Brasil), visando obter bagaço de cana pré-tratado 

suficiente para a realização de todos os ensaios de deslignificação organossolve e hidrólise 

enzimática.  

As variáveis do pré-tratamento hidrotérmico, isto é, temperatura (T), tempo (t), razão 

líquido-sólido (RLS) foram otimizadas utilizando um planejamento experimental do tipo 

Doehlert, almejando a máxima remoção de hemiceluloses na forma de pentoses e hexoses com a 

concomitante preservação da celulose e a mínima geração de produtos de degradação de açúcares 

extraídos das hemiceluloses como furfural (degradação de pentoses), HMF (degradação de 

hexoses), ácido levulínico e fórmico (degradação de HMF) e fragmentos fenólicos de lignina.  
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Três condições desejáveis de pré-tratamento hidrotérmico obtidas a partir de diferentes 

temperaturas, tempos e razões líquido-sólido foram selecionadas do trabalho de BAÊTA et al. 

(2016) para obtenção de três frações sólidas residuais distintas para avaliação do efeito da 

severidade do pré-tratamento na extração das hemiceluloses e consequentemente na 

deslignificação do bagaço de cana pré-tratado. As condições experimentais usadas nesses pré-

tratamentos hidrotérmicos bem como as severidades são apresentadas na Tabela 4.1. Essas 

condições de autohidrólise foram escolhidas por apresentar maior extração/remoção de 

hemiceluloses em menores temperaturas e tempos, aumentando a viabilidade econômica do 

processo, conforme pode ser depreendido no trabalho de BAÊTA e colaboradores. 

Tabela 4.1. Condições experimentais usadas no pré-tratamento hidrotérmico do bagaço de cana. 

Condição 
Temperatura 

(
o
C) 

Tempo 

(min) 

Razão líquido-Sólido 

(mL/g) 

Severidade 

(S0) 

1 175,8 49 5,30 3,92 

2 180,4 55 7,15 4,11 

3 182,7 40 4,38 4,04 

 

Cada uma das condições desejáveis apresentadas na Tabela 4.1 foi usada para preparar 

uma grande quantidade de bagaço pré-tratado usando o reator Regmed de 20 L de capacidade. As 

severidades foram usadas para fazer a passagem de escala de um reator de 195 mL para um reator 

de 20 L, onde o aquecimento e o resfriamento não puderam ser realizados de maneira tão rápida 

quanto à usada nos reatores pequenos (BAÊTA et al., 2016). Após o termino de cada reação, uma 

válvula disposta na tampa do reator de 20 L foi progressivamente aberta e o reator e seu conteúdo 

resfriado lentamente devido em grande parte à evaporação da água. A fração sólida pré-

hidrolisada (celulignina) foi transferida para uma prensa hidráulica para extrair o hidrolisado rico 

em hemiceluloses por prensagem a 8 toneladas. Esse procedimento foi realizado com o intuito de 

reproduzir o processamento do sólido pré-tratado por BAÊTA e colaboradores. 

4.5. Deslignificação organossolve 

Os bagaços de cana usados na etapa de deslignificação organossolve foram obtidos na 

forma de resíduos sólidos dos três pré-tratamentos hidrotérmicos realizados sob as condições 1, 2 

e 3 (Seção 4.4, Tabela 4.1), sendo que o bagaço de cana pré-tratado na condição 1 foi usado para 

os estudos de otimização da deslignificação organossolve devido à condição de sua obtenção ser 

aquela de menor severidade. Os experimentos de deslignificação organossolve também foram 
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realizados em reatores de aço inoxidável 316L com uma capacidade de 195 mL (190 mm de 

altura × 58 mm de diâmetro interno × 76 mm de diâmetro externo), cada um contendo um anel de 

vedação feito de politetrafluoretileno (PTFE) para assegurar uma vedação apropriada combinada 

com resistência à elevadas temperaturas. O reator foi carregado com 10 g (em base seca) de 

bagaço de cana pré-tratado por autohidrólise na condição 1 e em seguida uma solução aquosa 

constituída de glicerol puro e água foi adicionada ao reator. A composição de cada solução 

aquosa em termos de percentagem (v/v) de glicerol-água e o volume adicionado dependeu da 

condição experimental programada (ver Tabelas 4.4 e 4.6). O reator foi aquecido em um banho 

termostático contendo glicerol como fluido de aquecimento por um determinado período de 

tempo (ver Tabelas 4.4 e 4.6) e resfriado em banho de gelo assim que o tempo reacional 

programado foi atingido (NOVO et al. 2011). A Figura 4.2 mostra o sistema envolvendo a 

deslignificação organossolve nesse trabalho.  

Em seguida o reator foi aberto e o sólido parcialmente deslignificado foi transferido para 

um desfibrador e desfibrado três vezes a 2800 rpm juntamente com 50 mL de uma solução 

aquosa de NaOH 1% (m/v) por 30-60 s. Entre cada desfibramento o sólido foi transferido para 

um funil de Büchner e lavado abundantemente com água destilada. Esse processo de lavagem 

visou remover a lignina da superfície das fibras, uma vez que a sua solubilidade na solução 

aquosa de glicerol é reduzida em baixas temperaturas após o resfriamento do reator (NOVO et 

al., 2011). Após as etapas de lavagem e desfibramento, o resíduo sólido rico em celulose foi 

lavado até o pH da água atingir valores próximos da neutralidade (pH ~7) e armazenado em 

freezer (-20°C) para evitar o crescimento de micro-organismos (ex.: fungos).  

O pré-tratamento organossolve foi otimizado usando planejamento experimental e as 

variáveis independentes avaliadas foram temperatura (T, °C), tempo (t, min), razão líquido-sólido 

(RLS, mL/g) e teor de glicerol (G, %, v/v). As variáveis dependentes (respostas) analisadas no 

planejamento experimental Doehlert foram rendimento, teor de lignina insolúvel, extensão da 

deslignificação, teor de celulose nos resíduos sólidos após o pré-tratamento organossolve e 

conversão enzimática. 



52 

 

Figura 4.2. Sistema envolvendo a deslignificação organossolve: a) reator de aço inoxidável 

usado nas deslignificações e b) banho termostático contendo glicerol como fluido de aquecimento 

para os reatores de aço inoxidável. 

 

Fonte: Própria autora.  

4.6. Análise de microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

A morfologia dos bagaços de cana pré-tratados por autohidrólise nas condições 1, 2 e 3 e dos 

resíduos sólidos deslignificados foi examinada em um microscópio eletrônico de varredura 

(Tescan/Oxford Instruments, modelo Vega3 SB SEM) com uma voltagem de filamento de 20 

keV e detector de elétrons secundário (SE). Os bagaços de cana foram previamente secos em 

estufa à 90°C por 1 h. As amostras foram metalizadas com uma fina camada de ouro utilizando 

um equipamento de revestimento modular de alto vácuo (Quorum Technologies, modelo Q150R 

ES) antes da análise. 

 

4.7. Análise composicional dos resíduos sólidos parcialmente deslignificados 

4.7.1. Determinação do rendimento 

A perda de massa foi calculada a partir da relação entre a massa de bagaço pré-tratado 

deslignificado e de bagaço de cana pré-tratado por autohidrólise, conforme mostrado na Eq. (2). 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜/% = (
𝑚𝑏𝑎𝑔𝑎ç𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 

𝑚𝑏𝑎𝑔𝑎ç𝑜 𝑝𝑟é−𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜
⁄ ) × 100  (2) 
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onde mbagaço deslignificado é a massa em base seca do resíduo sólido rico em celulose após a 

deslignificação (g), e mbagaço pré-tratado é a massa em base seca do bagaço pré-tratado na condição 1, 

2 ou 3 (g). A perda de massa (%) do processo organossolve é obtida por diferença (100 – 

rendimento, em percentagem). 

4.7.2. Determinação do teor de lignina insolúvel  

A composição química do bagaço de cana (material de partida), dos bagaços de cana pré-

tratados por autohidrólise nas condições 1, 2 e 3 e dos resíduos sólidos após o pré-tratamento 

organossolve em termos do teor de lignina foi determinada de acordo com a Norma TAPPI T222 

om-98 com adaptações. Nesse método os sólidos cujas composições químicas em termos do teor 

de lignina desejavam ser determinadas foram moídos em moinho de facas (Marconi, modelo 

MAO48) a uma granulometria entre 40-60 mesh. Para a determinação composicional do bagaço 

de cana (material de partida) foi necessário fazer uma extração dos extrativos de acordo com a 

Norma TAPPI (subseção 4.3). Cerca de 0,670 g de material moído foram transferidos para um 

tubo de vidro autoclavável de 450 mL e 9,6 mL de ácido sulfúrico 72% (m/v) foram adicionados. 

O material sólido foi agitado magneticamente por 2 h e após o término dessa fase, chamada fase 

de condensação, a suspensão foi diluída adicionando-se 360 mL de água destilada. Em seguida, o 

tubo autoclavável foi transferido para uma autoclave e autoclavado a 121°C por 1 h (2 atm). Na 

segunda fase, chamada de fase de hidrólise, o ácido foi diluído a uma concentração de 

aproximadamente 3% (m/v). Após o tubo ser autoclavado, a suspensão contendo açúcares 

solúveis, produtos de degradação e lignina insolúvel no meio ácido foi filtrada a quente em funil 

de placa sinterizada do tipo ASTM 10-15M (porosidade 4), previamente seco e calcinado em 

estufa a 550°C por 1 h. A lignina insolúvel foi seca em estufa a 80°C por 4 h, resfriada em 

dessecador até massa constante e pesada em balança analítica. O procedimento foi realizado, no 

mínimo, em duplicata. A porcentagem de deslignificação dos resíduos sólidos foi calculada de 

acordo com a Eq. (3) (NOVO et al., 2011): 

𝐷𝑒𝑠𝑙𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎çã𝑜/% =  (
𝐿𝑏𝑎𝑔𝑎ç𝑜 𝑝𝑟é−𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜− (𝐿𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 

𝑅𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜

100
)

𝐿𝑏𝑎𝑔𝑎ç𝑜 𝑝𝑟é−𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜
) × 100 (3) 

onde Lbagaço pré-tratado é a quantidade de lignina contida no bagaço pré-tratado na condição 1, 2 ou 3 

(g), Lresíduo deslignificado é a quantidade de lignina contida no resíduo sólido rico em celulose após a 

deslignificação (g) e Rresíduo deslignificado é o rendimento da reação de deslignificação (%). 
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4.7.3. Determinação do teor de celulose residual 

A composição química do bagaço de cana (material de partida), dos bagaços de cana pré-

tratados por autohidrólise nas condições 1, 2 e 3 e dos resíduos sólidos após o pré-tratamento 

organossolve em termos do teor de celulose foi determinada. A porcentagem de celulose residual 

dos resíduos sólidos foi calculada de acordo com a Eq. (4): 

𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙/% =  (
𝐶𝑏𝑎𝑔𝑎ç𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 ( 

𝑅𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜

100
)

𝐿𝑏𝑎𝑔𝑎ç𝑜 𝑝𝑟é−𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜
) × 100 (4) 

onde Cresíduo deslignificado é a quantidade de celulose contida no resíduo após a deslignificação (g), 

Lbagaço pré-tratado é a quantidade de celulose contida no bagaço pré-tratado na condição 1, 2 ou 3 (g), 

e Rresíduo deslignificado é o rendimento da reação de deslignificação (%). 

4.7.4. Hidrólise enzimática dos resíduos sólidos 

Os ensaios de digestibilidade enzimática do bagaço de cana (in natura), pré-tratado por 

autohidrólise nas condições 1, 2 e 3 e dos resíduos sólidos ricos em celulose obtidos após a 

deslignificação organossolve foram realizados no Laboratório Nacional de Tecnologia do 

Bioetanol (CTBE, Campinas, São Paulo). Dois coquetéis de enzimas foram usados na 

sacarificação das amostras: celluclast (celulase de Trichoderma reesei, ATCC 26921) e a β-

glicosidase (celobiase de Aspergillus niger). As enzimas celulase e β-glicosidase tiveram as suas 

atividades previamente determinadas, apresentando valores de 83,53 FPU/mL (unidades de papel 

de filtro por mL de solução enzimática) e 544,37 UI/mL (unidade internacional de atividade 

enzimática por mL de solução enzimática), respectivamente. 

Os ensaios foram realizados em frascos Erlenmeyer de 50 mL em uma incubadora (New 

Brunswick Scientific
®
) com agitação orbital de 150 rpm sob as seguintes condições: RLS de 10:1 

(mL/g), 1,0 g de amostra em base seca, pH 4,8 (tampão citrato 0,05 mol/L) e temperatura de 

50°C. As enzimas foram aplicadas em concentrações de 10 FPU/g para celulase e 20 UI/g para β-

glicosidase. As amostras de bagaço de cana pré-tratadas foram adicionadas juntamente com o 

coquetel enzimático e a solução tampão aos frascos Erlenmeyers de 50 mL, os quais 

permaneceram sob agitação por 72 h. Azida de sódio (0,02% m/v) foi adicionada a cada frasco 

Erlenmeyer para evitar qualquer crescimento microbiano durante os ensaios de hidrólise 

enzimática.  
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Decorridas as 72 h de ensaio, a atividade enzimática foi parada por meio da imersão dos 

frascos Erlenmeyer em banho de gelo por 30 min. Após a inativação das enzimas todas as 

amostras foram centrifugadas (9000 rpm por 15 min), possibilitando a separação da fração 

líquida e da fração sólida. Uma amostra da fração líquida foi coletada para a determinação da 

concentração dos açúcares fermentescíveis liberados durante a hidrólise por cromatografia 

líquida de alta eficiência (CLAE)(ver seção 4.8.2). 

A conversão enzimática, CE, foi calculada de acordo com Eq. (5): 

𝐶𝐸/% = ( 
𝑚glicose𝑓ℎ

𝑚amostra𝑦i
) × 100   (5) 

onde mglicose (g) é a massa de glicose liberada pela hidrólise enzimática da celulose, mamostra (g) é a 

massa de amostra utilizada no ensaio de hidrólise enzimática, fh (fh = 0,9) é o fator de conversão 

que leva em conta que uma molécula de água foi adicionada durante a hidrólise da celobiose ou 

de um oligômero e yi (%) é o teor de celulose da amostra submetida ao ensaio de hidrólise 

enzimática (ROCHA et al., 2013). 

 

4.8. Análise dos hidrolisados 

4.8.1. Determinação do teor de lignina solúvel 

 As amostras que continham maiores teores de lignina (bagaço de cana in natura e bagaço 

pré-tratado por autohidrólise nas condições 1, 2 e 3) tiveram o teor de lignina solúvel 

quantificado. Essa análise utilizou o hidrolisado obtido na determinação da lignina insolúvel 

(Seção 4.6.2). A quantificação foi feita em espectrofotômetro (Hewlett-Packard
®
, modelo 8453) e 

foram medidas as absorbâncias em dois comprimentos de onda, 215 e 280 nm, de acordo com a 

metodologia descrita no trabalho de MARABEZI (2009). A concentração de lignina solúvel foi 

calculada utilizando a Eq. (6). 

𝐶𝑙𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑎 𝑠𝑜𝑙ú𝑣𝑒𝑙/(𝑔/𝐿) =
(4,53×𝐴𝑏𝑠215)−𝐴𝑏𝑠280

300
      (6) 

onde a Eq. (6) consiste da solução simultânea de duas Eq. (7) e (8): 

 

𝐴𝑏𝑠280  =  0,68 𝐶𝐷  +  18 𝐶𝐿     (7) 

𝐴𝑏𝑠215  =  0,15 𝐶𝐷  +  70 𝐶𝐿              (8) 
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onde Abs280 (nm) é a absorbância da solução em 280 nm, Abs215 é a absorbância da solução em 

215 nm, CD é a concentração dos carboidratos na solução (g/L) e CL é a concentração de lignina 

solúvel na solução (g/L). As absortividades molares em 280 e 215 nm para os carboidratos são 

0,68 e 0,15 e para a lignina 18 e 70, respectivamente. 

4.8.2. Determinação dos teores de celulose e hemiceluloses 

Os teores de celulose e hemiceluloses no hidrolisado obtido no teste de determinação do 

teor de lignina insolúvel (Seção 4.6.2) foram analisados por CLAE. Esse método permite a 

separação e quantificação dos seguintes compostos presentes no hidrolisado: açúcares - 

celobiose, glicose, xilose, arabinose; ácidos orgânicos - ácido fórmico e ácido acético; produtos 

de degradação de açúcares - 2-furfuraldeído (FF) e 5-hidroximetil-2-furfuraldeído (HMF).  

A separação e quantificação dos açúcares no hidrolisado foi feita por um sistema binário 

de bombas (modelo LC-30AD, Shimadzu
®
), detector de índice de refração (RID-6, Shimadzu

®
), 

pré-coluna C18 e coluna Aminex HPX 87H (300 × 7,8 mm, BIO-RAD), eluente H2SO4 0,005 

mol/L bombeado a um fluxo de 0,6 mL/min e temperatura do forno (CTO-10A, Shimadzu
®
) fixa 

em 55°C. Foi usado um amostrador automático (modelo SIL 30AC, Shimadzu
®
) para a injeção 

das amostras. A determinação dos ácidos orgânicos (fórmico e acético) e produtos de degradação 

(FF e HMF) foi feita usando o detector UV-Vis (SPD-10AV, Shimadzu
®
) operado em canal 

duplo com o comprimento de onda em 210 nm sendo usado para detectar os ácidos e em 274 nm 

para detectar o FF e o HMF. 

Para fazer os balanços de massa foram usados fatores de conversão de celobiose (0,95) 

para celulose e de glicose (0,90) para celulose, de xilose (0,88) e arabinose (0,88) para 

hemiceluloses e ácido acético (0,717) para grupo acetila em hemiceluloses e de FF (1.375) para 

xilana em hemiceluloses e de HMF (1.286) para celulose, respectivamente (NOVO et al., 2011). 

4.9. Caracterização do glicerol impuro 

O glicerol impuro utilizado nesse estudo foi proveniente de doação da usina Darcy 

Ribeiro de biodiesel, Petrobras biocombustíveis, localizada no município de Montes Claros, 

Minas Gerais. O glicerol foi gerado via a transesterificação de sebo bovino e óleo de soja com 

metanol como álcool de cadeia curta e catalisador básico obtido pelo emprego de metóxido de 
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sódio. Na Tabela 4.2 são apresentadas as metodologias empregadas na caracterização do glicerol 

impuro.  

Tabela 4.2. Metodologias empregadas na caracterização do glicerol bruto. 

Parâmetros Método Fonte 

Sólidos Totais Gravimétrico APHA/AWWA/WEF (2005) 

DQO Colorimétrico APHA/AWWA/WEF (2005) 

pH Eletrométrico APHA/AWWA/WEF (2005) 

Sulfatos Turbidimétrico HACH (faixa alta)  

Cloreto Argentomêtrico APHA/AWWA/WEF (2005) 

Fósforo Digestão autoclavada APHA/AWWA/WEF (2005) adaptado 

Lipídeos Extração por reagentes apolares Folchs (1957) adaptado 

 

4.10. Planejamento experimental do processo organossolve 

4.10.1. Planejamento de triagem 

Os experimentos exploratórios foram conduzidos utilizando inicialmente um 

planejamento de triagem com dois níveis (-1 e +1) e duas variáveis (temperatura e tempo). O 

planejamento de triagem 2
2
 é apresentado na Tabela 4.3. A realização do planejamento de 

triagem serviu para entender a deslignificação organossolve, uma vez que não existiam dados na 

literatura para servir de referência para o bagaço de cana pré-tratado por autohidrólise, além de 

verificar como as variáveis se comportariam em termos do intervalo escolhido. Esses ensaios 

iniciais foram balizados no trabalho do NOVO et al., (2011), que deslignificou bagaço de cana 

por processo organossolve empregando glicerol puro como solvente orgânico. 

Tabela 4.3. Condições experimentais do planejamento de triagem 2
2
 (condições fixas: RLS = 

10:1 mL/g e porcentagem glicerol de 80%) (material de partida: bagaço de cana pré-tratado na 

condição 1). 

Ensaio Temperatura (
o
C) Tempo (min) 

1 190 30 

2 210 30 

3 190 120 

4 210 120 
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4.10.2. Planejamento experimental Doehlert 

A partir dados de extensão da deslignificação obtidos nos ensaios de triagem (Tabela 4.3), 

uma matriz de planejamento experimental Doehlert foi construída (22 ensaios com duplicata no 

ponto central) com quatro variáveis independentes: temperatura (T, °C), tempo (t, min), razão 

líquido-sólido (RLS, mL/g), e porcentagem de glicerol (G, v/v), sendo que a RLS e a porcentagem 

de glicerol foram variadas em 7 níveis, T em 5 níveis e t em 3 níveis, conforme a apresentado na 

Tabela 4.4 . As variáveis dependentes escolhidas foram: rendimento, extensão da deslignificação, 

teor de lignina, celulose residual e conversão enzimática. Esse planejamento visou maximizar a 

remoção de lignina, focando na redução dos custos ao empregar tempos mais curtos em 

comparação com os descritos na literatura (NOVO et al., 2011), além de empregar valores de 

RLS reduzidos. Ele também visou verificar quais são as variáveis significativas para o pré-

tratamento proposto.  
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Tabela 4.4. Matriz de experimentos para o planejamento experimental Doehlert (material de 

partida: bagaço de cana pré-tratado por autohidrólise na condição 1). 

Ensaio 
Temperatura 

(
o
C) 

Porcentagem 

Glicerol (%) 

Razão líquido-sólido 

(mL/g) 

Tempo 

(min) 

1 217,00 45,00 6,50 40 

2 210,25 80,0 6,50 40 

3 210,25 56,68 10,00 40 

4 210,25 56,68 7,37 60 

5 190,00 45,00 6,50 40 

6 196,75 10,00 6,50 40 

7 196,75 33,32 3,00 40 

8 196,75 33,32 5,63 20 

9 210,25 10,00 6,50 40 

10 210,25 33,32 3,00 40 

11 210,25 33,32 5,63 20 

12 196,75 80,00 6,50 40 

13 203,50 68,32 3,00 40 

14 203,50 68,32 5,63 20 

15 196,75 56,68 10,00 40 

16 203,50 21,68 10,00 40 

17 203,50 45,00 9,13 20 

18 196,75 56,68 7,37 60 

19 203,50 21,68 7,37 60 

20 203,50 45,00 3,87 60 

21 203,50 45,00 6,50 40 

22 203,50 45,00 6,50 40 

 

4.10.3. Planejamento experimental 2
2
 

Embora o planejamento experimental Doehlert não seja apontado como um planejamento 

de triagem, devido aos resultados obtidos nesse planejamento, optou-se por construir um 

planejamento de refino, 2
2
, avaliando as variáveis independentes T e porcentagem de glicerol e as 

dependentes (respostas) perda de massa, extensão da deslignificação, celulose residual e 

conversão enzimática em dois níveis (-1 e +1), mantendo-se fixos a RLS e o t. Esse planejamento 

foi realizado com o objetivo de se obter um melhor ajuste do modelo matemático aos dados 
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experimentais (Tabela 4.5) em comparação com o modelo matemático usado no planejamento 

Doehlert.   
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Tabela 4.5. Matriz de experimentos do planejamento experimental composto central (2
2
). 

Variáveis fixas: t (40 min) e RLS (6,5 mL/g) (material de partida: bagaço de cana pré-tratado por 

autohidrólise, condição 1). 

Ensaio 
Temperatura

(
o
C) 

Porcentagem 

de glicerol (%) 

1 190 10 

2 190 80 

3 210,25 80 

4 210,25 10 

6 200,13 45 

7 200,13 45 

8 200,13 45 

 

Todos os dados experimentais obtidos no planejamento experimental Doehlert e 2
2
 foram 

tratados utilizando o programa Statistica
®
 10.0 da empresa Statsoft. 

4.10.4. Comparação da eficiência do processo organossolve para diferentes condições de 

pré-tratamento hidrotérmico 

Na Tabela 4.6 são apresentadas algumas condições experimentais mais severas testadas 

visando alcançar teores mais baixos de lignina na fração sólida residual para os bagaços de cana 

pré-tratados por autohidrólise nas condições 1, 2 e 3. 

Também foram realizados experimentos sob condições mais extremas em comparação 

aquelas empregadas no planejamento experimental Doehlert (tempos mais elevados), visando 

comparar a estratégia de pré-tratamento em duas etapas proposta neste trabalho com a proposta 

por NOVO et al., 2011. Esses experimentos também visaram avaliar as eficiências de 

deslignificação para os bagaços de cana pré-tratados por autohidrólise em diferentes condições 

(Tabela 4.1). 
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Tabela 4.6. Condições experimentais usadas na deslignificação do bagaço de cana pré-tratado na 

condição 1, 2, 3 e in natura (comparação com o trabalho de NOVO et al., 2011). 

Amostra Ensaio T (
o
C) 

t 

(min) 

RLS 

(mL/g) 

Porcentagem 

de glicerol (%) 

Bagaço de cana in natura 

1 210 40 6,5 80 

2 210 120 10 80 

3 210 240 10 80 

Bagaço de cana pré-tratado 

por autohidrólise, condição 1 

1 210 40 6,5 80 

2 210 40 10 80 

3 210 120 6,5 80 

4 210 240 6,5 80 

5 210 240 10 80 

Bagaço de cana pré-tratado 

por autohidrólise, condição 2 
1 210 40 6,5 80 

Bagaço de cana pré-tratado 

por autohidrólise, condição 3 
1 210 40 6,5 80 

 

4.11. Deslignificação organossolve empregando glicerol impuro 

Após otimizada a deslignificação organossolve do bagaço de cana pré-tratado por 

autohidrólise (condição 1) usando glicerol puro como solvente orgânico, ensaios de 

deslignificação usando glicerol impuro foram realizados empregando as melhores condições 

obtidas no planejamento experimental 2
2
 como pode ser visto na Tabela 4.7.  

Tabela 4.7. Condições experimentais utilizadas na deslignificação organossolve do bagaço de 

cana (pré-tratado por autohidrólise, condição 1) empregado o glicerol impuro como solvente 

orgânico. Variáveis fixas: t (40 min) e RLS (6,5 mL/g). 

Ensaio 
Temperatura 

(
o
C) 

Porcentagem de 

glicerol (%)
a
 

1 210 80 

2 210 86 
a
 Ensaio 1 empregou glicerol impuro com teor de 

glicerol ajustado para 80% com adição de água 

destilada. Ensaio 2 empregou o glicerol impuro sem 

adição de água, exatamente como foi coletado na usina 

Darcy Ribeiro, Petrobrás biocombustíveis. 
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 Resultados e Discussão  5.

Nessa seção serão apresentados os resultados do processo de fracionamento do bagaço de 

cana-de-açúcar em duas etapas, isto é, pré-tratamento hidrotérmico e deslignificação 

organossolve, além dos resultados de hidrólise enzimática do bagaço de cana in natura, e pré-

tratados por autohidrólise em três condições distintas. O fracionamento do bagaço de cana em 

duas etapas visou isolar as hemiceluloses da celulose e da lignina (celulignina) usando o processo 

hidrotérmico e subsequentemente isolar a celulose da lignina usando o processo organossolve, 

ambientalmente mais correto e menos oneroso do que a deslignificação alcalina em termos de 

custo com reagentes (DIAS et al., 2012).  

Os experimentos envolvendo o pré-tratamento hidrotérmico e a deslignificação 

organossolve de bagaço de cana onde se utilizou como solvente orgânico o glicerol puro foram 

realizados com o bagaço de cana coletado em São Carlos, São Paulo (denominado bagaço de 

cana 1), enquanto os experimentos de autohidrólise e deslignificação organossolve de bagaço de 

cana onde se utilizou o glicerol impuro (residual da produção de biodiesel) foram realizados com 

o bagaço de cana coletado em Uberlândia, Minas Gerais (denominado bagaço de cana 2). O uso 

de duas fontes distintas de bagaço de cana visou entender as variações do processo quando a 

matéria prima sofre variações de composição. 

5.1. Pré-tratamento hidrotérmico do bagaço de cana 

Os bagaços de cana 1 e 2 foram caracterizados e suas composições químicas em termos 

dos teores de celulose, hemiceluloses, lignina, extrativos e cinzas são apresentadas na Tabela 5.1. 

Além das composições químicas dos bagaços de cana utilizados como material de partida, as 

composições químicas dos bagaços de cana pré-tratados por autohidrólise nas condições 1, 2 e 3 

também são apresentadas na Tabela 5.1. 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 5.1, os bagaços de cana 1 e 2 apresentam 

composições químicas semelhantes e estão de acordo com outras caracterizações relatadas na 

literatura por ROCHA et al., (2015) e NOVO et. al., (2011). Ao analisar os resultados 

apresentados na Tabela 5.1 também é possível observar que o aumento da temperatura do pré-

tratamento hidrotérmico acarretou em um pequeno aumento progressivo nos teores de lignina nos 
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sólidos residuais, comprovado pela diminuição das extensões de deslignificação quando as 

condições de autohidrólise 1, 2 e 3 são comparadas. Esse resultado sugere que parte da lignina 

hidrolisada durante o pré-tratamento hidrotérmico pode ter repolimerizado e também pode ter 

ocorrido a condensação da lignina com furanos, levando a um pseudo aumento do teor de lignina. 

Além disso, é possível observar que os teores de lignina para as condições de autohidrólise 1, 2 e 

3 são bem superiores aqueles encontrados nos materiais de partida (bagaço de cana 1 ou 2), 

demonstrando que a remoção de hemiceluloses levou a um enriquecimento dos resíduos sólidos 

em lignina. Comparando os bagaços de cana 1 e 2 é possível observar que o bagaço de cana 2 foi 

mais deslignificado em comparação com o bagaço de cana 1, evidenciando a influência do 

material de partida do processo de autohidrólise. 
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Tabela 5.1. Composição química dos bagaços de cana-de-açúcar (BC) in natura e daqueles pré-tratados por autohidrólise nas 

condições 1 (T = 175,8°C, t = 49 min e RLS = 5,3), 2 (T = 180,4°C, t = 55 min e RLS = 7,15) e 3 (T = 182,7°C, t = 40 min e RLS = 

4,38) (em base seca). 

Composição 

Química (%) 
BC in natura (%) 

BC pré-tratado por 

autohidrólise condição 1 (%) 

BC pré-tratado 

por autohidrólise 

condição 2 (%) 

BC pré-tratado 

por autohidrólise 

condição 3 (%) 

Bagaço de cana 1 2 1 2 1 1 
Lignina 23,93±0,74 26,35±0,03 28,91±0,49 29,06±0,24 29,12±0,85 30,92±0,14 
Celulose 46,36±2,20 51,39±0,15 63,56±4,64 62,03±0,95 60,26±5,64 56,52±0,37 

Hemiceluloses 20,61±0,19 20,63±1,06 9,29±1,53 6,36±0,19 12,65±0,42 13,04±1,43 
Extrativos 2,26±0,05 2,35±0,13     

Cinzas 2,19±1,31 2,25±0,01 0,75±0,14 0,67±2,24 0,53±1,79 1,72±0,65 

Balanço de massa 

total 
95,42±4,65 103,23±0,92 101,76±2,61  97,45±1,38 102,03±5,21 100,47±0,92  

Rendimento (%) ‒ ‒ 70,0 69,5 70,3 71,1 

Perda de massa (%) ‒ ‒ 30,0 30,5 29,7 28,9 

Grupos acetila (%) 3,63±0,34 2,19±0,14 0,52±0,00 0,69±0,08 1,21±0,06 1,15±0,07 

Celulose residual 

(%) 
‒ ‒ 90,15±6,59 83,89±1,28 85,46±8,00 80,15±1,28 

Remoção de 

hemiceluloses (%) 
‒ ‒ 68,44±5,28 78,57±0,65 57,05±1,42 55,73±4,86 

Remoção de lignina 

(%) 
‒ ‒ 15,43±1,42 23,35±0,64 14,81±2,49 9,54±0,40 

Conversão 

enzimática (%) 
14,86 ‒ 49,43 ‒ 61,18 46,41 

1: Bagaço de cana-de-açúcar coletado em São Carlos, SP. 2: Bagaço de cana-de-açúcar coletado em Uberlândia, MG; 
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Também é possível observar que as condições de autohidrólise 1, 2 e 3 foram 

eficientes e acarretaram em remoções de hemiceluloses da ordem de 56 a 69% quando o 

bagaço de cana 1 foi a matéria prima e da ordem de 79% quando o bagaço de cana 2 foi a 

matéria prima utilizada, evidenciando que a origem do bagaço de cana é um fator importante 

no processo e que variações na composição do material de partida influenciam na composição 

do resíduo sólido pré-tratado. É importante ressaltar que o teor de grupos acetila presente nas 

hemiceluloses do bagaço de cana tem uma influência direta na autohidrólise devido a sua 

clivagem produzir ácido acético no meio reacional, o qual ajuda a catalisar a hidrólise dos 

polissacarídeos juntamente com os íons hidrônio oriundos da auto-ionização da água 

(GARROTE et al., 2002). A desacetilação dos bagaços de cana 1 e 2 após o processo de 

autohidrólise foi de 90% e 78,1%, respectivamente. O bagaço de cana 1, com maior teor de 

grupos acetila e uma maior desacetilação, poderia consequentemente fornecer um pH mais 

baixo, permitindo uma maior despolimerização das hemiceluloses. No entanto, o contrário foi 

observado, isto é, a remoção de hemiceluloses dos bagaços de cana 1 e 2 foram 68,4% e 

78,6%, respectivamente. A diferença entre as variedades de bagaços de cana usadas neste 

trabalho poderia explicar os resultados obtidos, onde as hemiceluloses contidas no bagaço de 

cana 2 parecem ser de mais fácil hidrólise do que aquelas contidas no bagaço de cana 1. 

 A condição de autohidrólise 1 gerou resíduos sólidos com menor teor de 

hemiceluloses quando a matéria prima foi o bagaço de cana 1 ou 2. O aumento da temperatura 

levou a uma redução progressiva na preservação da fração de celulose de 90% para a 

condição 1 para 80% para a condição 3, evidenciando que o aumento da severidade do pré-

tratamento implica em hidrólise da fração de celulose do bagaço de cana. 

Portanto, a condição 1 foi a condição que melhor preservou a fração celulósica e 

removeu a maior quantidade de hemiceluloses do bagaço de cana 1. Além disso, dentre as três 

condições de pré-tratamento hidrotérmico usadas, a condição mais branda, denominada 

condição 1 (S0 = 3,92: T = 175,8°C, t = 49 min e RLS = 5,3 ou RSL = 0,189) foi a condição de 

pré-tratamento adotada neste trabalho que mais se aproximou daquela que gerou o hidrolisado 

hemicelulósico que produziu a maior quantidade de metano via digestão anaeróbia, 

denominada DC2 (2,896 MJ.kg
-1

bagaço de cana), de acordo com os resultados de BAÊTA et al., 

(2016) (S0 = 3,95: T = 178,6°C, t = 43,6 min e RSL = 0,238). A condição DC2 apresentou a 

seguinte composição química do hidrolisado (fase líquida) após a prensagem e diluição de 10 

vezes para os ensaios de produção de metano: 312,6 mg/L de xilose, 309,43 mg/L de 
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arabinose, 6,81 mg/L de glicose, 222,57 mg/L de ácido fórmico, 270,42 mg/L de ácido 

acético, 68,12 mg/L furfural, 23,15 mg/L de HMF e 545,46 mg/L de compostos aromáticos 

solúveis com uma remoção de hemiceluloses de 48,99% e uma composição do resíduo sólido 

de 61,01% de celulose, 4,37% de hemiceluloses e 34,62% de lignina. A composição química 

dos hidrolisados gerados a partir da autohidrólise condições 1, 2 e 3 é mostrada na Tabela 5.2. 

Tabela 5.2. Composição química dos hidrolisados gerados a partir da autohidrólise nas 

condições 1 (T = 175,8°C, t = 49 min e RLS = 5,3), 2 (T = 180,4°C, t = 55 min e RLS = 7,15) e 

3 (T = 182,7°C, t = 40 min e RLS = 4,38). 

Bagaço de cana
a
 

Xilose 

(mg/L) 

Arabinose 

(mg/L) 

Glicose 

(mg/L) 

Ácido 

fórmico 

(mg/L) 

Ácido 

acético 

(mg/L) 

HMF 

(mg/L) 

Furfural 

(mg/L) 

Condição 1 1,577 1,381 0,000 2,551 1,282 0,241 0,442 

Condição 2 4,566 0,724 0,029 0,741 3,041 2,092 1,331 

Condição 3 2,885 1,405 0,000 0,998 3,035 1,845 0,863 
a
 Material de partida: bagaço de cana 2 pré-tratado por autohidrólise nas condições 1, 2 e 3. 

5.2. Caracterização das fibras de bagaço de cana submetidas a autohidrólise por MEV 

As alterações morfológicas nas fibras de bagaço de cana pré-tratadas por autohidrólise 

nas condições 1 e 3 (S0 = 3,92 e 4,04, respectivamente) foram analisadas por MEV e algumas 

imagens são apresentadas na Figura 5.1a‒f. As Figuras 5.1a‒f apresentam micrografias com 

100×, 10.000× e 30.000× de magnitude para os bagaços de cana pré-tratados por autohidrólise 

nas condições 1 e 3, respectivamente. Nas Figuras 5.1a e b é possível ver como a etapa de 

prensagem afetou a morfologia das fibras, e é possível ver elementos esmagados e achatados 

como uma consequência da prensagem que empregou uma força equivalente a 9 toneladas. 

Além disso, também é possível observar como o pré-tratamento por autohidrólise levou a uma 

desagregação parcial das fibras lignocelulósicas do bagaço de cana 1. Na Figura 5.1c é 

possível visualizar alguns elementos esféricos ou em formato de gota, enquanto na Figura 

5.1d a presença desses elementos é muito mais marcante. Também é possível observar que a 

formação das gotas de lignina se tornou mais aparente a medida em que a severidade do pré-

tratamento hidrotérmico foi aumentada da condição 1 (S0 = 3,92: T = 175,8°C, t = 49 min e 

RLS = 5,3) para a condição 3 (S0 = 4,04: T = 182,7°C, t = 40 min e RLS = 4,38). Nas Figuras 

5.1e e f com um aumento de 30.000× é possível observar melhor as gotas de lignina, e na 

Figura 5.1f, condição mais severa, é possível observar várias gotas emergindo da superfície da 

fibra como foi descrito por ZHUANG et al., (2015) e KO et al., (2015). 
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Figura 5.1. Micrografias de microscopia eletrônica de varredura (MEV) dos bagaços de cana 

pré-tratados por autohidrólise nas condições 1 (a, c e e) (S0 = 3,92: T = 175,8°C, t = 49 min e 

RLS = 5,3) e 3 (b, d e f) (S0 = 4,04: T = 182,7°C, t = 40 min e RLS = 4,38). 

 

 

 

(c) (d) 

(a) (b) 
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A influência da formação de gotas de lignina será discutida na próxima seção, seção 

5.3, que trata dos efeitos do pré-tratamento hidrotérmico sobre a hidrólise enzimática dos 

resíduos sólidos pré-tratados nas condições 1, 2 e 3. 

5.3. Efeito dos pré-tratamentos hidrotérmicos na conversão enzimática dos resíduos 

sólidos 

A Tabela 5.1 apresenta as conversões enzimáticas de celulose a glicose (CE) para os 

resíduos sólidos submetidos as condições 1, 2 e 3 de pré-tratamento hidrotérmico para o 

bagaço de cana 1. Na Tabela 5.1 é possível observar que a conversão enzimática do bagaço de 

cana 1, in natura, foi de ~15% e que o pré-tratamento hidrotérmico nas condições 1, 2 e 3 

aumentou a eficiência de conversão enzimática dos resíduos sólidos pré-tratados em 

comparação com o material de partida. Todavia, da condição 1 (CE = 49,43%) para a 

condição 2 (CE = 61,18%) foi observado um aumento da eficiência de conversão enzimática 

de ~12%, porém a condição 3 (CE = 46,41%) teve uma conversão enzimática menor do que a 

condição 1. Portanto, essa diminuição da conversão enzimática para a condição 3 em 

comparação às condições 1 e 2 sugere que a formação de gotas de lignina esteja inibindo a 

ação das enzimas celulolíticas por meio do bloqueio físico do acesso das enzimas a fração de 

celulose e também por adsorção improdutiva da lignina nas enzimas. Além disso, o maior o 

teor de lignina da fração sólida obtido na condição 3, quase 2% maior do que nas condições 1 

e 2, é outro fator que pode estar contribuindo, porém de maneira menos relevante devido a 

(e) (f) 
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pequena diferença. Resultados semelhantes foram observados por ZHUANG et al. (2015) e 

KO et al. (2015). Conforme apontado por KO et al. (2015), a adsorção improdutiva de 

enzimas na lignina é uma fonte importante de inibição da atividade enzimática em substratos 

pré-tratados por autohidrólise e que apresentam a formação de gotas de lignina. A solução 

encontrada para minimizar a diminuição da eficiência de conversão enzimática é o aumento 

da carga de enzimas, porém o aumento da carga de enzimas eleva ainda mais o custo da etapa 

de hidrólise enzimática, diminuindo a viabilidade econômica do processo de produção de 

bioetanol 2G (KO et al., 2015). 

O valor de conversão enzimática mais elevado obtido neste trabalho foi aquele para o 

resíduo sólido pré-tratado por autohidrólise na condição 2 (~61%) (T = 180,4°C, t = 55 min e 

RLS = 7,15) e está no limite inferior daquele considerável viável economicamente (60‒70%) 

para que uma única etapa de fracionamento do bagaço de cana possa ser executada na planta 

de produção de bioetanol 1G e 2G integrada segundo simulações feitas por DIAS et al. 

(2012). Dessa forma, o estudo da deslignificação do bagaço de cana pré-tratado por 

autohidrólise pode ser uma alternativa para aumentar a conversão enzimática e melhorar a 

viabilidade econômica do processo. 

Alguns cenários de planta de produção de bioetanol foram simulados por DIAS et al. 

(2012) e ajudam a entender e traçar alternativas para o fracionamento bagaço de cana com o 

intuito de viabilizar economicamente o processo. Esses cenários serão discutidos e analisados 

juntamente com as estratégias propostas neste trabalho. 

5.4. Cenários possíveis para a produção de bioetanol a partir de bagaço de cana 

fracionado em uma ou duas etapas 

DIAS et al. (2012) compararam a produção de bioetanol considerando vários possíveis 

cenários: cenário 1 (bagaço de cana e os resíduos da lavoura (palha e ponteiras) são usados 

como combustível para produção de bioeletricidade), cenário 1a (bagaço de cana e os resíduos 

da lavoura são queimados somente para suprir a demanda de energia da planta e o excedente 

de bagaço de cana é vendido para uma planta de bioetanol 2G (cenário 5)), cenário 2 (plantas 

de primeira e segunda geração integradas com biodigestão de pentoses para suprir parte da 

demanda energética) e cenários 3 e 4 (plantas de primeira e segunda geração integradas com 

biodigestão e fermentação de pentoses, respetivamente). Para efeito de ilustração com o 

proposto neste trabalho, as nossas ideias e rendimentos de processo são comparados aos de 
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DIAS et al. (2012), que simularam alguns cenários em que o destino do hidrolisado 

hemicelulósico em uma planta de primeira e segunda geração integrada poderia ser somente 

para a produção de biogás (metano) ou a produção de biogás e de bioetanol, denominados 

cenários 3 e 4, respectivamente. A Tabela 5.2 apresenta os principais resultados encontrados 

por DIAS et al. (2012). Diferentemente deste trabalho, DIAS et al. (2012) consideraram o pré-

tratamento por explosão a vapor a 190°C por 15 min com uma conversão de hemiceluloses a 

pentoses de 70%, enquanto a etapa de deslignificação foi realizada em meio alcalino a 90°C 

por 1 h empregando meio aquoso consistindo de NaOH 1% (m/v) e RLS de 10:1. A conversão 

enzimática foi considerada em torno de 60‒70% empregando uma RLS de 10:1‒6,67:1 e 48‒

72 h. A biodigestão de pentoses foi considerada para prover uma remoção de demanda 

química de oxigênio (DQO) de 70% e a conversão de pentoses a bioetanol via fermentação foi 

considerada para prover uma conversão de 80%. No entanto, a fermentação de pentoses a 

bioetanol deverá estar disponível somente em um cenário futuro (>2020), devido aos micro-

organismos empregados em processos de fermentação industrial não estarem abeis para 

fermentar pentoses segundo DIAS et al. (2012). GÍRIO et al. (2010) embora tenham relatado 

em seu artigo de revisão de fermentação de pentoses a bioetanol uma eficiência de conversão 

de 95%, também descreveram vários problemas durante o processo fermentativo como baixa 

tolerância dos micro-organismos ao bioetanol e outros inibidores e também uma baixa 

produtividade. Então esses problemas ainda precisam ser resolvidos para que elevados 

rendimentos possam ser alcançados em nível de operação industrial, o que faz com que a 

biodigestão de pentoses seja o cenário atual mais realístico e que libera a maior quantidade de 

bagaço de cana para a produção de bioetanol 2G, suprindo em parte a demanda energética em 

uma planta de primeira e segunda geração integrada sem a utilização de mais bagaço de cana 

ou de combustíveis de fonte fóssil (DIAS et al., 2012 e BAÊTA et al., 2016). 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 5.2 é possível produzir mais 

bioetanol anidro 1G por tonelada de cana-de-açúcar no cenário 4 em comparação com os 

cenários 2 e 3. O excedente de bioeletricidade também é maior no cenário 2 em comparação 

com os cenários 3 e 4, embora o consumo de vapor no processo seja maior no cenário 2 em 

comparação com os cenários 3 e 4. No cenário 3, uma maior quantidade de material 

lignocelulósico (ML) pode ser hidrolisada por tonelada de cana-de-açúcar, enquanto no 

cenário 4 devido a fermentação das pentoses uma maior quantidade de bioetanol 2G pode ser 

produzida em comparação com os cenários 2 e 3, que usam as pentoses na digestão anaeróbia 

para produção de biogás. No cenário 2 a taxa de retorno interna (IRR) é menor do que nos 
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cenários 3 e 4 e o custo do bioetanol é maior no cenário 2 em comparação com os cenários 3 e 

4. E finalmente o custo de produção de bioeletricidade é maior no cenário 2 do que nos 

cenários 3 e 4. Contudo, de acordo com DIAS et al. (2012), o cenário 2 apresenta os melhores 

impactos ambientais devido principalmente à recuperação parcial dos resíduos (palha e 

ponteiras) da plantação de cana-de-açúcar no campo, melhoramentos significativos na 

eficiência energética do processo industrial e o uso de resíduos (pentoses e lignina) como 

combustível para prover um excedente de energia e material lignocelulósico para o processo 

de produção de bioetanol 2G, sem requerer fontes de energia extra provindas de combustíveis 

fósseis. 

Tabela 5.3 Principais resultados da simulação (produção de bioeletricidade e bioetanol e 

consumo de material lignocelulósico, ML) e análise econômica (taxa de retorno interna (IRR), 

custos de produção de bioetanol e bioeletricidade; TC: toneladas de cana-de-açúcar) 

(Adaptado de DIAS et al., 2012). 

Parâmetros 
Cenários 

1 1a 2 3 4 

Produção de bioetanol anidro (L/TC) 82 82 102 107 116 

Eletricidade excedente (kWh/TC) 173 34 86 77 81 

Consumo de vapor pelo processo (kg vapor/TC) 902
a
 373 682 642 649 

Material lignocelulósico hidrolisado (kg/TC, base 

seca) 

‒ ‒ 123 
133 102 

Produção de bioetanol 2G (L/tonelada de ML) ‒ ‒ 158 181 335 

Produção de bioetanol 2G (L/TC) ‒ ‒ 19 24 34 

Investimento (milhões de dólares americanos) 263 218 367 346 316 

IRR (% por ano) 14,9 14,9 11,6 13,4 16,8 

Custo de produção do bioetanol (US$/L) 0,37 0,39 0,39 0,36 0,33 

Custo de produção de bioeletricidade (US$/MWh) 52,63 55,69 55,53 51,83 46,48 
a
 Todo o material lignocelulósico é queimado para produzir vapor; o vapor requerido no processo é igual a 373 

kg de vapor/TC; o resto é processado nas turbinas de condensação. 

Tendo em vista que DIAS et al. (2012) consideraram uma eficiência de remoção 70% 

de DQO na biodigestão das pentoses e que BAÊTA et al. (2016) obtiveram uma eficiência de 

remoção de carbono orgânico total (COT) de 93,3% do hidrolisado obtido na condição de pré-

tratamento hidrotérmico DC2 (semelhante a condição 1 usada neste trabalho), equivalente a 

remoção de DQO de 93,3% em aproximação adimensional em relação à entrada e a saída, 

uma vez que a conversão de COT em DQO não levaria ao mesmo resultado absoluto, e, 

portanto, com 23,3% a mais de conversão espera-se que o IRR aumente, bem como o 

excedente de bagaço de cana para a produção de bioetanol 2G. 
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Portanto, a condição de pré-tratamento hidrotérmico 1 foi selecionada para ser 

extensivamente investigada quanto ao seu potencial de deslignificação frente ao processo 

organossolve pensando na integração dos processos de primeira e segunda geração dentro da 

biorrefinaria lignocelulósica, onde a sacarose extraída do bagaço de cana-de-açúcar é usada 

para produção de bioetanol 1G e o excedente de bagaço de cana para produção de biogás 

(pentoses obtidas pelo pré-tratamento hidrotérmico) e bioetanol 2G (glicose obtida por 

sacarificação da celulose). As condições 2 (S0 = 4,11) e 3 (S0 = 4,04), de maior severidade em 

comparação a condição 1, também foram submetidas a deslignificação organossolve, mas 

apenas empregando as melhores condições de deslignificação obtidas no estudo empregando a 

condição de autohidrólise 1. 

A hipótese a ser verificada após a otimização da deslignificação das condições de pré-

tratamento hidrotérmico 1, 2 e 3 é se o aumento da severidade tem uma grande influência na 

extensão da deslignificação e consequentemente na digestibilidade enzimática dos resíduos 

sólidos deslignificados. A verificação dessa hipótese é de extrema importância do ponto de 

vista do melhor aproveitamento do hidrolisado hemicelulósico e consequentemente da fração 

sólida rica em celulose e lignina para a produção de bioetanol 2G, seja pelo uso direto da 

celulignina ou pelo enriquecimento do sólido em celulose pela deslignificação organossolve.  

Recapitulando, para ajudar na verificação dessa hipótese a morfologia das fibras de 

bagaço de cana submetidas ao pré-tratamento hidrotérmico nas condições 1 e 3 foram 

investigadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV), visando observar a formação de 

esferas ou gotas de lignina bem como a desagregação do complexo lignocelulósico via 

remoção de hemiceluloses e parte da lignina, com exposição de fibras e de parede celular, 

além da digestibilidade dos resíduos sólidos submetidos ao pré-tratamento hidrotérmico 

apenas. 

Dentro do exposto nas seções anteriores, faz-se necessário investigar a deslignificação 

organossolve usando o glicerol puro e impuro como uma forma de definir se o fracionamento 

do bagaço de cana para produção de bioetanol 2G se faz mais viável em uma ou em duas 

etapas. De qualquer forma haverá um resíduo sólido rico em lignina ao final do processo de 

hidrólise enzimática que invariavelmente deverá ser queimado para ajudar na viabilidade 

energética do processo integrado. Todavia, se o processo organossolve se mostrar 

competitivo, uma lignina de maior pureza poderia ser usada para geração de produtos de 

maior valor agregado, ajudando a custear o acréscimo de mais uma etapa ao processo. 
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5.5. Deslignificação organossolve empregando glicerol puro 

5.5.1. Planejamento de triagem 

Nos experimentos de deslignificação organossolve realizados, a remoção de lignina foi 

a variável resposta primariamente avaliada. Destaca-se que de acordo com os objetivos do 

trabalho a conversão enzimática foi utilizada como a principal variável resposta frente a 

eficiência da deslignificação e consequentemente da sequência de fracionamento proposta. 

Nesse sentido foi realizado um planejamento de triagem de acordo com os resultados de 

deslignificação organossolve para o bagaço de cana, in natura, empregando glicerol puro 

como solvente orgânico conforme previamente descrito por NOVO et al. (2011). Os 

resultados do planejamento de triagem realizado com o objetivo de se compreender a 

influência do pré-tratamento por autohidrólise na deslignificação organossolve são 

apresentados na Tabela 5.3.  

Tabela 5.4. Condições experimentais do planejamento de triagem para os ensaios de 

deslignificação organossolve (glicerol puro) e os resultados de eficiências de deslignificação 

(variáveis fixas: RLS = 10:1 (mL/g) e 80% glicerol na solução aquosa; bagaço de cana 1 como 

material de partida). 

Ensaio Temperatura (°C) Tempo (min) Deslignificação (%) 

1 190 30 47,70±1,06 

2 210 30 60,20±0,28 

3 190 120 51,31±0,07 

4 210 120 46,52±0,26 

 

Como pode ser visualizado na Tabela 5.3, o ensaio 2 alcançou a maior eficiência de 

deslignificação (60,2%). É importante ressaltar que as eficiências de deslignificação variaram 

em torno de ~30% na faixa de temperatura e tempo estudadas, e, portanto, as faixas de 

condições experimentais do planejamento de triagem serviram como referência para a 

construção de um planejamento de otimização. NOVO et al. (2011) após otimização dos 

ensaios reportaram uma eficiência de deslignificação de 81,4% empregando 198,3°C, 150 

min, 80:20 (%, v/v) de glicerol/água e RLS de 10:1.  

5.5.2. Planejamento Doehlert 

A análise estatística dos dados experimentais foi realizada no programa Statistica 10.0 

da empresa Statsoft
®
 e foi considerado o modelo mais complexo que leva em conta os efeitos 
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principais lineares e quadráticos e as interações entre as variáveis resposta. A análise da 

variância (ANOVA) para as variáveis independentes foi realizada levando em conta a soma 

dos resíduos ao quadrado para todos os testes estatísticos e para o cálculo dos desvios (erro). 

Na análise estatística foi considerado um intervalo de confiança de 95% e um valor de p de 

0,05. A Tabela 5.4 a seguir apresenta esse planejamento. 



76 

 

Tabela 5.5. Matriz de experimentos do planejamento Doehlert (variáveis decodificadas) e resultados obtidos após a deslignificação 

organossolve do bagaço de cana 1 pré-tratado por autohidrólise na condição 1 (S0 = 3,92: T = 175,8°C, t = 49 min e RLS = 5,3). 

Ensaio T (
o
C) 

Glicerol 

(%) 

RLS 

(mL/g) 

t 

(min) 

Rendimento 

(%) 

Deslignificação

(%) 

Teor de 

Lignina 

(%) 

Celulose 

Residual 

(%) 

Conversão 

Enzimática 

(%) 

Balanço de 

massa total 

(%) 

1 217,00 45,00 6,50 40 74,73 55,48±0,09 17,22±0,04 99,86±11,67 49,56 109,15±13,83 

2 210,25 80,00 6,50 40 76,58 63,74±0,96 13,69±0,11 87,07±1,79 53,82 101,02±2,74 

3 210,25 56,68 10,00 40 78,26 55,65±1,18 16,38±0,44 89,11±6,46 47,52 101,66±7,27 

4 210,25 56,68 7,37 60 71,89 59,52±0,52 16,28±0,21 83,46±3,86 38,69 101,42±4,12 

5 190,00 45,00 6,50 40 85,61 53,41±0,54 15,73±0,18 100,38±0,47 38,51 101,77±0,08 

6 196,75 10,00 6,50 40 78,98 55,36±0,35 16,34±0,13 96,45±1,11 36,99 102,02±3,50 

7 196,75 33,32 3,00 40 77,69 57,54±0,03 15,80±0,01 89,36±2,86 34,75 102,19±3,13 

8 196,75 33,32 5,63 20 77,38 59,57±0,00 15,10±0,00 102,27±2,57 37,88 113,30±0,48 

9 210,25 10,00 6,50 40 76,26 55,17±0,55 16,99±0,21 97,35±5,63 39,68 102,53±2,92 

10 210,25 33,32 3,00 40 72,54 58,37±1,88 16,59±0,75 70,11±1,36 43,89 84,38±1,17 

11 210,25 33,32 5,63 20 77,90 60,06±0,45 14,82±0,17 89,80±2,85 42,50 98,98±3,19 

12 196,75 80,00 6,50 40 82,64 56,40±0,21 15,25±0,07 91,36±3,52 55,45 100,46±1,64 

13 203,50 68,32 3,00 40 78,87 58,77±0,12 15,11±0,05 83,31±0,86 60,34 95,11±2,99 

14 203,50 68,32 5,63 20 81,73 59,43±1,10 14,35±0,39 83,09±8,75 49,71 93,45±8,36 

15 196,75 56,68 10,00 40 77,24 55,25±0,08 16,75±0,03 83,75±0,84 41,32 99,88±0,55 

16 203,50 21,68 10,00 40 75,99 62,61±0,50 14,22±0,19 89,67±6,44 33,43 100,45±2,93 

17 203,50 45,00 9,13 20 78,63 57,06±0,71 15,79±0,26 92,94±4,34 36,83 100,76±2,26 

18 196,75 56,68 7,37 60 80,39 54,92±0,40 16,21±0,14 81,61±12,47 39,59 90,89±8,47 

19 203,50 21,68 7,37 60 75,59 60,27±1,41 15,19±0,54 83,69±0,67 37,59 93,78±0,60 

20 203,50 45,00 3,87 60 72,34 61,79±0,26 15,27±0,11 84,33±2,95 43,02 97,29±0,78 

21 203,50 45,00 6,50 40 77,35 59,58±0,75 15,10±0,28 81,99±10,90 37,30 88,93±10,03 

22 203,50 45,00 6,50 40 75,56 58,99±0,00 15,69±0,00 82,65±5,21 38,79 91,11±4,54 
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As Tabelas 5.6, 5.6 e 5.7 apresentam os dados da análise da variância para as variáveis 

respostas rendimento, teor de celulose e conversão enzimática. 

Tabela 5.6 Análise da variância (ANOVA) para o planejamento Doehlert - variável dependente 

rendimento (R
2
 = 0,9334; R

2
Adj = 0,8013). 

Fator SQ gl MQ F-calc p-valor 

(1)Temperatura (
o
C)(L) 90.9725 1 90.97245 42.34688 0.000332 

Temperatura (
o
C)(Q) 13.8012 1 13.80123 6.42435 0.038968 

(2)Glicerol (%, v/v) (L) 17.3183 1 17.31825 8.06150 0.025071 

Glicerol (%, v/v)(Q) 2.6896 1 2.68960 1.25199 0.300095 

(3)RLS (mL/g)(L) 3.0949 1 3.09489 1.44064 0.269074 

RLS (mL/g)(Q) 0.8312 1 0.83117 0.38690 0.553643 

(4)tempo (min)(L) 29.7689 1 29.76890 13.85716 0.007431 

tempo (min)(Q) 0.0033 1 0.00330 0.00154 0.969826 

1L × 2L 2.7973 1 2.79726 1.30210 0.291360 

1L × 3L 11.9425 1 11.94249 5.55912 0.050506 

1L × 4L 21.0076 1 21.00760 9.77885 0.016677 

2L × 3L 2.7629 1 2.76290 1.28611 0.294106 

2L × 4L 4.3285 1 4.32852 2.01489 0.198724 

3L × 4L 0.8791 1 0.87911 0.40922 0.542728 

Erro 15.0379 7 2.14827   

SQ Total 227.0831 21    
SQ - soma quadrática, gl - nº de graus de liberdade, MQ - média quadrática, F-calc - valor do teste F 

(Fisher) calculado, p-valor - nível de probabilidade. 

 

Tabela 5.7. Análise da variância (ANOVA) para o planejamento Doehlert - variável dependente 

celulose residual (R
2
 = 0,9303; R

2
Adj = 0,7909). 

Fator SQ gl MQ F-calc p-valor 

(1)Temperatura (
o
C)(L) 41.913 1 41.9131 3.38923 0.108188 

Temperatura (
o
C)(Q) 316.899 1 316.8990 25.62551 0.001460 

(2)Glicerol (%, v/v)(L) 90.367 1 90.3673 7.30741 0.030497 

Glicerol (%, v/v)(Q) 70.262 1 70.2619 5.68161 0.048623 

(3)RLS (mL/g)(L) 51.319 1 51.3194 4.14986 0.081057 

RLS (mL/g)(Q) 14.871 1 14.8711 1.20252 0.309104 

(4)tempo (min)(L) 153.045 1 153.0447 12.37571 0.009755 

tempo (min)(Q) 19.075 1 19.0745 1.54243 0.254251 

1L × 2L 6.722 1 6.7222 0.54358 0.484927 

1L × 3L 155.925 1 155.9250 12.60862 0.009333 

1L × 4L 19.944 1 19.9443 1.61276 0.244688 

2L × 3L 39.963 1 39.9628 3.23152 0.115281 

2L × 4L 29.373 1 29.3728 2.37519 0.167177 

3L × 4L 63.711 1 63.7113 5.15191 0.057496 

Erro 86.566 7 12.3665   
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SQ Total 1241.700 21    
SQ - soma quadrática, gl - nº de graus de liberdade, MQ - média quadrática, F-calc - valor do teste F 

(Fisher) calculado, p-valor - nível de probabilidade. 

 

Tabela 5.8. Análise da variância (ANOVA) para o planejamento Doehlert - variável dependente 

conversão enzimática (R
2
= 0,8815; R

2
Adj = 0,6444). 

Fator SQ gl MQ F-calc p-valor 

(1)Temperatura (
o
C)(L) 89.088 1 89.0882 4.85981 0.063309 

Temperatura (
o
C)(Q) 35.886 1 35.8862 1.95761 0.204486 

(2)Glicerol (%, v/v)(L) 564.082 1 564.0821 30.77097 0.000862 

Glicerol (%, v/v)(Q) 85.719 1 85.7192 4.67603 0.067368 

(3)RLS (mL/g)(L) 82.867 1 82.8671 4.52045 0.071075 

RLS (mL/g)(Q) 21.479 1 21.4795 1.17172 0.314921 

(4)tempo (min)(L) 8.119 1 8.1190 0.44290 0.527041 

tempo (min)(Q) 0.148 1 0.1483 0.00809 0.930843 

1L × 2L 4.693 1 4.6927 0.25599 0.628429 

1L × 3L 0.503 1 0.5030 0.02744 0.873121 

1L × 4L 3.040 1 3.0404 0.16585 0.695990 

2L × 3L 21.179 1 21.1791 1.15533 0.318083 

2L × 4L 5.335 1 5.3350 0.29103 0.606288 

3L × 4L 0.000 1 0.0002 0.00001 0.997570 

Erro 128.321 7 18.3316   

SQ Total 1082.513 21    
SQ - soma quadrática, gl - nº de graus de liberdade, MQ - média quadrática, F-calc - valor do teste F 

(Fisher) calculado, p-valor - nível de probabilidade. 

 

Os gráficos de Pareto para as variáveis dependentes (respostas) rendimento, teor de 

celulose e conversão enzimática são apresentados na Figura 5.2a‒c. Não foi possível modelar a 

variável dependente extensão da deslignificação devido à falta de ajuste do modelo aos dados 

experimentais. A falta de ajuste do modelo aos dados experimentais foi atribuída a pequena 

variação da extensão da deslignificação dentro da faixa de valores estudada para as variáveis 

independentes. 

No gráfico de Pareto da Figura 5.2a para a variável resposta rendimento é possível 

observar que as variáveis T (-6,507), G (2,839) e t (-3,722) e as interações entre T×t (-3,127) e 

T×RLS (2,358), bem como a T
2
 (2,535) foram consideradas como significativas para o 

rendimento, sendo que as variáveis T, t e T×t apresentaram um efeito negativo significativo 

(diminuição do rendimento), enquanto as variáveis G, RLS e T
2
 apresentaram um efeito positivo 

significativo (aumento do rendimento).  
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No gráfico de Pareto da Figura 5.2b para a variável resposta teor de celulose residual é 

possível observar que as variáveis T
2
 (5,062), T×RLS e G

2
 apresentaram um efeito positivo 

significativo para o teor de celulose, ou seja, preservação da fração de celulose durante o 

processo de deslignificação, enquanto as variáveis t (-3,517) e G (-2,703) apresentaram um efeito 

negativo significante para o teor de celulose, ou seja, essas variáveis tem uma grande influência 

na perda da fração celulósica durante o processo de deslignificação. Esse resultado está de acordo 

com o esperado uma vez que a temperatura influencia diretamente na preservação da celulose, 

possibilitando a sua preservação ou mesmo acarretando na sua hidrólise, sendo que hidrólise 

diminui o teor de celulose ao final do processo. Em linhas gerais é possível observar que o 

processo de deslignificação organossolve glicerol-água foi capaz de preservar bem a fração de 

celulose na maioria das condições experimentais utilizadas, com exceção do ensaio 10 (210,3°C, 

33,3% de glicerol, RLS de 3,0 e 40 min), todos os ensaios tiveram preservação da fração 

celulósica maior do que 82%. 

Os rendimentos experimentais variaram de 72% a 85%, sendo que o bagaço de cana pré-

tratado por autohidrólise na condição 1, material de partida usado no processo de deslignificação, 

apresentou uma composição de 63,56 ± 4,64% de celulose, 9,29 ± 1,53% de hemiceluloses e 

28,91 ± 0,49% de lignina. Portanto, levando em consideração um possível cenário de remoção 

completa das hemiceluloses e da lignina do bagaço pré-tratado por autohidrólise, o rendimento 

após o processo de deslignificação seria de ~64%. Porém, na Tabela 5.4 é possível observar que 

as deslignificações ficaram em uma faixa de 55% a 64%, sendo que as maiores eficiências de 

deslignificação foram obtidas no ensaio 2 (63,74% nas condições de 210,3°C, 80% de glicerol, 

RLS de 6,5 e 40 min), no ensaio 16 (62,61% nas condições de 203,5°C, 21,68% de glicerol, RLS 

de 10 e 40 min) e no ensaio 20 (61,79% nas condições de 203,5°C, 45% de glicerol, RLS de 3,87 

e 60 min). 
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Figura 5.2. Gráficos de Pareto para as variáveis dependentes (a) rendimento, (b) teor de celulose 

e (c) conversão enzimática para o planejamento experimental Doehlert. 
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4 fatores, 1 Bloco, 22 Corridas; MS Residual=18,33163

DV: Conversão enzimática (%)

,0031565

,0899548

-,165642

-,40725

-,505955

-,53947

-,665504

-1,07486

1,082459

1,399146

-2,12613

2,162412

2,204497

5,547159

p=,05

3Lby4L

tempo (min)(Q)

1Lby3L

1Lby4L

1Lby2L

2Lby4L

(4)tempo (min)(L)

2Lby3L

RLS (mL/g)(Q)

Temperatura (oC)(Q)

(3)RLS (mL/g)(L)

Glicerol (%, v/v)(Q)

(1)Temperatura (oC)(L)

(2)Glicerol (%, v/v)(L)

-,40725

-,505955

-,53947

-,665504

 

Em comum a estes ensaios destaca-se o uso de temperaturas acima de 200°C e tempos 

iguais ou superior de 40 min, sendo a RLS e o teor de glicerol variáveis entre 3,87 a 10 e 21,68% 

a 80%. Esses resultados indicam a dificuldade de se remover a lignina do bagaço de cana pré-

tratado por autohidrólise no processo de deslignificação organossolve glicerol-água. Conforme 

discutido anteriormente, a lignina parece sofrer uma modificação extensiva durante o pré-

tratamento hidrotérmico, tornando-se mais difícil de ser removida. Uma grande variação no teor 

de glicerol e na RLS não provocou uma elevada variação na eficiência de deslignificação, o que 

nos leva a concluir que não existem condições muito seletivas para promover uma elevada 

deslignificação. Portanto, diante desse cenário faz-se de fundamental importância a avaliação da 

conversão enzimática juntamente com a variável extensão da deslignificação como uma forma de 

se entender melhor a recalcitrância dos materiais deslignificados frente a sacarificação 

enzimática. No entanto, uma das grandes vantagens observadas na estratégia utilizada neste 

trabalho (fracionamento em duas etapas) em comparação com o trabalho de NOVO et al. (2011) 

(eficiência de deslignificação de 81,4%; 198,3°C, 150 min, 80% de glicerol e RLS 10:1) foi a 

possibilidade de se obter eficiências de deslignificação em torno de 60% empregando tempos e 

RLS bem menores. 

No gráfico de Pareto para a variável resposta conversão enzimática (Figura 5.2 c) é 

possível observar que a única variável que apresentou um efeito significativo foi G (5,547), 

(c) 
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enquanto as variáveis T (2,204), G
2
 (2,162) e RLS (-2,126) embora não tenham sido apontadas 

como significativas tiveram p-valor muito próximo de 0,05. O teor de solvente orgânico na 

mistura glicerol-água tem influência direta na variável deslignificação, uma vez que os 

fragmentos de lignina hidrolisados pela ação da água dentro da célula vegetal precisam ser 

transportados para fora da célula, mas para que isso possa ocorrer é necessário que o meio 

reacional apresente solvência para esses fragmentos de lignina de massa molar reduzida, o que 

não acontece no pré-tratamento hidrotérmico, e faz com que as gotas de lignina sejam formadas 

na superfície das fibras. Quando se aumenta o teor de glicerol os fragmentos de lignina 

encontram um meio reacional que lhes proporciona maior solvência (solubilidade), sendo então 

removidos das fibras celulósicas. Além disso, fragmentos de lignina têm sido apontados como 

potenciais responsáveis pela adsorção improdutiva de enzimas celulolíticas (KO et al., 2015), e, 

portanto, o aumento do teor de glicerol possibilita uma maior remoção desses fragmentos, 

potencializando a atividade das enzimas sob o substrato celulósico. 

Levando em conta as condições impostas no ensaio 2 (CE = 53,8%; 210,3°C, 80% de 

glicerol, RLS de 6,5 e 40 min), no ensaio 16 (CE = 33,4%; 203,5°C, 21,68% de glicerol, RLS de 

10 e 40 min) e no ensaio 20 (CE = 43,0%; 203,5°C, 45% de glicerol, RLS de 3,87 e 60 min) é 

possível observar que a maior conversão enzimática foi obtida na condição 2, onde um maior teor 

de glicerol foi empregado. Na Tabela 5.4 as maiores conversões enzimáticas foram obtidas no 

ensaio 12 (CE = 55,5%; 196,8°C, 80% de glicerol, RLS de 6,5 e 40 min) e no ensaio 13 (CE = 

60,3%; 203,5°C, 68,3% de glicerol, RLS de 3,0 e 40 min). As condições empregadas no ensaio 12 

são similares as empregadas no ensaio 2, com exceção na diferença de temperatura e comprovam 

que uma diferença na eficiência de deslignificação de 7,3% não afetou fortemente a conversão 

enzimática, deixando claro que nesse cenário a deslignificação é uma variável resposta de 

relevância secundária, uma vez que pequenas variações no conteúdo de lignina não promoveram 

grandes variações na conversão enzimática. 

As superfícies de resposta para o rendimento, teor de celulose e conversão enzimática são 

apresentadas na Figura 5.3a-c.  
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Figura 5.3. Superfícies de resposta para as variáveis dependentes (a) rendimento, (b) celulose 

residual e (c) conversão enzimática para o planejamento Doehlert. 
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A Figura 5.3a apresenta a superfície de resposta para variável dependente rendimento 

comparando os efeitos das variáveis independentes mais relevantes nesse sistema (tempo (min) e 

temperatura (°C)). Com o aumento do tempo e da temperatura, o rendimento do sistema da fração 

sólida diminuiu. Sob condições severas uma perda de massa maior foi observada devido a 

solubilização da lignina e hemiceluloses residuais do pré-tratamento por autohidrólise, e também 

pode ter ocorrido hidrólise da fração celulósica, porém em menores proporções. 

(a) 
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4 Fatores, 1 Blocos, 22 Corridas; MS Residual=12,36654

DV: Teor de celulose (%)
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A Figura 5.3b apresenta a superfície de resposta para variável dependente teor de celulose 

residual comparando os efeitos das variáveis independentes mais relevantes nesse sistema (RLS 

(mL/g) e temperatura (°C)). A fração celulósica foi mais preservada em regiões de temperaturas 

reacionais mais brandas (185-195°C), considerando que a hidrólise da celulose ocorre com o 

aumento da severidade do pré-tratamento, e manteve essa tendência ao longo uma ampla faixa de 

RLS (2-10). 

(b) 
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4 Fatores, 1 Bloco, 22 Corridas; MS Residual=18,33163
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A Figura 5.3c apresenta a superfície de resposta para variável dependente conversão 

enzimática comparando os efeitos das variáveis independentes mais relevantes nesse sistema 

(glicerol (%, v/v) e temperatura (°C)). Observa-se que nas condições de elevados teores de 

glicerol (>70%), a conversão enzimática foi elevada ao longo uma ampla faixa de temperaturas 

(185-220 °C). 

Diante dos resultados experimentais obtidos e da avaliação estatística combinada dos 

mesmos optou-se por fixar as variáveis t e RLS em 40 min e 6,5, respectivamente, uma vez que a 

variável t exerceu um efeito negativo significativo (-3,518) no teor de celulose residual e RLS um 

efeito negativo na conversão enzimática. Além disso, a variável G exerceu um efeito positivo 

significativo (5,547) e a variável T teve um efeito positivo não significativo (2,204), mas com p-

valor próximo de 0,05 (0,063) na conversão enzimática e a variável T
2
 um efeito positivo 

significativo (5,062) no teor de celulose. Considerando o efeito da variável RLS na conversão 

enzimática e também o fato de algumas das maiores conversões enzimáticas terem sido obtidas 

com o emprego de RLS de 6,5, optou-se por fixar o valor de RLS em 6,5. Além disso, o uso de 

uma RLS reduzida é de extrema importância do ponto de vista da quantidade de sólidos que pode 

ser processada em um reator e também da economia que poderia ser gerada em termos de 

quantidade de solvente orgânico e água usada na deslignificação para cada tonelada de bagaço de 

cana pré-tratado. 

(c) 
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Além do mais, estudar a variação no teor de glicerol na deslignificação organossolve é 

estratégico, uma vez que é conhecido que o glicerol residual do processo de biodiesel possui uma 

porcentagem de glicerol variável, dependente do processo de purificação do biodiesel e também 

dos reagentes utilizados como catalisador básico e álcool de cadeia curta, chegando ao final do 

processo com um teor de glicerol da ordem de 80‒90% (ISAHAK et al., 2014; TAN et al., 2013). 

Dessa forma, no contexto da biorrefinaria lignocelulósica, o glicerol residual (impuro) poderia ser 

diretamente utilizado na deslignificação organossolve em uma faixa de teor de glicerol mais 

ampla, agregando valor ao resíduo e reduzindo o custo do processo de deslignificação.  

A Tabela 5.8 apresenta os coeficientes de regressão em termos das variáveis 

decodificadas bem como os coeficientes de determinação (Rajustado
2
) para os modelos para cada 

variável dependente (VD) (resposta). A equação polinomial de segundo grau gerada pelo ajuste 

do modelo aos dados experimentais é apresenta na Eq. (8).  

𝑉𝐷 = 𝑎0 + 𝑎1𝑇 + 𝑎2𝑇2 + 𝑎3𝐺 + 𝑎4𝐺2 + 𝑎5𝑅𝐿𝑆 + 𝑎6𝑅𝐿𝑆2 + 𝑎7𝑡 + 𝑎8𝑡2 + 𝑎9𝑇 × 𝐺 + 𝑎10𝑇 ×

𝑅𝐿𝑆 + 𝑎11𝑇 × 𝑡 + 𝑎12𝐺 × 𝑅𝐿𝑆 + 𝑎13𝐺 × 𝑡 + 𝑎14𝑅𝐿𝑆 × 𝑡  (8) 

onde VD é a variável dependente em questão (rendimento, teor de celulose ou conversão 

enzimática), a0, a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, a10, a11, a12, a13 e a14 são coeficientes de regressão 

estimados pelo ajuste do modelo aos dados experimentais (coeficientes apresentados na Tabela 

5.8). 

Como pode ser observado na Tabela 5.8, os valores dos coeficientes de determinação para 

as variáveis dependentes rendimento e teor de celulose indicaram um bom ajuste do modelo aos 

dados experimentais considerando o número de variáveis independentes empregadas e a 

complexidade do sistema. O coeficiente de determinação para a variável resposta conversão 

enzimática foi mais baixo e indica um ajuste apenas razoável do modelo aos dados experimentais. 

Todavia deve-se levar em conta o fato da hidrólise enzimática ser afetada por diversas variáveis 

como acesso das enzimas celulolíticas ao substrato, condições experimentais como carga de 

enzimas, tempo e razão enzima-substrato, sendo que essas três variáveis não foram especialmente 

otimizadas para este estudo. 
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Tabela 5.9. Coeficientes de regressão em termos das variáveis independentes não codificadas e 

coeficientes de determinação para os modelos ajustados para cada variável dependente analisada. 

Coeficientes 

de regressão 

Rendimento 

(%) 

Teor de celulose 

residual (%) 

Conversão 

enzimática (%) 

a0 902,8790 4626,011 1220,442 

a1 -8,2339 -42,235 -12,482 

a2 0,0204 0,098 0,033 

a3 0,8657 0,571 1,030 

a4 0,0010 0,005 0,006 

a5 -14,7962 -47,266 0,667 

a6 -0,0475 -0,201 0,241 

a7 3,6218 -3,970 1,434 

a8 -0,0001 0,006 0,001 

a9 -0,0035 -0,005 -0,005 

a10 0,0771 0,279 -0,016 

a11 -0,0180 0,018 -0,007 

a12 -0,0124 -0,047 -0,034 

a13 -0,0027 0,007 -0,003 

a14 0,0116 -0,099 0,000 

R
2
 0,8013 0,7909 0,6444 

 

Para melhorar a modelagem do processo de deslignificação do bagaço pré-tratado por 

autohidrólise foi construído um planejamento experimental do tipo 2
2
 com duas variáveis 

dependentes T (°C) e G (%, v/v), em dois níveis distintos, e foram mantidas fixas as variáveis 

RLS (6,5:1) e t (40 min). Esse planejamento contemplou uma triplicata no ponto central. As 

variáveis respostas avaliadas foram o teor de lignina no resíduo sólido após a deslignificação, a 

eficiência de deslignificação e a conversão enzimática. A escolha dessas variáveis visa 

estabelecer uma relação entre a quantidade de lignina, a eficiência de deslignificação e a 

conversão enzimática, as quais têm profunda influência na viabilidade econômica do processo. A 

matriz de experimentos do planejamento experimental 2
2
 é apresentada na Tabela 5.9. 
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Tabela 5.10. Matriz de experimentos do planejamento 2
2
 (triplicata no ponto central) e principais 

resultados obtidos para a deslignificação do bagaço de cana 1 pré-tratado por autohidrólise 

(variáveis fixas: RLS 6,5 e tempo 40 min). 

Ensaio T (
o
C) 

G 

(%) 

Rendimento

(%) 

Deslignificação 

(%) 

Teor de 

lignina  

(%) 

Celulose 

residual 

(%) 

CE 

(%) 

Balanço de 

massa total 

(%) 

1 190 10 82,7 50,80±1,28 17,19±0,45 90,74±4,90 36,63 101,68±3,30 

2 190 80 79,2 44,29±9,05 20,33±3,30 86,16±3,77 47,67 111,20±5,70 

3 210,25 80 76,6 63,74±0,96 13,69±0,11 87,07±1,79 53,82 101,02±2,74 

4 210,25 10 76,3 55,17±0,55 16,99±0,21 97,35±5,63 39,68 102,53±2,92 

5 200,13 45 75,7 56,89±3,91 16,46±1,49 83,10±3,40 41,47 101,80±1,10 

6 200,13 45 76,7 56,25±2,96 16,54±1,01 82,00±3,14 41,27 98,53±3,34 

7 200,13 45 76,5 54,74±2,54 17,09±0,96 78,94±4,30 42,86 97,89±4,23 

 

Foi utilizado o modelo mais complexo que leva em conta os efeitos principais lineares e 

quadráticos e as interações entre as variáveis resposta. A análise da variância (ANOVA) para as 

variáveis independentes foi realizada levando em conta a soma dos resíduos ao quadrado para 

todos os testes estatísticos e para o cálculo dos desvios (erro). Na análise estatística foi 

considerado um intervalo de confiança de 95% e um valor de p de 0,05. As Tabelas 5.10, 5.11 e 

5.12 apresentam os dados da ANOVA para as variáveis resposta teor de lignina, deslignificação e 

conversão enzimática. 

 Tabela 5.11. Análise da variância (ANOVA) para o planejamento experimental 2
2 

- variável 

dependente teor de lignina (R
2
 = 0,9770; R

2
Adj = 0,9539). 

Fator SQ gl MQ F-calc p-valor 

(1)Temperatura (
o
C) 11.70942 1 11.70942 67.34425 0.003787 

(2)Glicerol (% v/v) 0.00630 1 0.00630 0.03621 0.861240 

1 × 2 10.40510 1 10.40510 59.84277 0.004492 

Erro  0.52162 3 0.17387   

SQ Total 22.64244 6    
SQ - soma quadrática, gl - nº de graus de liberdade, MQ - média quadrática, F-calc - valor do teste 

F (Fisher) calculado, p-valor - nível de probabilidade. 

 

Tabela 5.12. Análise da variância (ANOVA) para o planejamento experimental 2
2
 - variável 

dependente remoção de lignina (R
2
 = 0,9901; R

2
Adj = 0,9802). 

Fator SQ gl MQ F-calc p-valor 

(1)Temperatura (
o
C) 141.9029 1 141.9029 212.8090 0.000699 

(2)Glicerol (% v/v)(L) 1.0524 1 1.0524 1.5783 0.297928 

1 × 2 56.8744 1 56.8744 85.2934 0.002686 
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Erro  2.0004 3 0.6668   

SQ Total 201.8301 6    
SQ - soma quadrática, gl - nº de graus de liberdade, MQ - média quadrática, F-calc - valor do 

teste F (Fisher) calculado, p-valor - nível de probabilidade. 

 

Tabela 5.13. Análise da variância (ANOVA) para o planejamento experimental 2
2
 - variável 

dependente conversão enzimática (R
2 

= 0,9337; R
2
Adj = 0,8673). 

Fator SQ gl MQ F-calc p-valor 

(1)Temperatura (
o
C) 21.1925 1 21.1925 4.91694 0.113315 

(2)Glicerol (% v/v) 158.3797 1 158.3797 36.74620 0.009009 

1 × 2 2.3975 1 2.3975 0.55624 0.509899 

Erro  12.9303 3 4.3101   

SQ Total 194.9000 6    
SQ - soma quadrática, gl - nº de graus de liberdade, MQ - média quadrática, F-calc - valor do 

teste F (Fisher) calculado, p-valor - nível de probabilidade. 

 

Os gráficos de Pareto para as variáveis resposta teor de lignina, deslignificação e 

conversão enzimática são apresentados nas Figuras 5.4a‒c, respetivamente. Na Figura 5.4a é 

possível observar que para a variável resposta teor de lignina as variáveis significativas foram T 

(-8,206) e T×G (-7,736), as quais apresentaram um efeito negativo significativo, ou seja, quanto 

maior a temperatura menor o teor de lignina residual no resíduo sólido após a deslignificação, 

enquanto para a combinação da temperatura com o teor de glicerol quanto maior a temperatura e 

o teor de glicerol menor o teor de lignina no resíduo sólido. 

Na Figura 5.4b é possível observar que para a variável resposta extensão da 

deslignificação, a qual leva em conta o teor de lignina no resíduo sólido e também a perda de 

massa durante o processo de deslignificação (Eq. (3), que a variável T (14,588) e a interação entre 

T×G (9,235) apresentaram um efeito positivo significativo na eficiência de deslignificação. De 

acordo com SCHREMS et al. (2011), investigações sistemáticas sobre a complexidade da 

sequência de reações que ocorrem durante a deslignificação sob as condições organossolve foram 

realizadas por vários pesquisadores. É bem estabelecido que a clivagem das ligações aquil- e aril-

éter é o fator chave para a deslignificação da biomassa lignocelulósica. Além disso, a clivagem 

das ligações aquil- e aril-éter como α‒O‒α, β‒O‒β, α‒O‒4 e β‒O‒4, por exemplo, é fortemente 

afetada pelo pH do meio reacional (SCHREMS et al., 2011). Todavia, a remoção das 

hemiceluloses e consequentemente dos grupos acetila durante o pré-tratamento hidrotérmico 

impede que o pH do meio reacional seja suficientemente ácido sem que haja adição de uma fonte 
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de íons hidrônio externa, prejudicando a eficiência de deslignificação. Isso pode ser constatado 

quando os resultados de NOVO et al. (2011) para a deslignificação organossolve de bagaço de 

cana, in natura, empregando sistema solvente glicerol-água são comparados com os dados 

obtidos neste trabalho. NOVO et al. (2011) obtiveram um teor de lignina de 7,75% e uma 

eficiência de deslignificação de 81,4% quando o bagaço de cana utilizado no processo 

organossolve não foi previamente tratado por autohidrólise.  

Similarmente, a deslignificação organossolve do bagaço de cana pré-tratado por 

autohidrólise (170°C, 60 min e RLS = 6:1 (m/m)) utilizando etanol como solvente orgânico foi 

estudada por VALLEJOS et al. (2015). O bagaço de cana pré-tratado foi submetido a 

deslignificação organossolve usando 50% etanol-água (v/v), 190°C por 150 min e uma RLS de 

6:1 (m/m). Nesse processo de deslignificação obteve-se uma remoção máxima de lignina de 

86,7% e uma preservação de celulose da ordem de 90%, indicando uma elevada eficiência de 

remoção de lignina no bagaço de cana pré-tratado. A utilização de etanol como solvente orgânico 

no processo organossolve foi amplamente estudada e o etanol é definido na literatura como 

solvente de elevada eficiência (ZHAO et al., 2009). Comparando o resultado obtido por 

VALLEJOS et al. (2015) com aqueles obtidos neste estudo é importante ressaltar que o pré-

tratamento por autohidrólise no estudo de VALLEJOS et al. (2015) foi feito em uma temperatura 

menor, e provavelmente levou a uma menor modificação da lignina e também o etanol é 

provavelmente um solvente melhor para a lignina do que o glicerol (NOVO, 2012).  

 ZHANG et al. (2013a) estudaram o fracionamento do bagaço de cana in natura em uma 

única etapa usando solução aquosa de glicerol acidificada em escala de laboratório e piloto. Esses 

autores relataram uma CE de 87,9% (RLS = 50:1 (m/m), 20 FPU/g celulose, 50°C por 72 h) e 

uma deslignificação de 33,5% para o bagaço de cana deslignificado a 130°C por 60 min 

empregando uma RLS de 10:1 (m/m) e 1,2% de HCl (m/m) e uma solução aquosa de glicerol 

80% (m/m) e CE de 99,7% e uma deslignificação de 37,4% para o bagaço de cana deslignificado 

a 130°C por 60 min empregando uma RLS de 10:1 (m/m) e 1,2% de HCl (m/m) e uma solução 

aquosa de glicerol 97,5% (m/m) para experimentos de deslignificação feitos em escala de 

laboratório. As condições experimentais de deslignificação descritas no estudo de ZHANG et al. 

(2013a) foram mais brandas em termos de temperatura, mas no compito geral elas foram mais 

severas, pois empregaram adição de ácido clorídrico (0,4-2,4% de HCl (m/m)) em comparação 

com que as condições utilizadas para obter a maior extensão de deslignificação (~64%) desse 
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trabalho (210,3°C, 80% de glicerol, RLS de 6,5 e 40 min), a qual também atingiu uma conversão 

enzimática similar de ~64%. A utilização de ácido mineral forte como ácido clorídrico em 

concentrações variando de 0,4-2,4% de HCl (m/m) são um problema para a corrosão do reator e 

das demais partes de metal em uma planta para pré-tratamento de bagaço de cana, e mesmo os 

rendimentos de hidrólise enzimática tendo sido maiores do que aqueles obtidos nesse trabalho, o 

custo com a manutenção de reatores e demais equipamentos devido à corrosão tem que ser 

avaliado para que tal processo fosse colocado em prática e tivesse viabilidade econômica. Outra 

desvantagem do trabalho de ZHANG et al. (2013a) foi a elevada RLS usada na hidrólise 

enzimática em comparação à adotada neste estudo (RLS = 10:1). 

Além dos resultados apresentados, ZHANG et al. (2013a) concluíram que o aumento da 

quantidade de água para níveis acima de 20% (m/m) levou a obtenção de resíduos sólidos que 

apresentaram baixa digestibilidade enzimática (<60%). Conforme apresentado na Figura 5.4c, 

maiores quantidades de glicerol resultaram na obtenção de resíduos sólidos que apresentaram 

maiores conversões enzimáticas.  

Em outro estudo, ZHANG et al. (2013b) estudaram a deslignificação organossolve ácido 

catalisada (H2SO4) de bagaço de cana empregando solventes de elevado ponto de ebulição como 

etilenoglicol, glicerol e propileno glicol. O pré-tratamento do bagaço de cana in natura com 

solução aquosa de glicerol contendo 10% de água e 1,2% de H2SO4 (m/m) a 130°C por 30 min 

empregando uma RLS de 10:1 (m/m) proporcionou uma deslignificação de 56,8% e uma CE de 

76,8% (RLS = 50:1 (m/m), 20 FPU/g celulose, 50°C por 72 h). A respeito desse estudo de 

ZHANG et al. (2013b), o uso de ácido sulfúrico como catalisador leva aos mesmos problemas de 

corrosão de reatores e demais partes da planta citados anteriormente, embora o ácido sulfúrico 

cause níveis de corrosão diferentes do ácido clorídrico. 

Em ambos os estudos de ZHANG et al. (2013a,b), o bagaço de cana submetido a 

deslignificação organossolve não foi pré-tratado por autohidrólise, o que difere o estudo de 

ZHANG e colaboradores do presente estudo, onde a modificação estrutural da lignina durante o 

pré-tratamento hidrotérmico possivelmente muda o seu comportamento durante a deslignificação. 

Além disso, a presença de catalisador ácido forte resultou na obtenção de resíduos sólidos mais 

susceptíveis a conversão enzimática para ambos os estudos de ZHANG e colaboradores, mesmo 

que a extensão da deslignificação tenha sido inferior as apresentadas no presente estudo. A 
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ausência de um catalisador ácido ou básico pode ter sido um dos motivos para que as extensões 

de deslignificação obtidas no presente trabalho não tenham ultrapassado 64%. 

ROMANI et al. (2013) estudaram o fracionamento de Eucalyptus globulus por 

deslignificação organossolve empregando glicerol como solvente orgânico. O sólido residual 

obtido após o fracionamento por deslignificação organossolve empregando como mistura 

solvente glicerol-água (56,2%, v/v) a 200°C por 68,8 min com uma RLS 10:1 (m/m) resultou em 

82% de remoção de hemiceluloses como xilose, 64,3% de deslignificação, 92% de recuperação 

de celulose e uma conversão enzimática de 98% (RLS = 20:1, m/m) após 48 h de hidrólise com 

20 FPU/g (celluclast) e 5 UI/FPU (β-glicosidase/celulase). O fracionamento proposto por 

ROMANI et al. (2013) resultou em excelentes conversões mesmo com uma deslignificação 

parecida com a obtida no presente estudo, todavia ressalta-se que a carga de enzimas bem como a 

razão β-glicosidase/celulase foi bem maior do que a empregada no presente estudo (10 FPU/g 

celulose e razão β-glicosidase/celulase = 2 UI/FPU). A possibilidade do aumento da carga 

enzimática para atender a demanda de conversão enzimática maior do que 60% indicada por 

DIAS et al. (2012) é uma possibilidade concreta. KO et. al. (2015) também observou que o 

aumento da carga enzimática de 2,5 para 40 FPU/g de celulose para hidrólise enzimática de 

madeira dura pré-tratada por autohidrólise aumentou a CE para valores próximos de 70%. A 

possibilidade do aumento da carga enzimática, entretanto, aumenta demais os custos operacionais 

em função do elevado custo do coquetel de enzimas celulolíticas. 

Da comparação dos estudos descritos na literatura (NOVO et al., 2011; ZHANG et al., 

2013a,b; ROMANI et al., 2013; VALLEJOS et al., 2015) com o presente trabalho observa-se que 

devido à ausência de uma fonte endógena de íons hidrônio como os grupos acetila, a severidade 

das condições operacionais da deslignificação organossolve definiram a extensão da 

deslignificação e a possibilidade da ocorrência de repolimerização da lignina, as quais afetaram a 

posterior utilização do resíduo sólido após a deslignificação para a hidrólise enzimática e 

consequentemente para a produção de bioetanol 2G. As eficiências de deslignificação medianas 

(44‒64%) encontradas neste trabalho são provavelmente uma consequência da extensão da 

modificação da lignina durante a autohidrólise do bagaço de cana combinada com possíveis 

reações de repolimerização da lignina durante o processo de deslignificação organossolve devido 

à necessidade do emprego de elevadas temperaturas (190‒210,3°C) e à ausência de um 
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catalisador ácido ou básico que pudesse atuar no fracionamento da lignina diminuindo a sua 

massa molar e consequentemente aumentando a sua solubilidade no meio reacional.  

Segundo LI et al. (2007), que usaram a explosão a vapor de madeira (aspen wood), a 

despolimerização/repolimerização da lignina foi associada com o aumento da severidade 

(aumento da temperatura e/ou do tempo) do pré-tratamento, que sob condições ácidas endógenas 

ou exógenas (adição de ácidos orgânicos ou minerais), leva a fragmentação da lignina pela 

acidólise das ligações β‒O‒4 e repolimerização pela condensação ácido catalisada entre unidades 

aromáticas C6 e íons carbônio, levando a formação de ligações carbono-carbono e a um aumento 

no tamanho molecular da lignina e a uma estrutura de lignina mais heterogênea, difícil de ser 

removida (LI et al., 2007). 

Com relação ao papel da lignina e da lignina modificada durante o pré-tratamento, seja o 

pré-tratamento ácido catalisado ou autocatalisado, na digestibilidade enzimática, segundo 

KUMAR; MURTHY (2013), o impacto é negativo para presença de ambas. A presença de 

lignina modificada tanto por repolimerização quanto por reação com produtos de degradação de 

carboidratos oriundos de hemiceluloses e celulose pode inibir e/ou mesmo ligar-se a celulase 

improdutivamente e limitar eficácia da enzima. Esse efeito de diminuição da digestibilidade 

enzimática foi drasticamente aumentado quando a severidade do pré-tratamento foi aumentada. 

De acordo com KUMAR; MURTHY (2013), para lidar com esse efeito é necessário aumentar a 

carga de enzimas, o que afeta a viabilidade econômica do processo de hidrólise enzimática. Além 

disso, KUMAR; MURTHY (2013) concluíram que a presença de xilo-oligômeros também inibe a 

atividade da celulase.  

No estudo de RODRÍGUEZ-ZÚÑIGA et al. (2015), os efeitos de diferentes tipos de pré-

tratamentos, organossolve (190°C por 90 min com solução etanol-agua 50% (v/v) e RLS de 10:1), 

hidrotérmico (190°C por 10 min e RLS de 5:1) e alcalino (121°C por 30 min com NaOH 4% 

(m/m) e RLS de 10:1) em diferentes tipos de biomassa (bagaço de cana, palha de milho e palha de 

trigo) na hidrólise enzimática da celulose foram determinados. Em seu estudo empregando o 

bagaço-de-cana, o pré-tratamento hidrotérmico e a deslignificação organossolve foram realizados 

separadamente. Nas condições de deslignificação organossolve para o bagaço de cana o sólido 

residual apresentou em sua composição final 10% de lignina e alcançou uma conversão 

enzimática de 60,2% (96 h, RLS = 6,67:1, 126 FPU de Cellic
®
 CTec2). Para o bagaço de cana 

pré-tratado exclusivamente por hidrotérmico a fração sólida apresentou em sua composição final 
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38,2% de lignina e alcançou uma conversão enzimática de 86,6%. RODRÍGUEZ-ZÚÑIGA e 

colaboradores afirmaram que a diferença entre as conversões enzimáticas para o bagaço de cana 

pré-tratado por processo organossolve e hidrotérmico são causadas pela repolimerização da 

lignina em fibras de celulose que restringem o acesso da celulase. Ainda segundo esses autores, a 

repolimerização da lignina envolve a formação de novos complexos carboidratos-fenólicos, 

incluindo a formação de ligações β-β, β-1 e β-5. Durante o pré-tratamento hidrotérmico 

executado por RODRÍGUEZ-ZÚÑIGA e colaboradores também foi observada a formação de 

gotas de lignina de maneira muito semelhante à que foi encontrada e discutida na seção 5.1 do 

presente trabalho.  

RODRÍGUEZ-ZÚÑIGA et al., (2015) e LI et al. (2014) argumentaram que as gotas de 

lignina hidrofóbicas localizadas na superfície da celulose podem ser deslocadas devido à ação 

progressiva de exo-celulases, e assim restringir parcialmente a atividade enzimática, enquanto 

que ficou evidente que a presença de hemiceluloses residual e da lignina repolimerizada no pré-

tratamento organossolve com etanol pode ter servido como uma barreira e reduzido atividade da 

celulase, o que explicaria a diferença de conversão enzimática entre os dois pré-tratamentos. Os 

resultados encontrados por RODRÍGUEZ-ZÚÑIGA e colaboradores podem ajudar a explicar as 

conversões enzimáticas dos resíduos sólidos submetidos ao fracionamento em duas etapas obtidas 

neste trabalho (~54-60%). Apesar da autohidrólise ter sido realizada como uma etapa preliminar 

para diminuir o conteúdo de hemiceluloses, a subsequente deslignificação organossolve 

empregando glicerol teve uma propensão mais elevada para a remoção da lignina do que para a 

remoção de hemiceluloses residuais da autohidrólise (mais recalcitrantes devido a sua 

característica estrutural e possíveis modificações químicas). Além disso, o aumento da área 

superficial como um resultado da deslignificação e desacetilação das hemiceluloses residuais é 

um fator importante para a conversão de celulose em glicose, mais ainda do que a deslignificação 

completa (ROLLIN et al., 2011). 

 No último gráfico de Pareto (Figura 5.4c), é possível observar que a única variável 

dependente significativa que apresentou um efeito positivo na conversão enzimática continua 

sendo o teor de glicerol. Quanto maior o teor de glicerol (G (6,061)) maior a conversão 

enzimática, o que evidencia a influência do glicerol no processo de solubilização dos fragmentos 

de lignina gerados durante o processo de dentro da célula vegetal para o meio reacional. Um 
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substrato celulósico mais acessível, isto é, com menor quantidade de lignina certamente terá uma 

maior conversão enzimática.  

Figura 5.4. Gráficos de Pareto para as variáveis dependentes (a) teor de lignina, (b) extensão da 

deslignificação e (c) conversão enzimática para o planejamento experimental 2
2
. 
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MS Residual=4,310098

DV: Conversão enzimática (%)

,7458162

2,217418

6,061864

p=,05

1by2

(1)Temperatura (oC)

(2)Glicerol (%, v/v)
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2,217418

 

 

As superfícies de resposta para as variáveis dependentes teor de lignina, extensão da 

deslignificação e conversão enzimática são apresentadas nas Figuras 5.5a‒c. 

 

Figura 5.5. Superfícies de resposta para as variáveis dependentes (a) teor de lignina, (b) extensão 

da deslignificação e (c) conversão enzimática para o planejamento experimental 2
2
. 
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MS Residual=,6668087
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As superfícies de resposta são úteis na visualização gráfica das respostas obtidas, 

ajudando a entender como essas respostas mudam em função das variáveis independentes. A 

equação polinomial de primeiro grau gerada pelo ajuste do modelo aos dados experimentais é 

apresenta na Eq. (9).  

𝑉𝐷 = 𝑎0 + 𝑎1𝑇 + 𝑎2𝐺 + 𝑎3𝑇 × 𝐺  (9) 

onde VD é a variável dependente em questão (teor de lignina, deslignificação ou conversão 

enzimática), a0, a1, a2 e a3, são os coeficientes de regressão estimados pelo ajuste do modelo aos 

dados experimentais (coeficientes apresentados na Tabela 5.14). Os coeficientes de regressão em 

termos das variáveis independentes decodificadas para cada resposta bem como os coeficientes 

de determinação (Rajustado
2
) são apresentados na Tabela 5.14. 

Tabela 5.14. Coeficientes de regressão em termos das variáveis independentes decodificadas e 

coeficientes de determinação para os modelos ajustados para cada variável dependente analisada. 

Coeficientes 

de regressão 

Teor de 

lignina (%) 

Deslignificação 

(%) 

Conversão 

enzimática (%) 

a0 10,10803 31,12786 9,431869 

a1 0,03582 0,06568 0,129026 

a2 0,90968 0,23087 -0,257419 

a3 -0,00455 0,00115 0,002185 

R
2
 0,9539 0,9802 0,8673 

 

 Como pode ser observado na Tabela 5.14, o coeficiente de determinação para a variável 

resposta conversão enzimática foi aumentado de 0,6444 para 0,8673, ou seja, com o uso do 

planejamento experimental 2
2
 e do modelo linear foi possível prever 86,73% do conjunto de 

dados para essa variável resposta, o que melhora a predição da variável dependente conversão 

enzimática para um processo onde se deseje variar a composição da solução aquosa de glicerol e 

da temperatura. Além disso, o ajuste para as variáveis teor de lignina e deslignificação foi 

excelente, possibilitando entender a influência das variáveis independentes temperatura e teor de 

glicerol no processo de deslignificação organossolve do bagaço de cana pré-tratado por 

autohidrólise. 

 No intuito de encontrar um conjunto de condições combinadas para produzir um resíduo 

sólido após a deslignificação, mais desejável em termos de teor de lignina e extensão da 

deslignificação para a hidrólise enzimática, a função respostas preditas e desejabilidade das 



99 

 

respostas do programa Statistica 10.0 foi usada. A opção selecionar variáveis dependentes no 

valor ótimo foi usada, onde 0 significa não desejável, 0,5 parcialmente desejável e 1 desejável. A 

variável resposta extensão da deslignificação foi configurada para parcialmente (0,5 = 54,012%) 

e totalmente desejável (1 = 63,739%) e a conversão enzimática foi configurada para totalmente 

desejável (1 = 53,818%). O fator de passo (factor grid) foi configurado para 30. A Figura 5.6 

apresenta os perfis de valores preditos e de desejabilidade. A melhor condição que combina a 

maior extensão de deslignificação e a maior conversão enzimática foi 210,3°C e 80% de glicerol 

e está de acordo com o maior valor de deslignificação e conversão enzimática obtido 

experimentalmente, indicando que o modelo é capaz de predizer condições desejáveis a partir da 

combinação das variáveis resposta.  
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Figura 5.6. Perfis de valores preditos e de desejabilidade para variáveis dependentes extensão de 

deslignificação e conversão enzimática. 
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5.6. Comparação entre a deslignificação organossolve do bagaço in natura e bagaço pré-

tratado por autohidrólise 

Após a otimização do processo de deslignificação organossolve do bagaço de cana pré-

tratado na condição de autohidrólise 1, com vias a remoção de lignina e conversão enzimática 

(210,3°C, 40 min, 80% glicerol (v/v), RLS 6,5), foram realizados experimentos para estabelecer 

as diferenças potenciais na deslignificação entre bagaços submetidos aos pré-tratamentos 

hidrotérmicos em diferentes (condições 1, 2 e 3) e o bagaço de cana in natura. Além disso, 

experimentos adicionais sob condições mais extremas foram feitos para tentar obter resíduos 

sólidos com teores de lignina mais reduzidos. Tais experimentos foram realizados em condições 



101 

 

experimentais extremas de temperatura, RLS e tempo baseadas no trabalho de NOVO et al. 

(2011). A Tabela 5.15 apresenta os resultados obtidos para os ensaios de deslignificação 

organossolve para bagaço de cana pré-tratado em 3 condições distintas de autohidrólise bem 

como as condições mais extremas (maiores tempos e maiores RLS). 

Tabela 5.15. Condições experimentais usadas na deslignificação bagaço de cana 1 pré-tratado 

por autohidrólise nas condições 1, 2, 3, e in natura e as suas respostas (material de partida: 

bagaço de cana 1) (comparação com o trabalho de NOVO et al., 2011). 

Amostra Ensaio 
T 

(
o
C) 

t 

(min) 

RLS 

(mL/g) 

G 

(%) 

Rendimento 

(%) 

Deslignificação 

(%) 

Conversão 

enzimática 

(%) 

BC in natura pré-

tratado por 

organossolve 

1 210 40 6,5 80 81,02 47,95±2,53 - 

2 210 120 10 80 51,95 84,63±2,24 72,47 

3 210 240 10 80 48,30 83,18±0,22 - 

BC pré-tratado 

por autohidrólise, 

condição 1 

1 210 40 6,5 80 76,58 63,74±0,96 53,82 

2 210 40 10 80 80,00 58,67±0,55 - 

3 210 120 6,5 80 77,40 56,95±1,55 - 

4 210 240 6,5 80 72,50 56,53±4,23 - 

5 210 240 10 80 78,50 63,68±0,02 - 

BC pré-tratado 

por autohidrólise, 

condição 2 

1 210 40 6,5 80 81,55 52,74±2,12 48,94 

BC pré-tratado 

por autohidrólise, 

condição 3 

1 210 40 6,5 80 75,10 66,41±0,64 46,41 

 

Os resultados apresentados na Tabela 5.15 demonstram que com a elevação do tempo 

reacional de 40 para 120 min é possível alcançar elevadas eficiências de deslignificação (84,6%) 

somente para o bagaço de cana in natura, ou seja, sem pré-tratamento. Tempos maiores como o 

de 240 min não proporcionaram aumentos na extensão de deslignificação (~83%). Portanto, é 

possível concluir que caso haja a necessidade de remoção de maior quantidade de lignina é 

necessário estender o tempo reacional na deslignificação do bagaço in natura, com a 

possibilidade de acarretar acréscimos significativos aos custos operacionais devido ao tempo de 

aquecimento prolongado, o que diminuiria a viabilidade econômica do processo.  

Além disso, observa-se que a conversão enzimática do bagaço in natura para o ensaio 

com tempo reacional de 120 min foi suficientemente elevada (CE = 72,5%), e estaria 

ligeiramente acima da faixa considerável como viável economicamente para a fermentação em 
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bioetanol 2G de acordo com DIAS et al., (2012) (60-70%). A elevada remoção de hemiceluloses 

89,60 ± 8,43, 99,50 ± 0,00 e 99,60 ± 0,00 para os ensaios 1, 2 e 3 de deslignificação do bagaço de 

cana in natura, respectivamente, indica que seria necessário combinar a etapa de extração de 

hemiceluloses com a etapa de deslignificação, o que acarretaria na necessidade de separação dos 

açúcares da lignina por etapas de precipitação e filtração, e essas etapas precisariam ser altamente 

eficientes para reduzir a concentração de compostos fenólicos a níveis toleráveis pelos micro-

organismos para o aproveitamento das pentoses para produção de biogás (metano) via digestão 

anaeróbia (BAÊTA et al., 2016). Tais etapas provavelmente elevariam o custo operacional e 

precisariam ser testadas e otimizadas (incluindo a digestão anaeróbia do licor rico em pentoses 

isolado da lignina) para que uma conclusão mais precisa pudesse ser tirada (LARSSON et al., 

1999).  

Esses resultados apontam que tanto os aumentos do tempo quanto da RLS não acarretaram 

em ganhos na eficiência da deslignificação do bagaço de cana. Esses resultados demonstram que 

a alteração estrutural da lignina durante o pré-tratamento hidrotérmico limita demais a etapa de 

deslignificação empregando o processo organossolve. Além disso, observando os valores de 

remoção de hemiceluloses é possível perceber que a realização do pré-tratamento organossolve 

no bagaço de cana 1, in natura, acarretou em elevadas eficiências de remoção (>89%), 

independente das condições experimentais empregadas, fruto provavelmente da presença dos 

grupos acetila nas hemiceluloses que devem ter proporcionado um meio reacional mais ácido, 

promovendo uma elevada remoção de hemiceluloses e lignina (YANG et al., 2006). 

A lignina é ligada covalentemente as hemiceluloses por grupos ferulato, diferentemente 

do que ocorre com a celulose, que interage via interações intermoleculares com as hemiceluloses. 

No pré-tratamento hidrotérmico, as hemiceluloses, devido à sua estrutura amorfa, são facilmente 

hidrolisadas (LAWOKO et al., 2006). Devido à química das hemiceluloses, a clivagem das suas 

ligações glicosídicas ocorre mais facilmente, removendo uma fração grande por solvência 

(RODRÍGUEZ-ZÚÑIGA et al., 2015). Porém ao analisar os resultados do bagaço de cana pré-

tratado por autohidrólise seguido de deslignificação organossolve (condições 1 e 2), percebe-se 

que eficiências de deslignificação maiores do que 50% foram alcançadas. Portanto, a fração 

sólida remanescente foi enriquecida, principalmente, em celulose e as hemiceluloses residuais do 

processo hidrotérmico praticamente não sofreram alteração. Em comparação com o estudo de 
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NOVO et al. (2011), elevados teores de glicerol (80%) proporcionaram a obtenção de elevadas 

eficiências de deslignificação, enquanto preservaram bem a fração de hemiceluloses. No entanto, 

a preservação da fração de hemiceluloses está necessariamente ligada ao emprego de baixas 

temperaturas e/ou menores tempos de reação. O glicerol tem um papel importante nesse 

fenômeno pelo fato de possuir uma maior afinidade pela lignina do que pelas hemiceluloses 

(MARTÍN, et al., 2011). 

5.7. Deslignificação organossolve do bagaço de cana empregando glicerol impuro 

5.7.1. Caracterização físico-química do glicerol impuro  

A composição do glicerol residual a partir da produção de biodiesel via transesterificação 

de óleos e gorduras varia dependendo da fonte do material de partida. A Tabela 5.16 apresenta a 

caracterização físico-química do glicerol impuro utilizado neste estudo. 

O glicerol residual (impuro) utilizado nesse trabalho é oriundo da produção de biodiesel 

via reação de transesterificação e demonstra uma composição química semelhante ao glicerol 

impuro utilizado no processo de deslignificação organossolve descrito por SUN; CHEN (2008) 

(70% glicerol, 5–8% sais, 15–20% água, 4–6% substancias orgânicas e 0,3–0,5% lipídeos e 

gorduras). A concentração elevada de íons cloreto deve-se a neutralização do glicerol impuro 

realizada ao final do processo, na qual faz-se o uso de ácido clorídrico. A etapa de recuperação do 

metanol por destilação à vácuo também ajuda na eliminação de água, proporcionando alcançar 

elevados teores de glicerol no resíduo. 

Tabela 5.16. Composição físico-química do glicerol impuro da produção de biodiesel. 

Parâmetros Teor Unidade 

pH 6,18 - 

Umidade 13,86 % 

Sólidos totais 1077,44 g/L 

DQO 1499,4 g/L 

Sulfato 0,289 g/L 

Cloreto 37,06 g/L 

Fósforo 0,07 g/L 

Lipídeos 1,27 % 
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5.7.2. Glicerol impuro como um solvente orgânico para o processo organossolve 

Baseado nos ensaios onde obteve-se elevadas remoções de lignina (deslignificações) 

foram realizados experimentos de deslignificação empregando o glicerol impuro como solvente 

orgânico. A Tabela 5.17 apresenta as respostas da deslignificação organossolve (glicerol impuro-

água) do bagaço de cana 2 pré-tratado por autohidrólise na condição 1. As condições fixas 

utilizadas nesses experimentos foram 210,3
o
C, 40 min e RLS de 6,5. 

Tabela 5.17. Comparação das eficiências de remoção de lignina (deslignificação) utilizando 

glicerol impuro como solvente orgânico (material de partida: bagaço de cana 1 e 2 pré-pré-tratado 

na condição 1). 

Solvente 

orgânico 

Glicerol 

(%) 

Rendimento 

(%) 

Deslignificação 

(%) 

Teor de 

lignina (%) 

Celulose 

residual (%) 

Conversão 

enzimática 

(%) 

Balanço de 

massa 

(%) 

glicerol 

puro
1
 

80 76,58 63,74±0,96 13,69±0,11 87,07±1,79 53,82 101,02±2,74 

glicerol 

puro
2
 

80 72,95 67,65±1,39 12,89±0,55 98,96±3,06 - 101,90±2,40 

glicerol 

impuro
2
 

80 71,93 63,89±1,58 14,59±0,64 91,04±1,36 - 97,69±1,20 

glicerol 

impuro
2
 

86 65,84 68,08±0,43 14,11±0,73 86,40±0,05 - 99,61±4,10 

1. Experimento utilizando bagaço 1 – fonte São Carlos; 

2. Experimento utilizando bagaço 2 – fonte Uberlândia.  

 

A eficiência de deslignificação quando se utilizou o glicerol impuro (teor de glicerol de 

80%) foi muito semelhante à aquela dos experimentos onde se utilizou o glicerol puro. A 

preservação da fração celulósica ficou em uma faixa elevada (86-92%), não distante dos valores 

que foram obtidos nos ensaios com glicerol puro. O experimento onde se utilizou o glicerol 

impuro (teor de glicerol de 86%, teor de glicerol impuro, sem diluição) atingiu uma eficiência de 

deslignificação ainda maior do que no experimento empregando o glicerol impuro (80%), mas 

com uma preservação de celulose menor. No estudo de SUN; CHEN (2008), a deslignificação 

organossolve da palha de trigo in natura utilizando glicerol residual da produção de biodiesel 

atingiu 17% de deslignificação, preservação da fração celulósica de 94% e elevada conversão 

enzimática de 80%, sob as condições de RLS de 20:1, 70% glicerol, 220°C e 3 h. No presente 

estudo, glicerol impuro demonstrou propriedades mais favoráveis para deslignificação atingindo 
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eficiências entre 63-69% sob condições mais brandas, RLS de 6,5, 80% glicerol, 210ºC e 40 min. 

Segundo SUN; CHEN (2008), a baixa deslignificação foi devido aos compostos lipofílicos 

presentes no glicerol impuro que se depositaram superfície das fibras, dificultando a 

deslignificação, mas que não atrapalharam a eficiência da hidrolise enzimática. A fonte do 

glicerol impuro utilizado no estudo não foi informada, nem outras informações sobre a fonte do 

óleo (vegetal, animal ou combinação) utilizado na sua transesterificação, que poderia elucidar as 

propriedades dos compostos lipofílicos presentes. Em comparação, o glicerol impuro utilizado no 

presente estudo teve um teor de lipídeos mais elevado e que aparentemente não afetou a 

eficiência da deslignificação. Em um trabalho futuro, a conversão enzimática do bagaço de cana 

deslignificado pelo glicerol impuro será avaliada. Considerando que o teor de lipídeos não afetou 

a eficiência de deslignificação neste trabalho, a probabilidade de afetar a atividade enzimática é 

baixa.  

O glicerol impuro utilizado como um resíduo da indústria de biodiesel torna-se uma opção 

atraente como solvente orgânico no processo de deslignificação organossolve. É de grande 

interesse econômico a sua utilização direta no pré-tratamento organossolve da biomassa 

lignocelulósica para melhorar a hidrólise enzimática. Além disso, a utilização do glicerol impuro 

limita a necessidade de implantar processos de purificação de glicerol para essa aplicação. As 

eficiências de deslignificação quando se utilizou o glicerol impuro representam opções 

promissoras do ponto de vista da viabilidade econômica da biorrefinaria lignocelulósica.  

 Em trabalhos futoros experimentos de hidrolise enzimática para avaliar a aplicabilidade 

dos resíduos sólidos obtidos dos experimentos onde se empregou o glicerol impuro como 

solvente orgânico no processo organossolve com o intuito apenas de verificar se existe alteração 

significativa na conversão enzimática serão realizados. Devido aos excelentes resultados de 

deslignificação obtidos com a substituição do glicerol puro pelo glicerol impuro, análises de 

balanço energético foram realizadas para modelar a sua incorporação no fracionamento em duas 

etapas sugerido no presente estudo em um conceito de biorrefinaria lignocelulósica.  

5.8. Balanço energético do processo organossolve atrelado a autohidrólise ou independente 

Recapitulando a conversão enzimática do bagaço de cana 1 deslignificado por processo 

organossolve (sem pré-tratamento por autohidrólise) empregando as condições de 210,3°C, 120 

min, 80% glicerol e RLS de 10:1 (CE = 72,47%) (seção 5.6, Tabela 5.9), a melhor condição para 
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conversão enzimática obtida nos ensaios da matriz de planejamento de experimentos Doehlert 

(ensaio 13: 203°C, 40 min, 68,32% glicerol e RLS de 3:1; CE = 60,34%) (seção 5.5, Tabela 5.4), 

a segunda melhor condição para conversão enzimática obtida nos ensaios da matriz de 

planejamento de experimentos Doehlert (55%) (ensaio 12: 196,8°C, 40 min, 80% de glicerol e 

RLS 6,5:1, CE =55%), e a melhor condição para a remoção de lignina (63,74%) nos ensaios da 

matriz de planejamento de experimentos 2
2 

e Doehlert (ensaio 3 e ensaio 2: 210,3°C, 40 min, 

80% glicerol e RLS de 6,5:1, CE = 53,8%) (Tabelas 5.5, 5.10 e 5.15). Esses dados foram 

utilizados para determinar a energia despendida em cada etapa do pré-tratamento com o objetivo 

de avaliar a viabilidade do processo.  

Vale destacar que a fração sólida obtida após o fracionamento em duas etapas possuía 

baixo teor de lignina e hemiceluloses, uma grande vantagem para os processos posteriores de 

hidrólise enzimática para produção de açúcares fermentescíveis e consequentemente para a 

fermentação desses açúcares a bioetanol 2G. Além disso, uma análise para a produção de metano 

pela digestão anaeróbia do hidrolisado hemicelulósico obtido na primeira etapa do fracionamento 

(autohidrólise) foi integrada ao balanço energético, baseada na condição DC2 descrita por 

BAÊTA et al., (2016), a condição mais similar com a condição de pré-tratamento por 

autohidrólise 1 utilizada neste trabalho. As seguintes considerações foram feitas para realizar o 

balanço energético: 

1. Todos os cálculos foram desenvolvidos em termos de 1 kg de bagaço de cana em base 

seca; 

2. De acordo com o sistema experimental utilizado nesse trabalho, que consiste em um 

reator cilindrico de aço aquecido por um banho-maria de glicerina, o fluxo de calor foi 

calculado usando uma equação de transferência de calor de Fourier: 

�̇� = 2𝑘π𝑙
(𝑇1−𝑇2)

𝐿𝑛
𝑟2

𝑟1

 

onde �̇� é o fluxo de calor em J/s (Watt), k é a condutividade térmica do aço (16 W/mK), l 

é o comprimento do reator (0,015 m), 𝑇1 a temperatura inicial (100℃) considerando o 

sistema de troca de calor proveniente das turbinas de co-geração de energia (informação 

obtida na planta sucroalcooleira Agropéu, Pompéu, MG), 𝑇2 a temperatura reacional, e 𝑟2 

e 𝑟1 os raios externo e interno do reator (0,025 m e 0,020 m, respectivamente). 
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3. 50% do bagaço de cana (contendo 50% de umidade) é queimado para produzir vapor e 

energia, e os outros 50% entram como matéria-prima para os pré-tratamentos 

envolvidos (autohidrólise e organossolve); 

4. O poder calorifico inferior do bagaço decana (50% umidade) é de 1800 kg/kg BC 

(AALBORG, [n.d.]) 

5. A partir do bagaço de cana é possível produzir 3700-4000 litros de bioetanol por 

hectare de cana-de-açúcar plantada (SOCCOL et al., 2010); 

6. Um hectare de cana-de-açúcar produz aproximadamente 74,2 toneladas de cana-de-

açúcar (CONAB, 2015); 

7. São produzidos entre 270 e 280 kg de bagaço de cana (50 % de umidade) para cada 

tonelada de cana processada (SOCCOL et al., 2010);  

8. A densidade do bioetanol e seu poder calorífico inferior são 0,795 kg/L e 27,430 

MJ/kg, respectivamente (JOLLY, 2001); 

9. A eficiência da fermentação dos açúcares fermentescíveis à bioetanol 2G é 90%; 

10. A densidade do glicerol impuro (60-80%) é 1,21 g/mL o seu poder calorífico inferior 

16-21 MJ/kg (MATTOS, 2014); 

11. Os poderes caloríficos da celulose, hemiceluloses e lignina são 17 MJ/kg, 16,63 MJ/kg, 

e 26,7 MJ/kg, respectivamente (MURPHEY; MASTERS, 1978); 

12. A combustão do licor negro que é composto de lignina removida após o processo 

organossolve, pequenas frações de hemiceluloses e celulose removidas durante o pré-

tratamento e 100% de glicerol impuro utilizado como solvente orgânico no processo; 

13. O sistema representa um cenário onde os processos de pré-tratamento, combustão e 

produção de bioetanol 2G são realizados na mesma planta (processos integrados). 

As Figuras 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10 demonstram o fluxo de energia entrando e saindo de cada 

sistema de pré-tratamento organossolve determinado em função da maior conversão enzimática 

(~72%) (Figura 5.7), a melhor condição em função da elevada remoção de lignina (63,7%) no 

sistema acoplado com a sua conversão enzimática de 53,8%, ensaio 2 (Figura 5.8), e a segunda 

melhor condição em função da elevada conversão enzimática (55,5%), ensaio 12 (Figura 5.9) e a 

melhor condição em função da elevada conversão enzimática (60,3%) no sistema acoplado, 

ensaio 13 (Figura 5.10). As entradas de energia (energia despendida nos pré-tratamentos) estão 
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em caixas na cor vermelha. As saídas de energia (energia produzida a partir da queima ou 

aproveitamento dos compostos químicos restantes) estão sublinhadas na cor preta. 

 

Figura 5.7. Fluxograma do balanço energético do bagaço de cana in natura para o sistema 

organossolve – maior conversão enzimática (72%). 

 

 As condições experimentais nesse ensaio organossolve são: 210°C, 120 min, 80% de 

glicerol e RLS = 10:1: 

Energia entrada 268,1 MJ/kg BC; 

Energia produção  206,5 MJ/kg BC; 

Energia déficit -23%. 

O déficit energético representa 23% da energia total entrando no sistema, mesmo sem um 

pré-tratamento de autohidrólise. 
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Figura 5.8. Fluxograma do balanço energético do bagaço de cana pré-tratado por autohidrólise 

na condição 1 (S0 = 3,92: T = 175,8°C, t = 49 min e RLS = 5,3) para o sistema organossolve – 

ensaio 2, melhor remoção de lignina (53,8% de conversão enzimática). 

 

 

 

As condições experimentais nesse ensaio de deslignificação organossolve são: 210°C, 40 

min, 80% de glicerol e RLS = 6,5:1: 

Energia entrada 164,7 MJ/kg BC; 

Energia produção 148,8 MJ/kg BC; 

Energia déficit-9,7%. 
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Figura 5.9. Fluxograma do balanço energético do bagaço de cana pré-tratado por autohidrólise 

na condição 1 (S0 = 3,92: T = 175,8°C, t = 49 min e RLS = 5,3) para o sistema organossolve – 

ensaio 12 (55,5% de conversão enzimática). 

 

As condições experimentais nesse ensaio 12 de deslignificação organossolve são: 

196,8°C, 40 min, 80% de glicerol e RLS 6,5:1: 

Energia entrada 153,8 MJ/kg BC 

Energia produção 145,5 MJ/kg BC 

Energia déficit-5,4% 

 

Figura 5.10. Fluxograma do balanço energético do bagaço de cana pré-tratado por autohidrólise 

na condição 1 (S0 = 3,92: T = 175,8°C, t = 49 min e RLS = 5,3) para o sistema organossolve – 

ensaio 13, melhor conversão enzimática (60,3%). 

 



111 

 

As condições experimentais nesse ensaio 13 de deslignificação organossolve são: 

203,5°C, 40 min, 68,32% de glicerol e RLS de 3:1: 

Energia entrada 159,3 MJ/kg BC; 

Energia produção  78,86 MJ/kg BC; 

Energia déficit-50,5%. 

Baseado nas informações retiradas dos fluxogramas, todos os sistemas apresentaram 

déficit de energia, variando de 5,4-50,5%. O sistema que acarretou em maior déficit foi do ensaio 

13, mesmo tendo atingido uma conversão enzimática maior (60,3%) dentre os sistemas de pré-

tratamento acoplados. O fator crucial nesse caso foi a diminuição do teor de glicerol (68,2%) em 

comparação aos outros casos estudados que utilizaram 80% de glicerol na solução de 

deslignificação. Considerando o elevado poder calorífico inferior do glicerol impuro 16-21 MJ/kg 

(MATTOS, 2014), a sua combustão liberaria muita energia. A rota de combustão do glicerol 

residual no licor negro foi adaptada tendo em visto que ele apresenta um baixo valor de mercado. 

De acordo com o Serviço de Informação Química Independente (ICIS, 2014), o glicerol com 

pureza em torno de 80% teve um valor médio de USD$ 292,50/tonelada, um valor que sofreu 

uma redução de 20% em apenas dois meses devido a flutuações de mercado. A partir dessas 

informações, o glicerol residual do processo organossolve é considerado como sendo um resíduo 

mais custoso de ser recuperado (outra alternativa seria encontrar uma aplicação rentável para a 

lignina organossolve que pegasse a energia despendida na destilação do glicerol), pois a sua 

recuperação envolveria elevados custos relativos a etapa de destilação, juntamente com o seu 

armazenamento dentro da planta integrada 1G e 2G. Sendo assim, as condições do ensaio 13 não 

apresentam uma rota energeticamente viável.  

Por conseguinte, os outros sistemas, os ensaios 2 e 12 e o sistema empregando bagaço in 

natura direto para o organossolve apresentam um déficit em torno de 5,4-23%. O sistema 

empregando bagaço in natura para a deslignificação organossolve demonstrou um déficit de 

23%, devido ao tempo de reação ser três vezes maior que os outros sistemas. Embora haja um 

déficit de energia, o resultado obtido mostrou que o processo organossolve (glicerol-água) tem o 

potencial de gerar polpas celulósicas com eficiência aceitável para uma produção viável de 

bioetanol 2G (60-70%) (DIAS, et al., 2012) tendo atingido 72% de conversão enzimática.  
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 Os bagaços pré-tratados por autohidrólise na condição 1 (ensaios 2 e 12) que foram 

submetidos ao processo organossolve apresentaram um menor déficit energético, 9,7% e 5,4% 

respectivamente. Nesses cenários, o ensaio 12 foi o mais viável energicamente (déficit de apenas 

5,4%), devido à sua menor temperatura de reação na etapa de deslignificação organossolve, a 

qual necessitou de menos energia. Estes exemplos destacam a vantagem de se utilizar duas etapas 

de fracionamento para o bagaço de cana, exigindo de 10-15% menos energia quando comparado 

com fracionamento de bagaço de cana em uma única etapa (apenas a deslignificação 

organossolve).  

As suas eficiências de conversões enzimáticas de 53% e 55%, respectivamente, foram 

ligeiramente insatisfatórias para produção de bioetanol 2G. A baixa conversão pode ser devido à 

ocorrência de repolimerização da lignina na superfície das fibras, impedindo a ação enzimática da 

celulase sob o substrato celulósico.  

Apesar do déficit de energia e da conversão enzimática abaixo do esperado, estes sistemas 

apresentam vantagens quando comparados a outros pré-tratamentos organossolve utilizando 

outros sistemas solventes como o etanol (VALLEJOS et al., 2015), pois utiliza-se um resíduo, o 

glicerol residual do processo de deslignificação organossolve, e embora temos sugerido a queima 

do glicerol, existem outras alternativas que poderiam ser viáveis como a recuperação da lignina, 

desde que a aplicação tenha um valor agregado que custeie o glicerol impuro e a energia 

despendida na destilação para recuperação do glicerol e da lignina. Todavia, o armazenamento de 

glicerol residual pode ser um problema para as indústrias sucroalcooleira ou planta integrada 1G 

e 2G, uma vez que ele seria produzido em grande quantidade no processo mesmo usando RLS 

reduzidas devido à grande quantidade de bagaço de cana ser processada diariamente. 

A grande vantagem do uso do glicerol impuro como solvente orgânico no processo 

organossolve seria a economia com água, uma vez que foi demonstrado que o glicerol impuro 

(86%) poderia ser usado diretamente no processo e a sua queima no final do processo juntamente 

com a lignina, o que ajuda a melhorar a viabilidade econômica do processo. 

 Conclusões 6.

A deslignificação organossolve usando sistema solvente glicerol-água de bagaço de cana 

pré-tratado por autohidrólise em três condições distintas mostrou-se um método de fracionamento 

eficiente para preparar uma fração sólida rica em celulose para a hidrólise enzimática visando a 
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liberação de açúcares fermentescíveis para produção de bioetanol 2G. Confirmou-se que a 

medida que a severidade do pré-tratamento hidrotérmico do bagaço de cana foi aumentada as 

eficiências de deslignificação do processo organossolve (54-64%) foram diminuídas, devido à 

modificação e repolimerização da lignina durante o pré-tratamento. A formação de gotas de 

lignina, as quais provocam adsorção improdutiva nas enzimas celulolíticas, também foi verificada 

e aumentou a medida que a severidade do pré-tratamento foi aumentada. Apesar disso, as 

condições ótimas para a deslignificação (64%), bem como para a conversão enzimática (53,8%) 

de bagaço de cana pré-tratado por autohidrólise (T = 175,8°C, t = 49 min e RLS = 5,3) e 

deslignificado por processo organossolve foram obtidas a 210,3°C, 40 min, RLS de 6,5:1 e 80% 

de glicerol (v/v). As maiores eficiências de remoção de lignina (~64%) ocorreram sob condições 

de elevadas temperaturas e teores de glicerol.  

O cenário proposto neste trabalho, fracionamento em duas etapas, teve sua a viabilidade 

energética avaliada considerando uma planta de produção de bioetanol 2G integrada com a planta 

1G (atual biorrefinaria de produção de álcool e açúcar), levando em conta o aproveitamento da 

energia produzida pela queima do biogás (metano) produzido a partir do licor contendo açúcares 

C5 e C6, licor negro (lignina) juntamente com o glicerol usado na deslignificação e a fração 

residual da hidrólise enzimática não convertida em açúcares fermentescíveis. Esse balanço 

energético apresentou uma viabilidade maior do que 90%. Apesar disso, o balanço energético 

para o ensaio 12 (196,8°C, 40 min, 80% de glicerol e RLS = 6,5:1) apresentou uma viabilidade 

energética de 95% devido as suas condições experimentais serem mais brandas e também a sua 

conversão enzimática ter sido ligeiramente maior (55%).  

O fracionamento do bagaço de cana em duas etapas, autohidrólise seguida por processo 

de deslignificação organossolve com glicerol como solvente orgânico, foi capaz de atingir uma 

elevada preservação da fração celulósica (>80%) e conversão enzimática razoável empregando 

cargas enzimáticas consideradas baixas (10 FPU/g de celulose). A proposta de inclusão de 

glicerol impuro proveniente da indústria de biodiesel em substituição do glicerol puro como 

solvente orgânico no processo organossolve levou a obtenção de resultados de deslignificação 

muito similares ao do processo empregando glicerol puro, podendo ser implantado à um custo 

menor, o que melhoraria a viabilidade econômica do fracionamento proposto neste trabalho. 
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 Recomendações para trabalhos futuros 7.

 Perspectivas com relação aos processos - melhorar os pré-tratamentos para reduzir o 

consumo energético e maximizar o potencial energético do processo total (energia 

produzida > energia consumida);  

 O potencial energético da queima de lignina e/ou sua conversão em produtos de maior 

valor agregado pode ser estudado para fechar o balanço energético e/ou aumentar a 

viabilidade econômica do mesmo; 

 Considerar outras vias de aproveitamento do glicerol impuro a não ser a queima (para não 

gerar vapores tóxicos), ou incorporar sistemas de segurança nas incineradores.  

 Realização de estudos cinéticos dos pré-tratamentos a fim de desenhar reatores de escala 

maior para posterior implantação industrial baseada no uso de ferramentas de biorrefinaria 

computacional; 

 Considerar a rampa de aquecimento para os reatores para os pré-tratamentos por 

autohidrólise e organossolve em escala industrial, já que esses terão um menor consumo 

de energia considerando a integração com a planta industrial e as possíveis trocas de calor 

e economia de energia; 

 Realizar o balanço econômico em escala industrial juntamente com o balanço energético. 
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