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RESUMO 

O bagaço de cana-de-açúcar é um subproduto agrícola considerado fonte renovável, 

barata e abundante em açúcares, potencialmente utilizado como matéria prima na produção 

sustentável de combustíveis e insumos químicos no conceito de biorrefinaria, entretanto 

esbarra na dificuldade de acesso aos açúcares pelos microrganismos. A utilização de bactérias 

produtoras de enzimas hidrolíticas aparece como alternativa na desestruturação da biomassa 

e fermentação dos açúcares, como as do gênero Clostridium. Sendo assim, o trabalho teve 

como objetivo avaliar o potencial hidrolítico e fermentativo de bactérias do gênero 

Clostridium, e de microrganismos autóctones na fermentação do bagaço de cana bruto. As 

bactérias foram isoladas a partir do enriquecimento anaeróbio do bagaço (inoculado com 

estrume bovino e lodo de reator anaeróbio), e caracterizadas quanto à morfologia, parede 

celular e produção de celulase. Os ensaios de fermentação semi-sólida do bagaço de cana 

bruto foram realizados com os isolados que apresentaram produção de celulase e monitorados 

por 192h a 37°C. Também foi monitorado o perfil fermentativo dos microrganismos 

autóctones através de um ensaio sem adição de inóculo. A fração líquida foi analisada para 

determinação da concentração dos açúcares e metabólitos e o resíduo sólido caracterizado 

para determinação de celulose e açúcares antes e depois dos ensaios. Dentre os isolados 

estudados, as culturas denominadas 10, 8 e 3 apresentaram os maiores índices enzimáticos 

(1,67, 1,17 e 1,11 respectivamente) e também a maior capacidade de hidrólise e remoção dos 

açúcares da fração celulósica e hemicelulósica no ensaio fermentativo. Os metabólitos de 

maior produção foram o ácido acético (~ 1,3 g/L) pela microbiota autóctone e na presença 

dos isolados 3 e 8; a máxima concentração de acetona (~ 500 mg/L) e do ácido butírico (~ 

300 mg/L) foi observada na presença da bactéria 7, sendo esta, portanto importante na 

realização do metabolismo solvetogênico.  Apesar dos isolados 3 e 8 terem produzido 

concentração similar de ácido acético detectado no ensaio não inoculado, observou-se um 

incremento na hidrólise da biomassa e na produção de ácido butírico nos ensaios inoculados. 

Sendo assim, tanto a microbiota autóctone quanto as bactérias 3 e 8 potencialmente do gênero 

Clostridium, são capazes de hidrolisar o bagaço de cana bruto e fermentar os açúcares 

lignocelulósicos a ácido acético, acetona e ácido butírico.  

Palavras chave: biorrefinaria; enzimas hidrolíticas; fermentação acética e butírica, 

solvetogênese. 
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ABSTRACT 

Sugarcane bagasse is an agricultural byproduct considered as a renewable, cheap 

and abundant source of sugar, it is potentially used as a raw material in the sustainable 

production of fuels and chemical in the concept of biorefinery. However, it is difficult to 

access sugars by microorganisms. The use of bacteria producing hydrolytic enzymes 

appears as an alternative in the destructuring of biomass and fermentation of sugars, such 

as those from the genus Clostridium. Thus, the objective of this study was to evaluate the 

hydrolytic and fermentative potential of bacteria from the genus Clostridium, and from 

autochthonous microorganisms in the fermentation of the raw sugarcane bagasse. The 

bacteria were isolated from the anaerobic enrichment of the bagasse (inoculated with 

bovine manure and anaerobic reactor sludge), and characterized as the morphology, cell 

wall and cellulase production. The semi-solid fermentation assays of raw sugarcane 

bagasse were carried out with the isolates that showed cellulase production and were 

monitored for 192h at 37°C. The fermentation profile of autochthonous microorganisms 

was also monitored through an assay without addition of inoculum. The liquid fraction 

was analyzed to determine the concentration of sugars and metabolites and the solid 

residue characterized for the determination of cellulose and sugars before and after the 

assays. Among the isolates studied, the 10, 8 and 3 cultures presented the highest 

enzymatic indices (1.67, 1.17 and 1.11 respectively) and also the higher hydrolysis and 

capacity of the sugar removal cellulose and hemicellulosic fraction in the assay 

fermentative. The major metabolites were acetic acid (~ 1.3 g / L) by the autochthonous 

microbiota and in the presence of isolates 3 and 8; the maximum concentration of acetone 

(~ 500 mg / L) and butyric acid (~ 300 mg / L) was observed in the presence of the bacteria 

7, which is therefore important for the performance of the solvedtogenic metabolism. 

Although isolates 3 and 8 produced similar concentrations of acetic acid detected in the 

uninoculated assay, an increase in the hydrolysis of the biomass and the production of 

butyric acid was observed in the inoculated assays. Thus, both the autochthonous 

microbiota and the bacteria 3 and 8 potentially of the genus Clostridium, are capable of 

hydrolyzing the raw sugar cane bagasse and fermenting the lignocellulosic sugars to 

acetic acid, acetone and butyric acid. 

Key words: biorefinery; hydrolytic enzymes; acetic and butyric fermentation, solvetogenesis. 
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INTRODUÇÃO 

A biomassa lignocelulósica vem sendo apresentada como uma das melhores 

fontes alternativas de energia com vantagens consideráveis frente às energias baseadas 

em petróleo (HASUNUMA et al., 2013), pois são baratas, renováveis e é, atualmente, o 

único material disponível no mundo rico em carbono, além dos fósseis (RATTI et al., 

2015; RODRIGUES, 2011). Neste contexto, as biorrefinarias propõem-se a converter o 

material lignocelulósico a bioprodutos de valor agregado com interesse econômico, como 

insumos químicos e biocombustíveis (KOUTINAS et al., 2014). 

O bagaço de cana-de-açúcar é uma biomassa lignocelulósica que tem chamado 

atenção como substrato no conceito de biorrefinaria, por se tratar de um subproduto 

agrícola abundante, principalmente no Brasil, oriundo da produção de etanol e açúcar 

(RATTI et al., 2015). Além disso, o bagaço é rico em açúcares fermentescíveis, sendo 

constituído por celulose (32-48%), hemiceluloses (19-34%) e lignina (22-32%), dando 

forma ao complexo lignocelulósico. Entretanto, devido à sua constituição, o bagaço de 

cana é um material recalcitrante e cristalino, dificultando o acesso dos microrganismos à 

biomassa e liberação dos açúcares à bioconversão (SANTOS et al., 2012; SUHAS et al., 

2016; VALLEJOS et al., 2012).  

Afim de romper e desestruturar o complexo lignocelulósico, os pré-tratamentos 

são fundamentais para disponibilizar os polissacarídeos da biomassa e facilitar o acesso 

às enzimas na etapa de hidrólise, disponibilizando os açúcares passíveis de fermentação 

(HAGHIGHI MOOD et al., 2013). Porém, a maioria dos pré-tratamentos produzem 

inibidores que podem afetar a fermentação e interferir no rendimento dos produtos finais, 

ao passo que é a etapa de maior custo do processo industrial (HARMSEN et al., 2010). 

Dessa forma, alternativas que visem a diminuição dos custos, substituição do pré-

tratamento e/ou redução da produção de inibidores são de extrema importância. 

As bactérias do gênero Clostridium podem ser uma alternativa promissora e 

economicamente viável na ruptura do complexo lignocelulósico e na hidrólise dos seus 

constituintes. É fato que algumas espécies desse gênero possuem o complexo 

celulossoma, estrutura capaz de degradar eficientemente a celulose (DESVAUX, 2005; 

MAZZOLI, 2012). Além disso, os clostrídios possuem habilidade de fermentar os 

açúcares lignocelulósicos (pentoses e hexoses) a bioprodutos de interesse econômico 
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como ácidos orgânicos (ácido acético, butírico, fórmico, lático, isobutírico) e solventes 

(acetona, butanol, etanol) (ARISTILDE et al., 2014). Sendo assim, a utilização de 

microrganismos com potencial de promover a hidrólise da biomassa e fermentação dos 

açúcares, por meio da tecnologia de bioprocessamento consolidado, é muito atraente 

científica e economicamente.  

Um outro viés é a utilização da microbiota autóctone do bagaço de cana como 

inóculo na fermentação desse substrato, visto que já foram identificados microrganismos 

com habilidade celulolítica e/ou de fermentação dos constituintes da biomassa (RATTI 

et al., 2015; SOARES et al., 2018a). Porém, os são poucos os estudos que envolvem um 

único microrganismo, ou mesmo inóculos bioaumentados (acrescidos de outro(s) 

microrganismo(s)) efetivos na hidrólise e fermentação do bagaço de cana. 

Lima (2018), ao avaliar a produção de metano e de hidrogênio a partir da ensaios 

anaeróbios do bagaço de cana bruto, inferiu que o inóculo constituído de estrume bovino 

e lodo de reator anaeróbio do tratamento de esgoto, apresentou elevado desempenho tanto 

na conversão deste material a metano quanto à hidrogênio, sem a necessidade de 

promover um pré-tratamento (Lima et al 2018). A maior produção observada com este 

inóculo sugere a presença de microrganismos hidrolíticos e fermentativos, que atuaram 

diretamente no bagaço de cana disponibilizando os açúcares e favorecendo a fermentação. 

Assim, com base no exposto, este estudo teve como objetivo isolar bactérias do gênero 

Clostridium presentes nos ensaios de metanização e de produção de hidrogênio, e 

investigar o seu potencial hidrolítico e fermentativo, em comparação ao da microbiota 

autóctone do bagaço. Desta forma espera-se contribuir com conhecimento acerca do uso 

de bactérias em um bioprocessamento consolidado visando maior produção de 

bioprodutos e menor custo industrial. 
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1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 Biorrefinaria e Biomassa lignocelulósica 

 Sabe-se que na atualidade a demanda energética mundial é baseada 

principalmente nos combustíveis de origem fóssil como carvão, petróleo e gás natural 

(EPE, 2018). Devido ao crescente aumento do preço dos recursos fósseis, a viabilidade 

de utilização dessas fontes vem diminuindo.  Além de possuírem reserva finita e não 

serem sustentáveis, a exploração dos recursos fósseis acarreta em problemas ambientais 

graves, como o efeito estufa causado pela queima dos gases (HAGHIGHI MOOD et al., 

2013). Dessa forma,  tem se intensificado a procura por fontes alternativas e renováveis 

de energia, a fim de suprir o aumento contínuo da demanda energética e da matéria prima 

(KAMM et al, 2006; RODRIGUES, 2011). 

 Segundo Rodrigues (2011), a biomassa é uma das poucas fontes renováveis com 

esse potencial de atender os desafios de sustentabilidade, pois é o único material, além 

dos fósseis, com abundante fonte de carbono disponível no planeta (CHERUBINI, 2010). 

Sendo assim, a biomassa é uma alternativa viável na produção de combustíveis e de 

insumos químicos. Portanto, em todo mundo, esforços vem sendo realizados para 

deslocar, de forma gradual, a atual economia baseada em matéria prima de origem fóssil 

para uma economia com base biológica sustentável (DISHISHA, 2013).  

 Nesse sentido, tem sido proposta uma instalação análoga a uma refinaria de 

petróleo, denominada “biorrefinaria”. Da mesma forma que a refinaria petroquímica 

utiliza petróleo como principal matéria prima na transformação de inúmeros produtos, a 

biorrefinaria tem como propósito a produção de insumos químicos, combustíveis e 

biomateriais a partir da biomassa (CHENG; WANG, 2013; DISHISHA, 2013).  

 Uma das melhores definições para a biorrefinaria foi feita pela Agência 

Internacional de Energia (IEA) – Energy Task42 “Biorrefinarias”: “Biorrefinação é o 

processamento sustentável da biomassa em um espectro de produtos comercializáveis e 

energia”  (REE; ZEELAND, 2007). Industrialmente falando, o termo "refino" descreve o 

fracionamento de uma matéria-prima em várias frações que poderiam ser convertidas em 

produtos de base e de especialidade, visando maximizar a eficiência da utilização de 

recursos (KOUTINAS et al., 2014).  
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Com a introdução do conceito de biorrefinaria nas indústrias de produção de 

biocombustíveis, por exemplo, pode haver redução de custos, aumento do lucro e uma 

certa independência do mercado de preço, já que os produtores não mais estarão sujeitos 

à flutuação de preço de apenas um produto, visto que esse problema aflige as produções 

de bioetanol a partir da cana-de-açúcar (ALVIM et al., 2014).  

Dessa forma, através da biorrefinaria é possível a fabricação de produtos energéticos 

e produtos de materiais, e podem ser classificadas em duas classes principais: i. Sistema 

de biorrefinaria energético, onde a biomassa é convertida principalmente a energia 

secundária, além da comercialização de produtos alimentícios e produtos biológicos de 

valor agregado. ii: Sistema de biorrefinaria de materiais,  responsável pela geração, 

principalmente, de produtos de base biológica, e também pelo processamento de resíduos 

a serem utilizados na produção de energia, seja de uso interno ou venda.  Entre os 

produtos energéticos estão os biocombustíveis de transporte mais promissores até 2020, 

o bioetanol, biodiesel, biocombustíveis sintéticos e biometano. Já os produtos materiais 

compreendem produtos químicos finos, classificados nos seguintes subgrupos 

(CHERUBINI et al., 2009) : 

• Fertilizantes 

• Biohidrogênio  

• Glicerina (da transesterificação de triglicerídeos)  

• Substâncias químicas e blocos de construção: substâncias químicas finas, 

aromáticos, aminoácidos, xilitol, polióis, ácido succínico, láctico, levulínico e 

itacônico, fenóis, ácido furânico dicarboxílico, furfural, etc. 

• Polímeros e resinas, produzidos através da conversão bioquímica da biomassa via 

intermediários monoméricos (por exemplo, PHA, resinas, PLA) 

• Alimentos 

• Alimentos para animais 

• Biomateriais (produtos de fibra, polissacarídeos, papel e celulose, painéis). 

Embora tamanha gama de obtenção de produtos de interesse econômico, o uso da 

biomassa na produção de biocombustíveis e demais insumos, atrelado a sua produção 

sustentável, levou a uma série de questões críticas no âmbito social, econômico e 

ecológico. Por exemplo, a competição fértil por alimentos e terras cultiváveis, entre as 
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indústrias de alimentos e rações, e o uso sub-ótimo da biomassa sem nenhuma adição de 

valor (CHERUBINI, 2010; DISHISHA, 2013).  

Como solução para estes problemas e como estratégia mais eficiente para a economia 

de base biológica, Dishisha (2013) cita a utilização de materiais de composição 

lignocelulósica de baixo ou nenhum valor, como os co-produtos agrícolas (produzidos no 

campo decorrente da atividade de colheita) e agroindustriais (gerados nas unidades de 

processos industriais), e o desenvolvimento de biorrefinarias que visem utilização 

otimizada da biomassa na produção de alimentos e produtos não alimentares de valor 

agregado (PEREIRA; COUTO; ANNA, 2008). Sendo assim, agregando valor a novos 

produtos a partir de material que antes era considerado “lixo”, transformando os resíduos 

(como era chamado anteriormente) no que atualmente é chamado subprodutos (ALVIM 

et al., 2014).   

Existem três tipos de biorrefinaria favorecidas em pesquisa e desenvolvimento: 

Biorrefinaria “integral”, que utiliza matérias-primas como cereais ou milho; Biorrefinaria 

“verde”, faz uso de biomassa úmida como gramíneas; Biorrefinaria “lignocelulósica” 

(Lignocellulosic Feedstock - LCF), utiliza matérias-primas naturalmente secas, como 

biomassa e resíduos contendo celulose (KAMM, 2004).  

Dentre as refinarias, destaca-se a biorrefinaria lignocelulósica. Kamm (2006) cita as 

principais vantagens dessa bioinstalação: as estruturas naturais e os elementos estruturais 

da biomassa são preservados; as matérias primas são baratas; e grande variedade de 

produtos possíveis. A Figura 01 esquematiza o fluxograma do processo dessa 

biorrefinaria. Porém, ainda são necessárias pesquisas para desenvolvimento e otimização 

dessas tecnologias, por exemplo na separação dos constituintes do material e utilização 

da lignina na indústria química.  
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Fonte: Kamm (2006) - Traduzido 

 

Um exemplo de material lignocelulósico promissor na biorrefinaria LCF é a cana-de-

açúcar devido ao seu alto volume de produção no mundo, em torno de 1,6 bilhão de 

toneladas/ano (KHATTAB; WATANABE, 2019). Segundo a CONAB (2018), o Brasil é 

o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, matéria prima na produção de etanol e 

açúcar. Na Safra 2018/19 estima-se produção de 615,84 milhões de toneladas de cana-

de-açúcar. Como consequência da produção do setor agrícola e sucroalcooleiro, grande 

quantidade de bagaço de cana também é gerado. Somente na safra 2017/2018, 

aproximadamente 200 milhões de toneladas de bagaço de cana foram gerados pelo setor 

agroindustrial (CONAB 2018).  

O bagaço de cana, por sua vez, é considerado um dos maiores subprodutos 

agroindustriais e atualmente representa uma grande fonte de energia elétrica alternativa. 

Tradicionalmente, é utilizado principalmente como combustível para as caldeiras pela 

própria indústria, produzida através da sua combustão direta (PANDEY et al., 2000; LOH 

et al., 2013; NOVA CANA, 2019). Apesar da queima da biomassa gerar emissões de 

compostos poluentes, como poeira e gases que provocam o smog químico e fitoquímico, 

tais como Dióxido de Enxofre e Óxido de Nitrogênio (SAXENA; ADHIKARI; GOYAL, 

2009), esta aplicação do bagaço está bem estabelecida na indústria alcooleira que, 

atualmente, já se tornou autossuficiente em geração de vapor e energia elétrica por meio 

Figura 1: Esquema de uma biorrefinaria lignocelulósica, possíveis produtos obtidos a 

partir da biomassa e setores de aplicação. Biotec: Biotecnologia 
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da combustão do bagaço. Algumas indústrias já possuem termelétricas acopladas afim de 

gerar energia para as concessionárias de energia da região. No entanto há um excedente 

do bagaço não usado para combustão, que ainda representa uma ameaça ao meio 

ambiente. Atrelado a isso, há uma tendência crescente da necessidade do aproveitamento 

adequado e utilização mais eficaz e racional desses subprodutos agroindustriais sendo que 

esta fração excedente é promissora para geração de bioprodutos (SUN et al., 2004; MORI, 

2015; DAMASO et al., 2014; PANDEY et al., 2000). O bagaço de cana pode ser 

desconstruído para obtenção de açúcares fermentescíveis, que por sua vez podem ser 

aproveitados e não simplesmente queimados (LIMA, 2018; DAMASO et al., 2014).  

Um dos bioprocessos mais conhecidos, realizado por meio da biorrefinaria 

lignocelulósica, é a produção de bioetanol a partir do bagaço de cana-de-açúcar. O  

bioetanol é considerado um combustível renovável com alto potencial de substituição dos 

combustíveis de origem fóssil (MORI, 2015). Os Estados Unidos e o Brasil juntos já 

produziram 85% (21,793 milhões de galões) de etanol (a partir do milho e cana-de-açúcar, 

respectivamente) enquanto o resto do mundo produziu apenas 15% (3783 milhões de 

galões). Dos 85%, os EUA produziram 14.700 milhões (57%) e o Brasil 7093 milhões de 

galões (28%) de etanol (SHARMA; CHUNBAO; WENSHENG, 2017). O processo de 

produção de bioetanol consiste da transformação enzimática da biomassa em açúcares, 

seguido da fermentação das hexoses e destilação final do etanol à nível de combustível. 

Saccharomyces cerevisiae é o microrganismo mais promissor nessa fermentação, pois é 

capaz de produzir altas concentrações de etanol. Entretanto, esbarra na dificuldade da 

conversão das pentoses, uma vez que essa cultura não é capaz de fermentar estes açúcares 

provenientes da fração hemicelulósica. A biotransformação das pentoses pelos 

microrganismos vem sendo reconhecida, portanto, como o principal desafio de pesquisa 

na tecnologia de produção de bioetanol (SELIM; EL-GHWAS; EASA, 2018). 

Além da geração de energia elétrica e produção de etanol, já foram relatados vários 

produtos e processos gerados a partir do bagaço de cana, como a produção de papel e 

celulose, enzimas e também um espectro de insumos químicos e materiais obtidos através 

da fermentação (SUN et al., 2004; MONTOYA, 2013; SAXENA; ADHIKARI; GOYAL, 

2009). 

Sendo assim, para o aproveitamento integral da cana-de-açúcar, incluindo a utilização 

máxima do bagaço na obtenção de bioprodutos de interesse econômico, no contexto da 
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biorrefinaria, faz-se necessário a compreensão da composição e recalcitrância da 

biomassa, que será apresentado a seguir.   

 

1.2 Bagaço de cana-de-açúcar: composição química e principais constituintes 

 O bagaço de cana-de-açúcar é uma biomassa lignocelulósica, cujo material fibroso 

é resultante do processamento da cana-de-açúcar (Saccharum officinarum) (PANDEY et 

al., 2000; LOH et al., 2013). Classificado  como  biomassa  vegetal  altamente  oxigenada, 

é constituída, de forma elementar, de oxigênio (48,7  ±  1,5%) e carbono (44,9 ± 1,1%), 

e pequenas quantidades de hidrogênio (6,1 ± 0,8%), nitrogênio (0,3± 0,1) e cinzas (2,8 ± 

1,2) (ROCHA et al., 2005; LIMA et al., 2018).   

O termo “lignocelulósico” está relacionado com a parte da planta que forma a 

parede celular, composta por polissacarídeos (celulose e hemicelulose) e lignina, 

constituindo a estrutura fibrosa. Estão presentes também, minoritariamente, compostos 

orgânicos e inorgânicos que cumprem funções biológicas e metabólicas. Os compostos 

orgânicos compõe os extrativos e os inorgânicos compões as cinzas (PEREIRA; COUTO; 

ANNA, 2008; SAXENA; ADHIKARI; GOYAL, 2009). A Figura 02 esquematiza os 

principais constituintes da biomassa lignocelulósica. É possível perceber que as 

hemiceluloses aderem-se sobre a superfície das microfibrilas, cobrindo a celulose, 

formando assim o domínio celulose-hemicelulose da parede celular. Este domínio é ainda 

recoberto pela lignina (SANTOS et al., 2012).  

Análises de composição química já realizadas por alguns autores indicam que o 

bagaço de cana é composto de aproximadamente 32-48% de celulose, 19-34% de 

hemicelulose, 22-32% de lignina e 1,5-5% de cinzas  (BAÊTA et al., 2016; REZENDE 

et al., 2011; VALLEJOS et al., 2012; BANERJEE et al., 2002). Rocha et al., (2015) 

mostra que os componentes químicos do bagaço de cana não diferem significativamente, 

segundo estudos realizados com variedades distintas da biomassa. O mesmo ocorre entre 

a comparação das diferentes frações físicas do bagaço. 

A caracterização físico-química, bem como o fracionamento do bagaço de cana 

em seus principais constituintes, é fundamental para permitir a obtenção de açúcares 

fermentescíveis e consequente conversão dessa matéria prima em produtos de valor 

agregado, segundo o conceito de biorrefinaria (ROCHA et al., 2015).  Dessa forma, será 
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apresentado a seguir, as características e propriedades físico-químicas dos três principais 

componentes dessa biomassa.  

 

Figura 2: Estrutura e composição da biomassa lignocelulósica ilustrando seus principais 

constituintes: celulose, hemicelulose e lignina 

 
 

Fonte: Santos (2012) 

 

 1.2.1 Celulose  

 A celulose, polímero fibroso, é o principal constituinte de todos os materiais 

vegetais e é responsável pela formação de aproximadamente metade a um terço dos 

tecidos vegetais (PANDEY et al., 2000). É um homopolissacarídeo não ramificado, de 
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forma molecular (C6H10O5)n, constituído por unidades de glicose que são unidas entre si 

através da ligação glicosídica do tipo β-1,4 (SUHAS et al., 2016). As cadeias de celulose 

são formadas por cerca de 10.000 a 15.000 moléculas de glicose, dependendo da fonte do 

material (MOON et al., 2011).   

A ligação glicosídica é formada entre duas moléculas de glicose adjacentes através 

da eliminação de uma molécula de água, como ilustra a Figura 03. Essas ligações possuem 

configuração espacial alternada, dessa forma, a unidade de repetição da celulose é o 

dissacarídeo celobiose (SUHAS et al., 2016; FARINAS, 2011; TAIZ; ZIEGER, 2002). 

 

Figura 3: Configuração da ligação glicosídica do tipo β-1,4 entre os carbonos das 

moléculas de glicose com destaque para a unidade monomérica celobiose. 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Farinas (2008) 

 

 

Senão ainda, a estrutura da celulose é formada por regiões cristalinas e amorfas. 

As regiões cristalinas são altamente ordenadas e estabilizadas pelas ligações de 

hidrogênio inter e intramoleculares. Já a região amorfa apresenta as cadeias de celulose 

com orientação menos ordenada do que a região cristalina (FARINAS, 2011). A Figura 

04 destaca as regiões cristalina e amorfa presentes na estrutura da celulose.  
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Fonte: Farinas (2008) 

 As ligações de hidrogênio intramoleculares entre as hidroxilas conferem 

resistência e linearidade ao polímero, enquanto as interações intermoleculares são 

responsáveis pela formação da fibra vegetal, a partir do alinhamento paralelo de várias 

moléculas de glicose, tornando a microfibrila longa e resistente (SANTOS et al., 2012).  

Essa formação é responsável pelo conjunto de agregados insolúveis em água, 

conferindo elevada rigidez, resistência mecânica e biológica à celulose (FENGEL; 

WEGENER, 1989; EICHHORN et al., 2010).  Além disso, a alta cristalinidade da 

molécula, torna a celulose resistente à hidrólise dificultando seu processamento químico 

(SUHAS et al., 2016).  

 

1.2.2 Hemiceluloses 

 As hemiceluloses estão associadas com a celulose na célula vegetal do bagaço de 

cana. Mas diferente da celulose, as hemiceluloses são  heteropolímeros com um certo 

grau de ramificação e, portanto, não apresentam regiões cristalinas. Essas ramificações 

interagem facilmente com a celulose, garantindo estabilidade e flexibilidade ao complexo 

celulose-hemiceluloses (PEREIRA; COUTO; ANNA, 2008; SANTOS et al., 2012).  

As macromoléculas da hemicelulose são compostas por vários polissacarídeos 

(pentoses e hexoses) de baixa massa molecular, e pelos constituintes monoméricos D-

xilose, D-manose, D-galactose, D-glicose, L-arabinose, ácido D-glicurônico, ácido D-

galacturônico, ácido α-D-4-O-metilglucurônico, além de alguns produtos de oxidação, 

como grupos acetila. Esses açúcares são ligados entre si por meio de ligações β-1,4 

formando uma estrutura principal de um tipo específico de resíduo. A partir da estrutura 

Figura 4: Estrutura química da celulose enfatizando as regiões cristalinas e amorfas 
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central aparecem ramificações laterais de cadeia curta de outros constituintes (FARINAS, 

2011; PEREIRA; COUTO; ANNA, 2008).  

Ainda em relação a cadeia principal, as hemiceluloses são classificadas conforme 

o tipo de açúcar predominante e a sua ramificação lateral. Nesse contexto, as principais 

hemiceluloses encontradas na biomassa são as xiloglicanas, as glicuronoarabinoxilanas e 

as mananas. Todos com uma cadeia principal formada, respectivamente, por 

monossacarídeos de xilose, glicose e manose, respectivamente, e ramificação de 

diferentes componentes (FARINAS, 2011). No bagaço de cana-de-açúcar, o principal 

açúcar encontrado é a xilana, com ramificações de ácidos  glicurônico  e  arabinose  

(glicuronoarabinoxilanas  -  GAXs) (BUCKERIDGE et al., 2010). A Figura 05 

esquematiza a composição básica das hemiceluloses formadas, nesse caso, por unidades 

de xilose na cadeia principal. 

 

Figura 5: Estrutura das hemiceluloses compostas por xilanas, exemplificando a cadeia 

central constituída por unidades de xilose e formação de cadeia lateral. 

 

Fonte: Santos (2012) 

 

Ao contrário da celulose, as hemiceluloses são mais susceptíveis à hidrólise, já 

que não apresentam cristalinidade. Porém, as diversas ligações e ramificações da 

macromolécula, bem como os diferentes constituintes monoméricos, garantem a 

complexidade da estrutura hemicelulósica (PEREIRA; COUTO; ANNA, 2008). 

 

1.2.3 Lignina 

Por fim, a lignina é a terceira maior macromolécula mais abundante na natureza. 

É responsável pela estrutura rígida das paredes vegetais, tornando o material 

impermeável, além de proteger os tecidos contra o ataque de microrganismos. A lignina 
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também é conhecida como a “cola” que liga os diferentes componentes da biomassa 

lignocelulósica (PEREIRA; COUTO; ANNA, 2008; SANTOS et al., 2012).  

A macromolécula é caracterizada por possuir estrutura tridimensional aromática 

de natureza altamente fenólica. Seus precursores monoméricos são hidroxilas fenólicas 

dos álcoois p-cumarílico, coniferílico  e álcool sinapílico, que diferem-se pelo 

substituinte no anel aromático. Esses álcoois são ligados entre si, principalmente, por 

ligações cruzadas do tipo éter, como na Figura 06 (PEREIRA; COUTO; ANNA, 2008; 

FENGEL;  WEGENER,  1989). 

 

Fonte: Adaptado de Windeisen e Wegener, (2012) 

 

Devido ao alto grau de ramificações, a lignina é uma substância amorfa com 

estrutura muito complexa. Além disso, existe uma grande diversidade estrutural da 

lignina que pode depender da espécie vegetal em que origina, e das diferentes condições 

de solo e de clima (SALIBA et al., 2001).  

Como a lignina está intimamente associada com as microfibrilas de celulose, esta 

macromolécula foi identificada como um dos principais impedimentos à hidrólise 

enzimática e microbiana da biomassa lignocelulósica (BAJPAI, 2016). 

De acordo com o exposto, o bagaço de cana é rico em açúcares, pentoses e 

hexoses, que podem ser usados como fonte de carbono na produção de insumos químicos 

Figura 6: Estrutura química da lignina de madeira mole com destaque para as ligações 

entre os álcoois a) p-cumarílico b)coniferílico c)sinapilico 
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e biopolímeros via fermentação. Porém a complexa composição dessa biomassa 

lignocelulósica torna o material  recalcitrante e de difícil acesso à hidrólise e ao ataque 

microbiano. Sendo assim, são necessárias etapas de pré-tratamento que visem a ruptura e 

desorganização da estrutura lignocelulósica, facilitando a digestibilidade das enzimas, 

tornando os açúcares disponíveis para bioconversão.  

 Na sessão seguinte serão apresentadas algumas técnicas utilizadas como pré-

tratamento da biomassa com ênfase no pré-tratamento biológico.  

 

1.3 Pré-tratamentos e hidrólise enzimática 

 A conversão completa e eficiente da biomassa recalcitrante a açúcares passíveis a 

fermentação envolve três etapas sequenciais: redução do tamanho do material, pré-

tratamento e por fim hidrólise enzimática (ZHANG et al., 2006). 

Os pré-tratamentos são necessários para romper o complexo lignocelulósico e 

tornar os polímeros susceptíveis às enzimas responsáveis pela conversão dos carboidratos 

a açúcares fermentescíveis (hidrólise enzimática). O principal objetivo do pré-tratamento 

é quebrar o “lacre” da lignina (como é chamado por alguns autores) e romper a estrutura 

cristalina da celulose (HAGHIGHI MOOD et al., 2013; MOSIER et al., 2005). Segundo 

Brodeur e colaboradores (2011) a técnica de pré-tratamento deve ainda minimizar a 

formação de inibidores e ser econômica industrialmente. 

 Nesse contexto, um pré-tratamento eficiente deve romper as ligações de 

hidrogênio presentes na celulose cristalina; quebrar e remover a matriz de hemicelulose 

e lignina que envolve as microfibrilas de celulose; aumentar porosidade e a área 

superficial da celulose afim de elevar sua digestibilidade na hidrólise enzimática 

subsequente, além de obter elevada recuperação dos carboidratos livres na fração líquida 

(HAGHIGHI MOOD et al., 2013; LI et al., 2010; SANTOS et al., 2012).  

 Com esse propósito, vários métodos de pré-tratamento podem ser empregados na 

biomassa, sejam eles químicos, físicos, físico-químicos e/ou biológicos. Alguns autores 

como Mosier (2005), Haghighi Mood (2013), e mais recentemente Mohapatra (2017), 

abordam os diversos tipos de pré-tratamento, suas características, os pontos negativos e 

também os benefícios. 
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  Os pré-tratamentos químicos, como o próprio nome diz, são aqueles iniciados 

por reações químicas afim de promover a ruptura da estrutura lignocelulósica, e são os 

mais eficazes na solubilização da lignina e hemiceluloses (HARMSEN et al., 2010; 

MOHAPATRA et al., 2017). Fazem parte dessa categoria o pré-tratamento alcalino, 

ácido, organossolve, a ozonólise e o pré-tratamento empregando líquidos iônicos 

(BRODEUR et al., 2011; HAGHIGHI MOOD et al., 2013).  

Já os pré-tratamentos de natureza física, como moagem, crioscópicos e radiação, 

objetivam reduzir o tamanho das partículas da biomassa, diminuindo o grau de 

polimerização e cristalinidade do material. Geralmente utiliza-se a combinação dessas 

técnicas com outros pré-tratamentos (HAGHIGHI MOOD et al., 2013; MOHAPATRA 

et al., 2017).  

Os físico-químicos, por sua vez, combinam ambas as técnicas citadas acima. 

Fazem parte dessa categoria os pré-tratamentos de explosão a vapor, hidrotérmico, 

expansão da fibra em amônia, oxidação úmida e explosão com CO2 supercrítico. Essas 

técnicas visam maior eliminação das hemiceluloses e lignina, além de redução do grau de 

cristalinidade e polimerização do material (ALVIRA et al., 2010; MOHAPATRA et al., 

2017).  

 De acordo com a literatura, os pré-tratamentos físico-químicos convencionais são 

os mais utilizados. Entretanto, apresentam algumas desvantagens, pois requerem grandes 

quantidades de produtos químicos e de energia; demandam reatores de alto custo, 

resistentes à corrosão; geram grande volume e fluxo de resíduo a serem processados, além 

de gerar poluição. (GAO et al., 2017; LU-CHAU et al., 2019) .  

 Nesse contexto, os pré-tratamentos biológicos vêm ganhando popularidade, pois 

em alguns casos,  requerem baixa energia, não utilizam produtos químicos, além de serem 

técnicas de baixo custo. Por não utilizarem produtos químicos, não há necessidade de 

reciclagem desse material e consequentemente não há liberação de compostos tóxicos no 

meio ambiente, o que faz deste pré-tratamento uma técnica ecologicamente correta 

(SHARMA; CHUNBAO; WENSHENG, 2017; CAMASSOLA; DILLON, 2009; 

SINDHU; BINOD; PANDEY, 2016).  

Os pré tratamentos biológicos fazem uso de microrganismos capazes, não só de 

degradar o complexo lignocelulósico secretando enzimas hidrolíticas e/ou ligninolíticas 

(despolimeriza a lignina), mas também de aumentar a digestibilidade dos carboidratos 
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(BRODEUR et al., 2011; MACHADO; FERRAZ, 2017; SHARMA; CHUNBAO; 

WENSHENG, 2017). Algumas bactérias (Clostridium sp., Cellulomonas sp., Bacillus sp., 

Thermomonospora sp., Streptomyces sp, etc.) e fungos (Phanerochaete chrysosporium, 

Trichoderma reesei, Trichoderma viride, Aspergillus niger etc.) são conhecidos por 

hidrolisar os constituintes da biomassa lignocelulósica (SHARMA; CHUNBAO; 

WENSHENG, 2017). 

Os fungos da podridão branca, pertencentes à classe Basidiomycetes, são os 

microrganismos mais promissores utilizados como pré-tratamento biológico 

(CAMASSOLA; DILLON, 2009). Entretanto, existem várias bactérias produtoras de 

enzimas que  degradam a biomassa, também utilizadas neste tipo de pré-tratamento 

(SHARMA; CHUNBAO; WENSHENG, 2017).  

Machado (2017) comparou o efeito do pré-tratamento de três linhagens fúngicas 

sob o bagaço de cana, e mostrou que o tratamento biológico com o fungo da podridão 

branca, C. submervispora, por 60 dias, melhorou a ação das enzimas durante a hidrólise 

enzimática, liberando maiores quantidades de glicose a serem fermentados 

posteriormente (MACHADO; FERRAZ, 2017).  

Por outro lado, algumas bactérias celulolíticas como Cellulomonas fimi e 

Thermomonospora fusca vêm sendo estudadas quanto ao potencial de produção de 

celulases (SHARMA; CHUNBAO; WENSHENG, 2017). Algumas revisões quanto à 

bactérias produtoras de celulase, com potencial conversão da biomassa, estão disponíveis 

na literatura (MAKI; LEUNG; QIN, 2009; MIRON; MORRISON, 2001; PAUDEL et al., 

2015). 

Entretanto, são poucos os estudos que avaliam o efeito de bactérias como pré-

tratamento biológico do bagaço de cana-de-açúcar. Kurakake e colaboradores (2007) 

estudaram o efeito do pré-tratamento biológico de duas bactérias, Sphingomonas 

paucimobilis e Bacillus circulans, em papel, e ambas foram eficazes na remoção dos 

açúcares.   Zhuo e colaboradores (2018) ao avaliar a contribuição da bactéria Pandoraea 

sp como pré-tratamento biológico da palha de milho, demonstraram que a cepa foi capaz 

de causar fragmentação da lignina.  Jiraprasertwong e colaboradores (2014) compararam 

os efeitos do pré-tratamento no bagaço de cana pela linhagem Bacillus  subtilis e por 

alguns fungos da podridão branca, seguido da hidrólise enzimática da biomassa, mas 

neste caso mostraram que o uso dos fungos foi mais eficiente no rendimento da glicose. 
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 Dependendo do tipo de pré-tratamento utilizado, há geração de alguns inibidores 

formados a partir da degradação da celulose e das hemiceluloses. Os efeitos tóxicos 

desses inibidores interferem sobre o crescimento microbiano e influenciam o processo 

fermentativo, reduzindo a produtividade e o rendimento dos bioprodutos. Alguns desses 

inibidores incluem os ácidos acético, fórmico e levulínico; os derivados do furano 5-

hidroxi-2-metil-furfural (HMF) e furfural; além dos compostos fenólicos 

(CAMASSOLA; DILLON, 2009; HAGHIGHI MOOD et al., 2013; HARMSEN et al., 

2010). O pré-tratamento biológico é a única técnica em que não há geração de inibidores 

(SINDHU; BINOD; PANDEY, 2016), o que torna sua utilização ainda mais atrativa. 

 Embora a etapa de pré-tratamento da biomassa seja crucial para a conversão dos 

constituintes da biomassa lignocelulósica a bioprodutos de valor agregado, a literatura 

mostra que o pré-tratamento vem sendo abordado como uma das etapas de maior custo 

do processo (ALVIRA et al., 2010; HAGHIGHI MOOD et al., 2013; HARMSEN et al., 

2010; MOSIER et al., 2005).  

 Como já foi visto, o pré-tratamento é uma etapa fundamental para a ruptura e 

desestruturação do complexo lignocelulósico, liberando os polissacarídeos e facilitando 

a etapa de hidrólise enzimática. Sendo assim, será mostrado a seguir como ocorre e qual 

a importância da hidrólise enzimática no processo de bioconversão do bagaço de cana. 

 

 1.3.1 Hidrólise Enzimática 

 Para que ocorra a hidrólise da biomassa é necessário um complexo enzimático que 

envolve celulases, hemicelulases, pectinases, ligninases e demais enzimas acessórias 

atuando de forma sincronizada no processo de degradação dos polissacarídeos. Na 

natureza, o material lignocelulósico é degradado por uma variedade de microrganimos, 

envolvendo fungos e bactérias, que produzem essas enzimas hemicelulolíticas e 

celulolíticas (RATTI et al., 2015).  Nas sessões seguintes serão apresentados apenas os 

mecanismos de ação das celulases e hemicelulases, visto que celulose e hemicelulose são 

os principais carboidratos lignocelulósicos que podem ser convertidos à açúcares 

passíveis de fermentação.  
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1.3.1.1 Celulases 

 A hidrólise da celulose pode ser feia por enzimas celulolíticas, como as celulases, 

ou celulossomas produzidos por vários microorganismos. A biodigestão completa da 

celulose envolve três celulases atuando em sinergismo: endoglicanases, exoglicanases e 

β-glicosidases (DE CASTRO, 2010; ZHANG et al., 2006).  

As endoglucanases atuam na região amorfa despolimerizando a celulose por meio 

da clivagem das ligações do tipo β-1,4 intramoleculares, formando novas extremidades 

de cadeia. As exoglucanases, ou celobiohidrolases, atuam na região cristalina e nessas 

novas extremidades de cadeia terminais, liberando unidades de celobiose solúvel, ou 

mesmo glicose. Finalmente, a β-glicosidase hidrolisa a celobiose e oligossacarídeos a 

glicose solúvel, como mostra a Figura 07 (FARINAS;, 2011; ZHANG et al., 2006).  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Adaptado de Vilela (2013)  

 

A literatura reporta ainda que as β-glicosidades e as exoglicanases geralmente são 

inibidas pelo seu produto de hidrólise: glicose e celobiose. ZHANG et al., 2006; 

FARINAS, 2011). Dessa forma, a fermentação pode ocorrer concomitantemente à 

hidrólise, processo denominado sacarificação e fermentação simultânea (sfs), afim de 

Figura 7: Ação das enzimas celulolíticas em sinergismo na hidrólise da celulose 
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converter a glicose liberada evitando a inibição das enzimas hidrolíticas (CASTRO, 

2010). 

As celulases (endoglucanase, exoglucanase e β-glicosidades) são produzidas por 

uma variedade de microrganismos, tais como bactérias anaeróbias (Clostridium, 

Rominococcus), aeróbias (Cellulomonas, Thermobifida, Bacillus), actinomicetos 

(Streptomyces), e fungos filamentosos (Trichoderma, Bulgaria, Helotium, Poria, 

Aspergillus) (FLORENCIO, 2011).  

Entre os microrganismos celulolíticos, as bactérias do gênero Clostridium 

merecem destaque pois são capazes de hidrolisar a biomassa lignocelulósica pelo 

complexo multienzimático celulossoma. Este complexo foi descrito pela primeira vez em 

Clostridium thermocellum e consiste em um complexo macromolecular composto por 

proteínas que medeiam a degradação da celulose (SOARES et al., 2018a). 

O celulossoma  está presente na superfície da célula bacteriana cuja função é 

despolimerizar os constituintes da parede celular da planta (DESVAUX, 2005; MATTE 

et al., 2009), e é, segundo Mazzoli (2012), um sistema bioquímico eficiente para 

degradação da celulose.  Possui uma proteína estrutural, a escalfoldina, composta por 9 

domínios de ligações onde diferentes componentes catalíticos se ligam.  Os componentes 

do celulossomas estão ligados entre si. Essa ligação é mediada por 22 resíduos de 

aminoácidos, os domínios coenzimas, que por sua vez se ligam aos domínios da querina, 

presente nas subunidades catalíticas dos celulossomas. A escafoldina possui ainda um 

módulo de ligação à celulose (Carbohidrate binding modules – CBM), que colabora com 

a hidrólise da celulose. Dessa forma, o domínio catalítico se aproxima do substrato, como 

ilustrado pela Figura 08, dando início às atividades das exoglucanases (SCHWARZ, 

2001). 
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Fonte: Schwarz (2001) 

 

 Portanto, vale enfatizar que os microrganismos do gênero Clostridium merecem 

atenção no processo de bioconversão do bagaço de cana. Os clostrídios estão presentes 

em ambientes anaeróbios celulósicos; digerem eficientemente a celulose por meio do 

celulossoma, além de converterem celulose em inúmeros metabólitos via fermentação, 

podendo ser utilizados em processos de conversão microbiana direta (DESVAUX, 2005). 

As vias de fermentação e metabólitos que podem ser produzidos por Clostridium serão 

explorados na seção 2.4. 

 

1.3.1.2 Hemicelulases 

 O sistema hemicelulolítico é mais complexo que o sistema celulolítico visto sua 

composição por diversos açúcares C5 e C6. Sendo assim, a degradação das hemiceluloses 

envolve diversas hemicelulases: endo-1,4-β-xilanases, β-D-xilosidases, α-

arabinofuranosidases,  α-glucuronidases, acetil-xilana-esterase  e  feruloil-esterases 

(FARINAS, 2011; LU-CHAU et al., 2019). A ação sinérgica dessas diferentes enzimas 

são necessárias para a completa hidrólise das hemiceluloses (T. K. GHOSE, 1987).  

As enzimas atuam exclusivamente na cadeia lateral dos constituintes das 

hemiceluloses. Com a clivagem das cadeias laterais, as xilanas são expostas e submetidas 

à ação das endoxilanases, já que são responsáveis por clivar as ligações glicosídicas β-

1,4 da xilana (principal constituinte da hemicelulose). As β-xilosidases hidrolisam os 

xilo-oligosacarídeos a duas unidades de xilobiose, mas também podem liberar xilose a 

Figura 8: Estrutura do celulossoma. Os 9 módulos da escafoldina são representada em 

cinza claro; os sítios catalíticos são expostos como taça aberta (endoglicanases) e elipse 

fechada (celobiohidrolases). 
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partir do final da cadeia principal de xilana ou de um oligossacarídeo (FARINAS, 2011; 

HEIDORNE et al., 2006). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sunna (1997) 

 

 A hidrólise enzimática é, portanto, fundamental para obtenção de açúcares 

(pentoses e hexoses) a partir do bagaço de cana-de-açúcar. No conceito de biorrefinaria, 

esses açúcares servem de substratos na fermentação por microrganismos promissores para 

obtenção de insumos químicos, biocombustíveis e biopolímeros com aplicações de alto 

valor agregado.  

Um outro viés é o uso de microrganismos como pré-tratamento biológico sem que 

haja fermentação pelos mesmos. Porém, é requerida uma grande quantidade de enzimas 

hidrolíticas para a máxima e eficiente liberação dos açúcares, afetando o custo-benefício 

das biorrefinarias lignocelulósicas. Dessa forma, a busca por microrganismos capazes de 

hidrolisar e fermentar eficientemente a matéria prima representa um avanço significativo 

que leva à redução da necessidade de adição de enzimas ao processo fermentativo. Essa 

consolidação de produção de enzima, hidrólise e fermentação em um só processo, 

denominada tecnologia de bioprocessamento consolidado, é cada vez mais reconhecida 

Figura 9: Ação das diferentes hemicelulases sob a fragmentação das cadeias laterais e 

das xilanases, na cadeia principal, responsáveis pela liberação da xilose 
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com potencial produção de insumos químicos e biocombustíveis de baixo custo 

(HASUNUMA et al., 2013) 

Nesse contexto, serão revisados a seguir os microrganismos, com foco no gênero 

Clostridium, capazes de utilizar os açúcares lignocelulolíticos como fonte de carbono, 

bem como as rotas fermentativas envolvidas neste processo. 

 

1.4 Microrganismos e vias fermentativas envolvidas na hidrólise e conversão da 

matéria-prima lignocelulósica 

A literatura reporta que em ambientes naturais a degradação da celulose ocorre 

devido à interação de microrganismos celulolíticos e não celulotícos presentes em cultura 

mista (RATTI et al., 2015). Existem vários consórcios microbianos em que os 

microrganismos têm atividades metabólicas complementares realizando funções que um 

único microrganismo poderia não ser capaz de realizar, como estrume bovino, fluído 

ruminal, lixiviados de aterro e lodos biológicos (SOARES et al., 2018a). 

O primeiro estudo que identificou, através da análise filogenética, um consórcio 

microbiano termofílico em atividade de degradação do material lignocelulósico foi 

realizado por Wongwilaiwalin e colaboradores (2010). Os autores identificaram a 

presença de bactérias aeróbias, anaeróbias facultativas e anaeróbias estritas do gênero 

Clostridium, Thermoanaerobacterium e Bacillus com capacidade de degradar a celulose. 

Outro estudo envolvendo identificação do consórcio microbiano presente em 

material lignocelulósico confirmou a presença desses microrganismos, incluindo também 

os filos Bacteroidetes, Proteobacteria e Acidobacteria (RATTANACHOMSRI et al., 

2011).  

 Hasunuma e colaboradores (2013) revisaram esses microrganismos com potencial 

utilização nos processos de biorrefinaria consolidada, e entre eles destacam-se bactérias 

anaeróbias como algumas espécies do gênero Clostridium, Anaerocellum thermophilum, 

Thermoanaerobacterium saccharolyticum e a levedura Sacharomyces cerevisiae. Os 

gêneros Bacillus e Enterobacter também vendo sendo relatados como potenciais 

bioconversores da biomassa (RABELO et al., 2018). 

Provavelmente, os microrganismos ligados ao bagaço de cana consistem em 

microganismos celulolíticos e fermentativos que, uma vez em sinergismo, atuam na 
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degradação da biomassa e liberação de açúcares fermentescíveis. Ratti e colaboradores 

(2015) identificaram Clostridium e Tepidimicrobia presentes no bagaço de cana, 

envolvidos na produção de hidrogênio, ácido acético, ácido lático e ácido butírico em 

condições termofílicas.  

 Um estudo realizado por Soares e colaboradores (2018a) identificou através da 

metagenômica, as comunidades microbianas presentes em amostra de digestão anaeróbia 

do bagaço de cana. As bactérias mais abundantes foram do gênero Clostridium.   Segundo 

os autores, a dominância de Clostridium sugere que essas bactérias possuem papel 

importe na bioconversão eficiente do substrato em biorreatores anaeróbios. A 

bioconversão pode ser explicada pela alta atividade celulolítica de muitas espécies do 

gênero e também pela capacidade de realizar várias vias fermentativas. As espécies C. 

acetobutilycum, C. thermocellum e C. saccharolyticum podem degradar eficientemente a 

biomassa lignocelulósica e produzir hidrogênio, por exemplo.  

Portanto, comprova-se que os clostrídios são bactérias com atividade celulolítica 

e fermentativa, com potencial utilização nas tecnologias de bioprocessamento 

consolidado. 

 

1.4.1 Clostridium sp e aspectos metabólicos 

O gênero Clostridium compreende em sua maioria, bactérias anaeróbias 

obrigatórias, com morfologia de bacilos e gram-positiva, esporulantes, e podem ser 

encontradas no solo, em sedimentos, no rúmen, fezes e também no cerne em 

decomposição de árvores vivas (DWORKIN et al., 2006). 

 Essas bactérias fermentam açúcares obtidos da celulose e das hemiceluloses a 

ácidos e solventes. As espécies de Clostridium, inclusive C. acetobutylicum, são de 

interesse comercial pois são capazes de produzir ácidos, etanol, acetona e butanol a partir 

de componentes lignocelulósico (ARISTILDE et al., 2014). 

Segundo Dworkin e colaboradores (2006), as espécies que produzem ácido 

butírico, acetona, butanol, etanol e ácido acético são baseadas na via Emdem-Meerhof-

Parnass (EMP), conhecida como glicólise, na conversão dos açúcares hexoses a piruvato 

(AWANG; JONES; INGLEDEW, 1988). A via das pentoses (PPP) é uma via simultânea 

à glicólise que promove a descarboxilação da glicose-6-fosfato (G6P) a ribulose-5-fosfato 
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(Ru-5-P) e xilulose-6-fosfato. Na via oxidativa o Ru-5-P é isomerado a ribose-5-fosfato 

(R-5-P). Na via não oxidativa, a R-5-P e a xilulose-5-fosfato são transformados a 

gliceraldeído 3-fosfato e sedoheptulose 7-fosfato. Estes dois produtos dão origem à 

frutose-6-fosfato e eritrose 4-fosfato, catalisada pela transketolase (CHO et al., 2018; 

RIGANTI et al., 2012) 

  Uma revisão feita por Arilstilde e colaboradores (2014) relatou que até então 

assumia-se que os carbonos da xilose e da arabinose passavam pela via das pentoses 

através da glicólise a fim de suprir as fases acidogênicas e solventogênicas. Porém, 

segundo a autora, outros estudos mostraram que esses mesmos açúcares podem produzir 

ácidos e solventes a partir de uma outra via, independente de glicose,  a via das 

fosfoquetolase (PKP). 

 A PKP, por sua vez, envolve clivagem de xilulose-5-fosfato (Xu5P), a partir de 

xilose, em gliceraldeído-3-fosfato (GAP) e acetil-fosfato (Ac-P). Também ocorre, em 

menor extensão, clivagem de frutose-6-fosfato (F6P) em eritrose -4-fosfato (E4P) e Ac-

P. O acetil-fosfato é um precursor de acetato ou acetil-CoA, ambos envolvidos na 

produção de ácidos e solventes por espécies de Clostridium (ARISTILDE et al., 2014).  

As espécies acidogênicas (Clostridium autoethanogenum, C. ljungdahlii, e C. 

ragsdalei, C. scatologenes) produzem ácido acético, ácido butírico, ácido fórmico e lático, 

enquanto as solvetogênicas (Clostridium saccharoperbutylacetonicum, C. 

acetobutylicum, C. beijerinckii, C. aurantibutyricum) são capazes de metabolizar pentose, 

hexoses, monossacarídeos e polissacarídeos e produzir acetona, etanol e butanol (ABE) 

a partir de várias biomassas (KO et al., 2011; LIOU et al., 2005; RAGANATI et al., 2014). 

O metabolismo das espécies produtoras de ABE pode ser dividido em duas etapas 

características, acidogênese e solvetogênese, durante as fases de crescimento exponencial 

e estacionária (TASHIRO; SONOMOTO, 2010). 

 Na fase acidogênica ocorre metabolização do açúcar a piruvato (seja via EMP, 

PPP ou PKP). O piruvato é clivado na presença da coenzima A (CoA) dando origem à 

Dióxido de Carbono (CO2), acetil-coA e ferrodoxina reduzida. A acetil-CoA é 

condensada, reduzida ou desidratada a acetoacetil-CoA e butiril-CoA, formando acetato 

e butirato, respectivamente. Esta fase é caracterizada pela produção de células, 

hidrogênio, CO2, ácido acético e butírico. O acúmulo desses ácidos leva à diminuição do 
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pH, e à medida que o pH diminui (aumento da concentração de ácidos), o metabolismo 

dessas bactérias muda visando produção de solvente (fase solvetogênica). 

 Na fase solvetogênica, os ácidos orgânicos são reutilizados, produzindo assim 

acetona, butanol e etanol. A reutilização de acetato e butirato geralmente ocorre pela via 

acetoacetil-CoA: acetato / butirato: CoA transferase (CoAT), e a via reversa gera os 

ácidos orgânicos. A via acetoacetil-CoA: acetato está diretamente associada à produção 

de acetoacetato, que é irreversivelmente descarboxilado para formar acetona. Na fase 

solvetogênica, as células ativas tornam-se endósporos que são incapazes de promover 

crescimento (RAGANATI et al., 2015; TASHIRO; SONOMOTO, 2010).  

Na via metabólica de formação de ácido butírico, xilose e glicose são convertidas 

a piruvato, levando a produção do intermediário acetil-CoA. A partir do acetil-coA há 

formação de ácido butírico ou ácido acético, dependendo da via fermentativa. Para 

produção de ácido acético, o intermediário acetil-CoA é convertido a acetil-fosfato 

através da fosfotransacetilase (Pta) e finalmente convertida a acetato pela acetato quinase 

(Ack). Já no outro lado da via, o acetil-coA é transformado a butiril-coA e então 

convertido a butiril fosfato pela fosfotransbutirilase (Ptb). A butirato quinase (Buk) 

finaliza o processo convertendo butiril fosfato a ácido butírico (ZHU; YANG, 2004). 

Bactérias como C. tyrobutyricum possuem esse metabolismo.  A figura 10 esquematiza 

as diversas rotas metabólicas realizadas por bactérias do gênero Clostridium e as 

principais enzimas envolvidas nesses processos. 
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Fonte: Adaptado de Mazzoli (2012); LIU et al. (2012)  

Figura 10: Vias fermentativas de Clostridium sp utilizando açúcares presentes na 

biomassa lignocelulósica como fonte de carbono para produção de ácidos e solventes e 

principais enzimas envolvidas nesses processos. Abreviações: Pfl: Thl: tiolase; Hdb: 3-

hidroxibutiril-CoA desidrogenase; Crt: crotonase; Bcd: complexo butiril-CoA  

desidrogenase; Ptb: fosfotransbutirilase; Buk: butirato kinase; AdhE: aldeído/álcool 

desidrogenase; CtfAB: acetoacetil-CoA:acil-CoA transferase; Adc: acetoacetato 

descarboxilase 
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Em relação aos produtos formados, um estudo de Groposo e colaboradores (2013) 

reportou maior produção de etanol (8,2mM), ácido acético (18,5mM) e ácido lático 

(5,9mM)  a partir da fermentação do bagaço de cana bruto (10g/L) por Clostridium 

thermocellum. 

 Vários autores avaliaram a produção de ácidos e solventes por espécies diferentes 

de Clostridium frente a fermentação do bagaço de cana pré-tratado por técnicas diferentes.  

Pattra e colaboradores (2008) avaliaram a produção de H2 e metabólitos solúveis através 

da fermentação do bagaço de cana pré-tratado com hidrólise ácida em biorreatores 

inoculados com C. butyricum e encontraram maiores produções de H2 (1.611 mL 

H2/L/dia), ácido acético (1,46g/L), ácido butírico (6,77g/L) e etanol (0,55 g/L). 

 Afim e avaliar a produção de ácido butírico a partir do bagaço de cana, Wei  e 

colaboradores (2013) ensaiaram um processo fermentativo utilizando C. tyrobutyricum 

em um biorreator de leito fibroso utilizando pré tratamento ácido do bagaço de cana, 

seguido de hidrólise enzimática. Dessa forma, foi obtido uma concentração final de 

20,9g/L de butirato. 

 Jonglertjunya e colaboradores (2014) observaram maior produção de acetona 

(9,7g/L), butanol (4,7g/L) e etanol (4,7g/L) por C. beijerinckii a partir do bagaço de cana 

pré-tratado com hidrólise ácida.  

Ratti e colaboradores (2015) avaliaram, pela primeira vez, o efeito do consórcio 

microbiano termofílico, obtido a partir do bagaço de cana in natura, e confirmou que pode 

ser utilizado como inóculo na produção de H2 utilizando bagaço de cana pré-tratado como 

substrato.  

Por outro lado, alguns autores avaliaram o efeito de microrganismos autóctones 

do bagaço de cana como inóculo ou como cultura bioaumentada na fermentação desse 

substrato.  Soares e colaboradores (2018b) analisaram o efeito do inóculo bioaumentado 

(microrganismos endógenos da biomassa e lodo termofílico) na produção de hidrogênio, 

metano e ácidos orgânicos utilizando bagaço de cana bruto e hidrotermicamente tratado 

como substrato e confirmaram o potencial celulolítico e fermentativo da biomassa pelo 

inóculo bioaumentado, sendo que a melhor produção de hidrogênio foi obtida a partir do 

bagaço pré-tratado. Segundo os autores, a bioaumentação pode ser uma estratégia barata 

para explorar o potencial degradador de celulose dos microrganismos endógenos ao invés 

da utilização culturas puras, visando melhor aproveitamento da matéria prima. 
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 A partir da revisão, fica evidente que o bagaço de cana é um subproduto 

agroindustrial de baixo custo, constituído de açúcares fermentescíveis capazes de gerar 

bioprodutos com alto valor agregado. Porém, devido à recalcitrância e cristalinidade do 

material, é necessário algum tipo de pré-tratamento objetivando a ruptura e desconstrução 

do complexo lignocelulósico, liberando os polissacarídeos para a hidrólise enzimática. 

Geralmente, as enzimas precisam ser compradas e adicionadas ao substrato pré tratado,  

aumentando o custo do processo industrial. São poucos os estudos envolvendo um único 

microrganismo, ou mesmo inóculos bioaumentados efetivos na hidrólise e fermentação 

do bagaço de cana. Sendo assim, estudos envolvendo obtenção de microorganismos 

capazes de hidrolisar e fermentar a biomassa, como “bioprocesso consolidado” são de 

extrema importância.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Avaliar o potencial fermentativo de bactérias do gênero Clostridium para 

produção de ácidos orgânicos e solventes a partir do bagaço de cana bruto. 

 2.2 Objetivos Específicos  

• Isolar e caracterizar culturas de bactérias do gênero Clostridium presentes em um 

enriquecimento anaeróbio de lodo/estrume bovino com bagaço de cana; 

• Selecionar isolados com maior potencial celulolítico; 

• Avaliar o consumo do substrato e obtenção dos bioprodutos durante a fermentação 

do bagaço de cana e comparar o desempenho dos ensaios inoculados com o da 

microbiota autóctone; 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Origem e enriquecimento da biomassa lignocelulósica  

 O bagaço de cana utilizado nos experimentos foi obtido na empresa 

sucroalcooleira Bioenergética Aroeira®, instalada no município de Tupaciguara, no 

estado de Minas Gerais. Após coletado, o bagaço de cana foi armazenado dentro de sacos 

plásticos em ambiente com baixa temperatura, afim de conservar o material e impedir 

qualquer tipo de degradação por microrganismos. 

 Para o enriquecimento da biomassa, foi realizado um ensaio de digestão anaeróbia 

do bagaço de cana. Para isso, utilizou-se inóculo anaeróbio composto por lodo e estrume 

bovino em duas condições: a) fresco nos ensaios de metanização e b) termicamente pré-

tratado (100°C por 2h em autoclave) afim de selecionar bactérias formadoras de 

endósporos e produtoras de hidrogênio, dentre as quais estão as do gênero Clostridium.  

 Ambos os ensaios foram realizados em frascos de vidro de 100mL contendo 5g 

de bagaço bruto, 60 mL de solução nutriente (5g/L)  e inoculados com inóculo fresco ou 

termicamente tratado, seguindo a relação substrato/microrganismos de 2gSV/gSV 

(LIMA, 2018).  Os frascos foram selados e lacrados com tampa de borracha e incubados 

a 35°C sob agitação de 150rpm em shaker (Thoth®, modelo 6440) por 100 dias. Ao final 

do período de incubação uma amostra do ensaio foi coletada e submetida à etapa de 

isolamento bacteriano, conforme descrito no ítem a seguir. 

3.2 Isolamento de bactérias do gênero Clostridium e caracterização morfotintorial 

 O isolamento de bactérias foi realizado a partir da digestão anaeróbia do bagaço 

de cana com ambos inóculos (fresco e após tratamento térmico). Para isso, tomou-se 2g 

de amostra de cada um dos frascos e feito as diluições seriadas decimais. As diluições 

foram distribuidas em placas de petri contendo meio sólido Reforçado Diferencial para 

Clostridium (DRCM) e incubadas em jarra de anaerobiose modificada, segundo Maiti   

(2013), a 37°C por 48h. Após o crescimento das culturas, as mesmas foram repicadas e 

os microrganismos isolados de ambos inóculos.  

Para confirmar a morfologia e fazer um agrupamento morfológico dos isolados, 

foram preparadas lâminas à fresco e posteriormente coradas pelo método de Gram 
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seguido de  visualização em microscópio óptico. Sendo assim, os isolados foram 

classificados quanto à estrutura da parede celular (Gram positiva ou Gram negativa) e 

morfologia (bastonete, cocos, vibriões, etc). 

 

3.3 Avaliação e seleção de isolados produtores de celulases 

 Os isolados caracterizados anteriormente como bastonetes Gram positivos 

(morfologia característica de bactérias do gênero Clostridium) foram submetidos à análise 

de produção de celulase extracelular. Para isso, as colônias foram inoculadas no centro 

de uma placa de petri contendo meio ágar Carboximetilcelulose (CMC), composto por 

carboximetilcelulose (10 g/L) como única fonte de carbono, extrato de levedura (0,6 g/L), 

KH2PO4 (7,0 g/L), K2HPO4 (2,0 g/L), MgSO4.7H2O (0,1 g/L), (NH4)2SO4 (1,0 g/L) e ágar 

(15g/L). As placas foram incubadas em jarra de anaerobiose modificada, a 37°C por 48h.  

 Em seguida, as placas foram reveladas adicionando solução de Vermelho Congo 

(2,5g/L) em tampão Tris-HCl 0,1 M, pH=8,0, até cobrir toda a superfície do ágar por 15 

minutos. O corante foi descartado e as placas lavadas com solução NaCl 1M por mais 15 

minutos.   

 A produção de celulase é caracterizada pelo aparecimento de um halo laranja, 

circundando a colônia, indicando a área de hidrólise de carboximetilcelulose. O resultado 

negativo é observado apenas pelo crescimento da colônia. O crescimento e a região de 

hidrólise foram medidos através do diâmetro da colônia (ϕc) e do diâmetro do halo de 

hidrólise (ϕh), respectivamente, com o auxílio de uma régua milimetrada.. O índice 

enzimático (I.E) foi calculado a partir da equação 1:  

𝐼. 𝐸 =
𝜙ℎ

𝜙𝑐 
                                           (Equação 1) 

Sendo assim, os isolados que apresentaram índice enzimático foram selecionados 

para os ensaios de fermentação semi-sólida do bagaço de cana. 

 

3.4 Ensaio de fermentação do bagaço de cana bruto 

 O ensaio de fermentação semi-sólida em batelada do bagaço de cana foi realizado 

em duplicata, com os inóculos que apresentaram produção de celulase (seção 3.3) e com 
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inóculo autóctone presente no substrato, afim de comparar o perfil fermentativo do 

inóculo bioaumentado (cada um dos isolados selecionados anteriormente e microbiota 

autóctone) e do endógeno.  

O frasco-reator consistiu em frascos âmbares de 250mL, contendo 150mL de meio 

mínimo e 100mL head space. O meio mínimo utilizado foi adaptado de Homann  e  

colaboradores  (1990) e é composto por K2HPO4 (3,4 g/L), KH2PO4 (1,3  g/L), (NH4)2SO4 

(2,0 g/L), FeSO4.7H2O (0,005 g/L),  MgSO4.7H2O (0,2 g/L), CaCl2.2H2O (0,02 g/L), 

NaHCO3 (0,25 g/L) e extrato de levedura (1 g/L) e o pH foi ajustado em 6,5. Para garantir 

a esterilidade do meio, este foi autoclavado a 121°C por 20 minutos. 

A água, a glicose e o meio mínimo para o pré-ensaio foram preparados com água 

destilada fervida, armazenados em garrafas âmbar, fechados com tampa de borradas e 

lacrados com lacre de metal. As garrafas foram purgadas com Nitrogênio com o intuito 

de retirar todo o oxigênio da atmosfera do reator, garantindo a anaerobiose, e em seguida 

autoclavados a 121°C por 20 minutos.  

Uma etapa de pré-inóculo foi realizada antes do início do ensaio. Para isso, tomou-

se uma colônia da placa de petri com meio DRCM, armazenada à 4°C, que foi cultivada 

em um tubo tipo Falcon contendo 5mL de meio mínimo acrescido de glicose (5g/L). Os 

tubos foram incubados a 37°C sob agitação de 150 rpm em shaker (Thoth® modelo 

6430B) por 24h. Os pré-inóculos foram realizados da mesma forma para cada um dos 

isolados selecionados. 

 Uma alíquota de 1,5 mL foi retirada do pré-inóculo e adicionada à uma garrafa 

âmbar contendo 130mL de meio mínimo, glicose (5g/L) e água destilada até que 

completasse o volume final de 150mL. Quando a cultura atingiu uma Densidade Óptica 

de 0,035, medida em espectrofotômetro (Shimadzu® modelo UV-1800), o ensaio foi 

iniciado. 

 Os reatores do ensaio foram montados em fluxo laminar. Cada frasco continha 

bagaço de cana bruto (sem qualquer tipo de pré-tratamento) como única fonte de carbono 

na concentração de 10g/L, 130mL meio mínimo (autoclavado), o inóculo e água destilada 

que completasse o volume de 150mL. Afim de avaliar o comportamento dos 

microorganismos autóctones ao substrato, o ensaio endógeno era composto de apenas 

bagaço de cana bruto, meio mínimo e água. A tabela 01 mostra o planejamento 

experimental dos ensaios de fermentação do bagaço de cana. Todos os reatores em 
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seguida foram fechados e lacrados, purgados com nitrogênio, como descrito 

anteriormente, incubados em shaker a 37°C com 150rpm por 8 dias. 

 

Tabela 1: Batelada dos ensaios de fermentação do bagaço de cana bruto (BCB) 

Reator Inóculo Composição 

1 Autóctone BCB, meio mínimo e água  

2 Autóctone + Isolado 1 BCB, meio mínimo e água  

3 Autóctone + Isolado 2 BCB, meio mínimo e água  

4 Autóctone + Isolado 3 BCB, meio mínimo e água  

5 Autóctone + Isolado 4 BCB, meio mínimo e água  

6 Autóctone + Isolado 5 BCB, meio mínimo e água  

7 Autóctone + Isolado 6 BCB, meio mínimo e água  
 

 

 A densidade óptica (D.O) da fração líquida foi monitorada de 2h em 2h durante 

as primeiras 12h de ensaio e posteriormente quantificada a cada 24h. O ensaio foi 

encerrado quando observou-se queda ou estabilidade do crescimento celular. Nesses 

mesmos pontos de monitoramento, uma alíquota de 1,5mL da fase líquida foi retirada 

para quantificação dos metabólitos solúveis produzidos. A amostra foi centrifugada 

(Centrífuga modelo MicroGen® 16 - Herolab®) a 10600g por 10 minutos, o sobrenadante 

foi retirado e filtrado em membrana de 0,45 µm, transferido  para  um  tubo  vial para 

posterior análise por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). 

 

 3.4.1 Análise dos metabólitos por HPLC 

 Para análise dos metabólitos solúveis presentes na fração líquida, 50µL da amostra 

foram injetados no HPLC, através do auto injetor (modelo  SIL  30AC  -  Shimadzu®), 

utilizando como fase estacionária as colunas em série HPX-87H  e  Fermentation  

Monitoring,  Bio-Rad, e como fase móvel ácido sulfúrico  5 mM (grau HPLC, Merck) 

com vazão de 0,6 mL/min. A temperatura do forno (CTO-10A Shimadzu®) foi de 30°C 

e as amostras passaram pelo detector UV-Vis (SPD-10AV Shimadzu®), nos 

comprimentos de  onda de 210 nm, seguido do detector de índice de refração (RID-6A 

Shimadzu®).  
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 Para a identificação e quantificação dos compostos produzidos, comparou-se os 

tempos de retenção dos picos obtidos nos cromatogramas de separação do pool de padrões 

com os tempos de retenção obtidos nos cromatogramas de separação das amostras. As 

curvas padrões para quantificação dos açúcares, ácidos orgânicos e solventes foram 

utilizadas nas concentrações de 20 a 5.000mg/L. Os compostos presentes na curva padrão 

e o tempo de retenção são mostrados na Tabela 02. 

 

Tabela 2: Compostos investigados na fração líquida do reator durante a fermentação do 

bagaço de cana e seus respectivos tempos de retenção em ambos detectores UV-Vis e 

Índice de Refração 

Compostos            Tempo de retenção (min) 

   UV-Vis Índice de Refração 

Celobiose  7,432 

Glicose  9,016 

Xilose  9,673 

Arabinose  10,677 

Ác. Fórmico 14,246  
Ác Acético 15,549  

Ac Propionico 18,459  
Ac Isobutirico 20,841  

Etanol  21,023 

Acetona  23,145 

Ac Butirico 22,97  
Ac Isoval 26,606  

Ac Valerico 33,458  
Butanol   37,331 

 

 

3.5 Caracterização do substrato lignocelulósico inicial e ao final do ensaio 

 Ao final do ensaio de fermentação, o bagaço de cana remanescente foi retirado e 

separado da fração líquida por meio de uma peneira convencional, dispostos em placas 

de vidro e levados à estufa à 105°C por 24h para secagem das amostras. Em seguida, o 

bagaço foi moído em moinho Marconi®, modelo MA048 afim de serem caracterizados 

pelas metodologias a seguir.  
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3.5.1 Teor de umidade 

Para determinar o teor de umidade (%) do bagaço de cana utilizou-se a balança de 

umidade (OHAUS® modelo MB25). Cerca de 0,5g de amostra foi adicionada à balança 

que, através de resistência elétrica, era aquecida a cerca de 105°C afim de evaporar toda 

a água presente no material. A porcentagem de umidade da amostra é determinada ao 

alcançar uma massa estável (ausência de água na amostra), o que levava de 3 minutos a 

30 minutos, dependendo da umidade da amostra. O cálculo do teor de umidade é realizado 

conforme a Equação 2.  

                                         𝑼(%) =
𝒎𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍− 𝒎𝑺𝒆𝒄𝒂

𝒎𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
 𝒙 𝟏𝟎𝟎                          (Equação 2) 

 

Em que U(%) é a porcentagem de umidade da amostra, 𝒎𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 é a massa total inicial da 

amostra utilizada na determinação termogravimétrica e 𝒎𝑺𝒆𝒄𝒂 é a massa da amostra seca 

ao final da determinação, ou seja, massa sem umidade.  

 

3.5.2 Teor de inorgânicos (cinzas) 

A determinação do  teor  de  inorgânicos  (%)  foi  realizada  conforme  a  Norma  

“Cinza  em  madeira  e  em  papel”  TAPPI  T211  om-02. Por se tratar de uma 

determinação gravimétrica, foram utilizados cadinhos de vidro previamente calcinados 

em Mufla (Magnus®) a 525°C por 2 horas. Os cadinhos foram retirados da mufla, 

resfriados à temperatura ambiente em dessecadores a vácuo e pesados em balança 

analítica, obtendo o “peso zero” (P0). Aproximadamente 1,0g de amostra foi adicionado 

em cada cadinho e levados à estufa de secagem à 80°C por 4horas afim de eliminar a 

umidade do material. Em seguida, os cadinhos foram novamente resfriados à temperatura 

ambiente à vácuo em dessecadores e pesados, (P1).  Por fim, os cadinhos foram à Mufla 

e aquecidos, a uma baixa taxa de aquecimento (1,25°C/min), até 525°C por 2 horas afim 

de carbonizar o bagaço de cana. Mais uma vez os cadinhos foram resfriados nas mesmas 

condições anteriores e pesados, obtendo o “peso final” (P2). Sendo assim, o teor de 

inorgânicos (cinzas) na amostra de bagaço de cana pode ser calculado através da Fórmula 

3.  
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                                     𝐼𝑛𝑜𝑟𝑔â𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠(%) = (
𝑃2−𝑃0

𝑚𝑖
) 𝑥100                     (Equação 3) 

Em que P0 é o peso inicial do cadinho, P2 é a peso final após calcinados e mi é a massa 

inicial do bagaço de cana livre de umidade. 

 

3.5.3 Teor de Lignina  

 Para determinação do teor de lignina, quantificou-se tanto a lignina insolúvel (AIL 

–  acid-insoluble lignin) quanto a solúvel (ASL –  acid-soluble lignin). A determinação 

da lignina insolúvel foi realizada conforme método padrão gravimétrico “Determinação  

da  lignina  insolúvel  em biomassa”,  NREL  LAP-004. Pesou-se 0,5333g de bagaço de 

cana moído, em base seca, ou seja, livre de umidade.  A amostra foi adicionada em tubos 

autoclaváveis de 400mL e foi iniciada a etapa de condensação da lignina acrescentando 

no tubo 8mL de Ácido Sulfúrico 72%, permanecendo sobre agitador magnético por 2 

horas.  

Em seguida, na etapa de hidrólise, foi adicionado 300mL de água destilada afim 

de diluir a solução ácida para 3%. Nessa etapa, os tubos foram autoclavados a 121°C pelo 

período de 1 hora a 2 atm. Na sequência, o conteúdo do tubo foi filtrado a vácuo em 

cadinhos tipo Gooch com placa porosa previamente calcinados e tarados. O sistema 

material lignocelulósico insolúvel (retido na placa porosa) e cadinho foram levados à 

estufa de circulação a 80°C por 4 horas. Após esse período, os cadinhos foram resfriados 

à temperatura ambiente em dessecador à vácuo, pesados em balança analítica, levados à 

mufla (taxa de aquecimento de 1,25°C/min) a 525°C por 2 horas. Finalmente, o cadinho 

acrescido da amostra seca foram novamente resfriados e pesados. Dessa forma foi 

possível obter o teor de lignina insolúvel do bagaço de cana por meio da Equação 4.  

 

                                                 𝐴𝐼𝐿(%) = (
𝑃1−𝑃2

𝑚𝑖
) 𝑥100                                (Equação 4) 

 

Em que P1 é a massa do cadinho mais amostra após secagem, P2 é a massa do cadinho 

mais amostra depois de calcinados e mi é a massa inicial do bagaço de cana utilizado. 

 Já a determinação da lignina solúvel foi realizada com o líquido filtrado da etapa 

de determinação da lignina insolúvel. O filtrado foi diluído a um volume de 500mL e 
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através do espectrofotômetro (UV-Vis Hewlett-Packard®, modelo 8453), quantificadas 

as absorbâncias no comprimento de onda de 215 nm e 280 nm (Marabezi, 2009). A partir 

das leituras de absorbância, o teor de lignina solúvel presente na biomassa foi determinada 

com base na Equação 5. 

  

(Equação 5) 

 

 

Em que A215 e A280 são os valores de absorbância nos respectivos cumprimentos de onda, 

V é o volume de Ácido Sulfúrico (em Litros) e m é a massa do bagaço de cana em base 

seca. 

 

4.5.4 Teor de celulose, hemiceluloses, ácidos e produtos de degradação 

 Os açúcares e demais produtos de degradação da biomassa foram quantificados 

por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) a partir do líquido filtrado na etapa 

de determinação de lignina insolúvel (sessão 4.5.3). Para detecção desses metabólitos, foi 

utilizada a mesma metodologia descrita no item 3.4.1 porém nesse método a temperatura 

do forno foi modificada para 45°C. Além de quantificados os açúcares e ácidos orgânicos, 

foi possível detectar também 2-furfuraldeído (FF) e o 5-hidroximetil-2-furfuraldeído 

(HMF), ambos produtos gerados na degradação de celulose e hemicelulose.  

 A partir da concentração detectada dos metabólitos citados acima, foi possível 

determinar o teor de celulose (que inclui celobiose, glicose, ácido fórmico e HMF) e 

hemicelulose (xilose, arabinose, ácido acético e FF),  da biomassa lignocelulósica por 

meio das Equações 6 e 7 (Gurgel et al., 2014; Canilha et al., 2011).  

 

𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑒 (%) =  
{ (0,95𝐶𝐶𝑒𝑙%)+(0,9𝐶𝐺𝑙𝑖%)+(3,52𝐶𝐴𝐹%)+(1,29𝐶𝐻𝑀𝐹%) }

𝑚𝑖
     

                                                                                                                          (Equação 6) 
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𝐻𝑒𝑚𝑖𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑒𝑠(%) =  
{ (0,88𝐶𝑋𝑖𝑙%)+(0,88𝐶𝐴𝑟𝑎𝑏%)+(0,717𝐶𝐴𝐴%)+(1,375𝐶𝐹𝐹%) }

𝑚𝑖
          

(Equação 7)              

Em que Cel%, Gli%, AF%, HMF%, Xil%, Ara%, FF% e AA% são as porcentagens 

(m/m) de celobiose,  glicose,  ácido  fórmico,  5-hidroximetil-2-furfuraldeído,  xilose,  

arabinose, 2-furfuraldeído e ácido acético, respectivamente, e mi é a massa inicial do 

bagaço de cana utilizado (em base seca).   

 

3.6 Análises Estatísticas 

 As análises estatísticas a respeito dos isolados, cuja produção produção máxima 

de metabólitos foi observada, foram realizadas pelo software GraphPad Prism 5 

utilizando ANOVA com fator duplo de repetição e 5% de significância, através das 

duplicatas que apresentaram a máxima concentração do metabólito. A análise dos 

isolados mais efetivos em relação à composição química do substrato foi realizada por 

ANOVA one-way. Verificada a normalidade do sistema, utilizou-se o Teste de Tukey 

para comparação das médias afim de inferir qual isolado obteve maior produção dos 

fatores analisados.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

4 RESULTADOS 

 

4.1 Caracterização e seleção dos isolados bacterianos  

Tendo em vista o objetivo de isolar bactérias do gênero Clostridium, os inóculos 

enriquecidos (com e sem tratamento térmico, ver material e métodos) foram semeados 

em meio sólido diferencial para Clostridium e, dessa forma, obteve-se 36 colônias 

microbianas isoladas. Entre estas, 16 foram provenientes do inóculo não tratado (~ 44%) 

e 20 foram isoladas a partir do inóculo termicamente tratado (~56%). Através da 

caracterização macroscópica da colônia e morfotintorial das células, escolheu-se 12 (6 

para cada tipo de inóculo) devido às suas características únicas. Estes foram 

caracterizados como bastonetes Gram-positivos e foi observada presença de esporos em 

alguns isolados.  

Todos os isolados foram avaliados quanto sua capacidade de hidrolisar a celulose. 

Dentre os 12 isolados escolhidos, 6 deles (17% dos isolados estudados) apresentaram 

atividade celulolítica durante o seu crescimento em anaerobiose no meio ágar CMC, 

sendo a maioria, 11%, advindos do inóculo tratado. A relação dos isolados, bem como 

suas características morfotintoriais, está apresentado na Tabela 03. 

Tabela 3: Características dos isolados bacterianos e índice enzimático em meio Ágar 

carboximetilcelulose 

Isolados Morfologia 
Diâmetro da 
colônia (cm) 

Diâmetro do 
halo (cm) 

Índice 
Enzimático 

1 Bastonete muito pequeno e grosso 0 0 0 
2 Bastonete longo e delgado 0 0 0 
3 Bastonete pequeno e delgado 0,9 1 1,11 
4 Bastonete médio e delgado  0 0 0 
5 Bastonete pequeno e delgado 0 0 0 
6 Bastonete médio e grosso 0,9 1 1,11 
7 Bastonete pequeno e delgado 1,2 1,3 1,08 
8 Bastonete pequeno e grosso  1,2 1,4 1,17 
9 Bastonete pequeno e delgado 0 0 0 

10 Bastonete longo e delgado 1,5 2,5 1,67 
11 Bastonete muito pequeno e delgado 0 0 0 
12 Bastonete pequeno e delgado 1 1,1 1,10 
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A fim de comparar a atividade celulolítica entre os isolados, calculou-se o índice 

enzimático (Figura 11) com o qual observou-se que o isolado 10 foi o melhor produtor 

de celulase, seguido dos isolados 8, 3 e 6, 12 e 7 (Tabela 03). Sendo assim, por 

apresentarem potencial hidrolítico da celulose, estes 6 isolados foram selecionados para 

os ensaios de fermentação do bagaço de cana bruto.   

Figura 11: Produção de celulase pelo método de halo de hidrólise em meio CMC com 

destaque para o diâmetro da colônia (ϕc) e diâmetro do halo (ϕh). A: resultado positivo 

de produção de celulase; B: resultado negativo de produção de celulase 

 

Fonte: Próprio autor 

 

4.2 Avaliação do crescimento bacteriano e da geração de produtos de fermentação  

 O ensaio de fermentação semi-sólida do bagaço de cana-de-açúcar bruto (10g/L) 

foi realizado com os seis isolados que apresentaram atividade celulolítica. Em adição a  

estes, monitorou-se também um frasco-reator não inoculado, uma vez que o bagaço de 

cana não foi esterilizado durante o experimento e, portanto, poderia conter 

microrganismos com atividade biológica. O ensaio foi realizado em condições anaeróbias 

e monitorado durante 192h. As curvas de crescimento bem como os principais produtos 

do metabolismo fermentativo estão apresentadas nas Figuras 12 e 13.  
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Figura 12:  Crescimento celular (densidade ótica D.O) e produção de metabólitos (mg/L) presentes na fração líquida dos biorreatores, ao longo do tempo de 

fermentação do bagaço de cana bruto pelos diferentes inóculos. 
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De acordo com os resultados observa-se crescimento microbiano bastante similar 

em todos os ensaios, com um rápido crescimento nas primeiras 24h de experimento. 

Apesar de levemente menor, comparada com as demais curvas de crescimento, houve 

crescimento também no ensaio em que não foi adicionado inóculo. Isto indica que no 

processo fermentativo investigado há co-partipação de microrganismos autóctones do 

bagaço, e que não pode ser desconsiderado nas interpretações.  

Vários produtos comumente encontrados em fermentações bacterianas foram 

monitorados, a saber os ácidos acético, fórmico, propiônico, isobutírico, butírico, 

isovalérico e valérico além de acetona, butanol e etanol. Com exceção do etanol, butanol, 

ácido propiônico, ácido valérico e isovalérico (medidas abaixo do limite de detecção), os 

demais foram quantificados nos experimentos e estão apresentados na Figura 14. A 

produção de ácidos leva à diminuição do pH do meio, que foi medido ao final do ensaio. 

Estes resultados estão apresentados na Tabela 04. 

 

 

 

Figura 13: Crescimento celular e produção de metabólitos pela comunidade microbiana 

autóctone do bagaço de cana durante as 192h do processo fermentativo da biomassa 
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Tabela 4: Valores de pH do meio reacional após 192h de fermentação do bagaço de cana 

bruto por diferentes inóculos 

Ensaio pH 

Autóctone 5 

3 5,07 

6 4,91 

7 4,88 

8 4,95 

10 4,93 

12 4,94 

 

De uma forma geral o principal produto produzido durante a fermentação foi o 

ácido acético, atingindo valores de quase 1.300 mg/L no final do experimento. Nos 

ensaios inoculados observou-se valores similares ou inferiores ao quantificado no ensaio 

não inoculado, no entanto a diferença pode ocorrer no período de produção. No ensaio 

não inoculado a produção de ácido acético se estabiliza em aproximadamente 80h 

enquanto que para a maioria dos ensaios inoculados esta produção se estende após as 80h.  

A figura 14 apresenta uma comparação da concentração final de ácido acético nos 

diferentes ensaios. A comparação entre as produções revelou similaridade na produção 

de ácido acético entre o inóculo autóctone e os isolados 3 e 8, enquanto que para os demais 

as produções foram inferiores ao não inoculado (p<0,05 Anova-Tukey). 

Figura 14: Produção máxima de ácido acético a partir da fermentação do bagaço de cana 

bruto pelos diferentes isolados analisados. O símbolo (*) indica que houve diferença 

estatística entre os grupos com p < 0,05 
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Um outro resultado se refere a produção concomitante de acetona durante a 

fermentação, observada principalmente no ensaio não inoculado e nos ensaios com os 

inóculos 7, 8 e 10 (Figura 15).  A produção máxima obtida foi em torno de 500 mg/L pelo 

isolado 7, o único inóculo que foi estatisticamente diferente (5% significância) do inóculo 

autóctone em relação à produção de acetona. Porém em geral com aproximadamente 50h 

de ensaio, a acetona é consumida e possivelmente utilizada para o metabolismo 

microbiano (Figura 12).  

 

Figura 15: Concentração máxima de acetona produzida por fermentação semi-sólida do 

bagaço de cana com diferentes inóculos. O símbolo (*) indica a diferença estatística dos 

grupos p <0,05. 

 

Por fim, acúmulo de ácido butírico foi também verificado para alguns isolados 

como o 7, 6 e 3 (Figura 13). Especificamente no ensaio com o isolado 7, a concentração 

foi em torno de 300 mg/L, sendo a maior obtida (Figura 16). Todos os isolados, com 

exceção do isolado 12, apresentaram maior acúmulo de ácido butírico em relação ao 

ensaio sem adição de inóculo, comprovado pela ANOVA e teste de Tukey com 5% de 

significância. 
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Figura 16: Produção de ácido butírico a partir da fermentação do bagaço de cana bruto 

por diferentes inóculos. O símbolo (*) representa que houve diferença estatística entre os 

grupos indicados, com p < 0,05. 

 

 Comparando a produção de metabólitos entre os isolados e a microbiota autóctone 

foi possível inferir que em relação à produção de ácido acético não houve incremento de 

produção através do ensaio bioaumentado com bactérias isoladas. Pelo contrário, os 

isolados 3 e 8 não apresentaram diferença estatística (5% de significância) na produção 

de ácido acético em relação ao ensaio sem adição de inóculo, e ainda os isolados 6, 7, 10 

e 12 tiveram a produção de ácido acético menor que a do inóculo autóctone. Quanto à 

produção de acetona, somente o isolado 7 apresentou incremento na produção (aumento 

de quase 3x da concentração), os demais isolados não apresentaram diferença estatística 

(5% de significância) em relação ao ensaio sem inóculo. Já com o acúmulo de ácido 

butírico, todos os ensaios bioaumentados, com exceção do isolado 12, apresentaram 

maior produção que o inóculo autóctone. O isolado 7 teve sua produção de ácido butírico 

aumentada em mais de 30x.  

 

4.3 Disponibilização e consumo dos substratos ao longo dos ensaios fermentativos e 

caracterização da fração residual lignocelulósica  

Com o intuito de investigar a atividade hidrolítica dos isolados e sua habilidade 

em utilizar os açúcares do material lignocelulósico, monitorou-se ao longo do ensaio a 

celobiose, glicose, xilose e arabinose (Figura 17 e 18). De acordo com os resultados 
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observa-se que em todos os ensaios (inoculados e não inoculado) a celobiose, a glicose e 

a xilose foram detectadas no início do experimento e rapidamente consumidas nas 

primeiras 24 horas do experimento, sustentando o crescimento microbiano.  

Isto sugere que a atividade hidrolítica dos microrganismos (autóctones e/ou 

adicionados) ocorreu na fração hemicelulósica uma vez que a xilose foi o maior açúcar 

detectado (concentração máxima de 340 mg/L pelo ensaio com o isolado 10). 

Comparando este resultado com o observado no ensaio não inoculado pode-se sugerir que 

o isolado 10 apresenta maior capacidade de hidrolisar as hemiceluloses, incrementando a 

disponibilidade dos substratos para o processo fermentativo. No entanto a arabinose, 

pentose presente nas hemiceluloses, não foi detectada em nenhum momento do ensaio.  

A comunidade microbiana autóctone presente no bagaço de cana (ensaio sem 

inóculo) apresentou comportamento de consumo de substrato diferente dos demais 

isolados. Houve preferência pelo consumo da glicose e somente após este substrato ser 

esgotado os microrganismos passaram a consumir xilose e em seguida a celobiose. Já o 

contrário foi observado pelos isolados 6 e 7 que consumiram preferencialmente xilose, 

enquanto a maioria dos demais isolados consomem concomitantemente os três açúcares 

(Figura 17 e 18).  

A ausência da arabinose e de outros açúcares, (principalmente da glicose 

originária da celobiose e da celulose) pode ser resultado de uma grande atividade de 

consumo.  Assim, uma forma de avaliar a atividade hidrolítica microbiana foi analisar a 

proporção de celulose, hemicelulose e lignina da fração sólida antes e após o ensaio 

fermentativo. Estes resultados estão apresentados na Tabela 05. 
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 Figura 17: Crescimento microbiano (D.O) e consumo de substrato (mg/L) durante a fermentação em batelada do bagaço de cana bruto pela 

microbiota do bagaço de cana (autóctone) e pelos isolados 3, 6 e 7 ao final do ensaio (192h), e nas primeiras 24h como destacado no zoom 



48 
 

  
Figura 18: Crescimento microbiano (D.O) e consumo de substrato (mg/L) durante a fermentação em batelada do bagaço de cana pelos isolados 

8, 10 e 12 ao final do ensaio (192h), e nas primeiras 24h como destacado no zoom 
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Tabela 5: Composição química do bagaço de cana bruto e residual após fermentação 

semi sólida por diferentes inóculos. 

Condição 
Composição Fração Sólida 

Balanço de massa 
Celulose (%) Hemiceluloses (%) Lignina (%) 

Bagaço bruto 44,16 23,61 25,79 93,56 

Autóctone 35,17 ± 2,01 20,45 ± 1,44 37,57 ± 0,25 95,14 ± 1,03 

Isolado 3 30,41 ± 0,66 16,33 ± 0,91 37,78 ± 0,18 87,34 ± 1,54 

Isolado 6 38,21 ± 1,72 20,84 ± 0,85 33,52 ± 1,88 93,37 ± 0,59 

Isolado 7 34,04 ± 0,54 18,48 ± 0,18 37,01  ± 0,33 90,24  ± 0,81 

Isolado 8 30,04 ± 0,41 17,01 ± 0,32 30,09 ± 1,20 78,48 ± 0,81 

Isolado 10 32,04 ± 0,17 17,52 ± 0,10 31,78 ± 0,90 82,19 ± 1,02 

Isolado 12 34,63  ± 1,01 18,65  ± 0,92 34,90  ± 2,41 89,30  ± 0,47 

 

Analisando a Tabela 05 observa-se que em todos os ensaios biológicos houve 

hidrólise e remoção de parte da celulose e das hemiceluloses e a maioria dos isolados 

foram mais efetivos que os microrganismos autóctones. A Figura 19 apresenta a 

comparação do teor dos componentes de maior remoção da biomassa pelos ensaios de 

fermentação. 

De acordo com a Figura 19 e através dos resultados da ANOVA, com 5% de 

significância, comprova-se que houve diferença estatística entre o bagaço de cana bruto 

(BCB) e àqueles submetidos aos ensaios biológicos, nos teores de celulose e 

hemicelulose. Sendo assim, o teste de Tukey confirmou que os inóculos 3, 8 e 10 

apresentaram maior capacidade hidrolítica tanto da celulose quanto das hemiceluloses. 
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Figura 19: Composição química do bagaço de cana-de-açúcar antes e após ensaio de 

fermentação por microrganismos autóctones e diferentes isolados. BCB: bagaço de cana 

bruto; Os símbolos indicam a diferença estatística entre os grupos. 

 

Um outro resultado se refere ao incremento da hidrólise da biomassa pelos 

isolados 3, 7, 8 e 10. Somente o isolado 12 e 6 não apresentaram diferença significante 

(p<0,05) em relação à hidrólise da celulose e hemiceluloses, respectivamente, comparado 

com a microbiota autóctone (Figura 19). 

Estes resultados corroboram com os da Tabela 03, em que os isolados 10, 8 e 3 

apresentaram os maiores valores de índice enzimático, ou seja, maior produção de 

celulases extracelular resultando em maior potencial hidrolítico da celulose. 

 

5 DISCUSSÃO 

5.1 Caracterização e seleção dos isolados bacterianos  

  O inóculo utilizado na etapa de enriquecimento do bagaço de cana foi lodo de 

esgoto acrescido de estrume bovino, pois Lima, em 2018, demonstrou ser este o inóculo 

mais eficiente no processo de digestão anaeróbia do bagaço de cana sem pré-tratamento. 

Ainda, o inóculo em questão, apresentou maior influência na biometanização e produção 

de hidrogênio, quando comparado aos ensaios em que houve pré-tratamento da biomassa 

lignocelulósica (Lima et al 2018). Com o tratamento térmico do inóculo, era esperado 

isolar maior número de bactérias do gênero Clostridium, pois devido à alta temperatura, 

somente os microrganismos formadores de endósporos sobrevivem, enquanto os não 
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formadores de endósporos são inibidos ou eliminados (PENTEADO, 2012) . De fato, 

56% dos isolados obtidos e os que apresentaram maior produção de celulase foram 

provenientes do inóculo com tratamento térmico. 

O meio utilizado no isolamento, DRCM, já foi empregado com sucesso por 

FREAME e FITZPATRICK (1971) e GIBBS (1973) para isolar e contar clostrídios. As 

espécies de Clostridium redutoras de sulfato, reduzem o sulfito (presente no meio) a 

sulfeto e o sulfeto de ferro formado torna o meio de cultura escuro, dessa forma tornando 

possível a diferenciação das colônias sulfato redutoras das demais. Entretanto, outras 

bactérias também podem produzir sulfeto,  se não eliminadas por algum tratamento prévio 

(SHEET, 1976). Como foram isoladas todas as colônias que cresceram no meio DRCM, 

foi esperado encontrar tanto espécies redutoras como Clostridium bifermentans, C. 

sporogenes C. tetani, C. puttrefaciens, (ANGELOTTI et al., 1961) C.perfringens,  C. 

botulinum, C. tyrobutyricum, C. beijerinckii (DOYLE; TOOLE; COTTER, 2018), quanto 

não redutoras de sulfato C. acetobutylicum, C. saccharobutylicum, C. butyricum, C. 

cadaveris, C. thermosaccharolyticum (DOS SANTOS, 2015). 

Por isso, o objetivo foi selecionar apenas aqueles isolados com morfologia 

característica de Clostridium sp (bastonetes Gram positivos) e habilidade de produção de 

celulases. O crescimento dos microrganismos em meio contendo celulose ou outros 

derivados de celulose induz a biossíntese de celulase (JANG; CHEN, 2003), e vários 

estudos utilizaram CMC como fonte de celulose na seleção de microrganismos produtores 

de celulase (CHANG et al., 2009; RASTOGI et al., 2010 SACCO, 2013;). Sendo assim, 

maior índice enzimático indica maior atividade (SHAIKH et al., 2013). 

A CMC é um exemplo de celulose amorfa, com alto grau de polimerização, e por 

esse motivo geralmente é utilizada como substrato preferencial na análise de atividade de 

endoglucanases e β-glicosidade (FLORENCIO, 2011; MAKI et al., 2011; RASTOGI et 

al., 2010).  

Não foi encontrado na literatura nenhum estudo que avaliasse a produção de 

celulase em ágar CMC através do método de halo de hidrólise por bactérias do gênero 

Clostridium. A maioria dos estudos envolvendo essa técnica não calcularam o índice 

enzimático, determinaram o maior produtor de celulase apenas através da medida do 

diâmetro do halo de hidrólise. Wizna e colaboradores (2007) encontraram diâmetro de 
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hidrólise por Bacillus sp de 0,09, 1,24 e 3,7 cm e consideraram os dois últimos como 

potenciais produtores de celulase.   

Maki  e colaboradores (2011) identificaram e selecionaram bactérias produtoras 

de celulase a partir do lodo da indústria de produção de papel e celulose e o maior halo 

de  hidrólise encontrado foi de 1,63 cm, sendo a cepa identificada como Bacillus. Segundo 

os autores, todas as bactérias isoladas que produziram celulase têm potencial para uso e 

estudos futuros, como por exemplo na utilização da cepa para criar consórcios 

microbianos com alta eficiência na degradação da celulose presente na biomassa 

lignocelulósica. 

Shaikh (2013) isolou bactérias com potencial celulolítico de diferentes fontes 

ambientais e encontrou índices enzimáticos que variaram de 0,8 a 2,7. O maior halo de 

hidrólise mediu 1,4 cm. Akaracharanya e colaboradores (2014) também isolaram Bacillus 

sp produtores de celulase e determinaram índices enzimáticos de 1,65 a 7,55.  

Os isolados 3, 6, 7, 8, 10, e 12 apresentaram diâmetro de halo hidrólise e índice 

enzimático de acordo com os reportados na literatura, com resultados muito semelhantes 

e as vezes até maiores, como no caso dos isolados 10, 8 e 7 (Tabela 03).  Estes isolados, 

portanto, são capazes de produzir enzimas celulolíticas (endoglucanases e β-glicosidades) 

com potencial aplicação na hidrólise da biomassa lignocelulósica.  

 

5.2 Avaliação do crescimento bacteriano e da geração de produtos de fermentação  

 Analisando o crescimento microbiano e a produção de metabólitos é possível 

confirmar que houve co-participação dos microrganismos autóctones na fermentação do 

bagaço de cana na maioria dos casos. Comparando o crescimento máximo obtido 

observa-se que apenas os ensaios com os isolados 6, 7, 10 e 12 apresentaram densidade 

óptica maior que a encontrada no ensaio com microrganismos, sugerindo crescimento. 

Para os demais ensaios inoculados o crescimento medido é muito similar ao obtido pelo 

controle.  O potencial do consórcio microbiano bioaumentado para bioconversão desse 

substrato a metabólitos, incluindo ácidos orgânicos, também foi observada por Soares e 

colaboradores (2018b).  

Com a produção de ácidos orgânicos (acético, butírico e fórmico) e solvente 

(acetona) é possível observar as fases acidogênica e solvetogênica características da 
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fermentação por Clostridium sp. Ácido acético e ácido fórmico são produzidos nas duas 

primeiras horas de fermentação durante o rápido crescimento celular (fase acidogênica), 

e a partir de 24 horas dá-se início a produção de acetona concomitantemente à formação 

de ácido acético e ácido butírico (fim da fase acidogênica e início fase solvetogênica) 

(Figura 12). Geralmente assume-se que a produção de ácidos e solventes acontecem em 

diferentes estágios, porém os resultados de produção de metabólitos sugerem que ocorre 

produção simultânea de ácidos e solvente. Este resultado está de acordo com outros 

estudos da literatura que mostraram essa produção simultânea durante o crescimento 

celular por Clostridium sp, sugerindo que existem na cultura as células acidogênicas e 

solvetogênicas (EZEJI; QURESHI; BLASCHEK, 2007; MUTSCHLECHNER; 

SWOBODA; GAPES, 2000; RAUT et al., 2016).  

Em relação ao ensaio apenas com microrganismos autóctone, a fase solvetogênica 

é iniciada tardiamente, comparado com os demais isolados, iniciando em 72 horas (Figura 

13). O acúmulo de ácido acético e ácido butírico reduz o pH do meio (Tabela 04), dessa 

forma as bactérias tendem a mudar o metabolismo visando a produção de solvente (HAUS 

et al., 2011; TASHIRO; SONOMOTO, 2010). A queda do crescimento microbiano é 

justificada pelo fato das células ativas tornarem-se endósporos na fase solvetogênica, e 

portanto incapazes de promover crescimento (RAGANATI et al., 2015).  

Ainda, foi possível observar que todos os isolados, inclusive os microrganismos 

autóctones foram resistentes ao acúmulo de ácido acético no meio, uma vez que o 

crescimento celular foi observado mesmo nas concentrações mais elevadas de ácido 

acético. Dessa forma, as culturas microbianas analisadas apresentam vantagens frente a 

outros microrganismos, já que o ácido acético, em alguns casos, é considerado um 

composto inibitório do crescimento microbiano (RINCON, 2018).  

Tendo em vista os metabólitos produzidos e levando em consideração as possíveis 

rotas fermentativas de espécies do gênero Clostridium, assume-se que os microrganismos 

metabolizaram glicose e xilose, via glicólise e PKP, respectivamente, a piruvato e 

consequente produção dos metabólitos. As vias fermentativas envolvidas nesse processo, 

bem como a etapa inicial de digestão do bagaço de cana estão ilustradas na Figura 20.  A 

PKP apresenta uma “via de atalho” em relação à via PPP. O uso da via PKP no 

catabolismo da xilose pode ser explicada pelo fato da PPP apresentar etapas com taxa 
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limitante de velocidade. Inclusive, já foram relatadas via PKP em C .acetobutylicum, C. 

carboxidivorans e C. butyricum (LIU et al., 2012). 

O maior metabólito produzido na fermentação do bagaço de cana bruto foi então 

o ácido acético (em torno de 1.300mg/L) pelos inóculos autóctones e nos ensaios 

bioaumentados com os isolados 3 e 8, apesar do crescimento celular ser apenas levemente 

maior ao medido no ensaio controle autoinoculado. A dominância de ácido acético nestes 

processos fermentativos está de acordo com a literatura que demonstra o ácido acético ser 

o principal metabólito formado por Clostridium e Thermoanaerobacterium, gêneros que 

já foram identificados no bagaço de cana, confirmando ainda a participação desses 

microrganismos na fermentação do bagaço de cana bruto (SOARES et al., 2018b). 
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Figura 20: Esquema das etapas e reações que ocorreram nos frascos-reatores durante a 

digestão e fermentação do bagaço de cana bruto por microrganismos autóctones e 

isolados Clostridium sp com destaque para os metabólitos produzidos 

 

Fonte: Adaptado de Mazzoli (2012); LIU et al. (2012) 
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Cheng e colaboradores (2013) avaliaram a degradação do bagaço de cana bruto e 

pré tratado (pré-tratamento alcalino) por 168h através de uma co-cultura por C. 

thermocellum e T. aotearoensein e obtiveram produção máxima de 840 mg/L de ácido 

acético em 72h, utilizando bagaço de cana bruto como melhor substrato.  Mais 

recentemente, Soares (2018b) encontrou produção máxima de ácido acético de 116,84 

mg/L na fermentação do bagaço de cana bruto (2g/L) utilizando inóculo autóctone 

acrescido de lodo termofílico. No mesmo estudo, 198,96 mg/L de ácido acético foram 

produzidos nas primeiras 72h, porém utilizando bagaço de cana pré-tratado 

hidrotermicamente seguido de deslignificação alcalina. Com base na literatura levantada 

até o momento, é possível afirmar que a produção de ácido acético encontrada neste 

estudo, a partir da fermentação do bagaço de cana bruto por inóculo autóctone e 

bioaumentado, é maior que as produções já reportadas oriundas do processo fermentativo 

do bagaço de cana bruto e pré-tratado, entretanto a diferença está no tempo de produção, 

conforme será discutido abaixo. 

O único solvente produzido durante as 192h de fermentação foi acetona e neste 

caso o isolado 7 foi o maior produtor, capaz de produzir 500mg/L. Na literatura estão 

disponíveis estudos utilizando somente bagaço de cana hidrolisado na fermentação por 

clostrídios. Cheng e colaboradores (2012) realizaram fermentação do bagaço de cana 

hidrolisado inoculado com cultura mista de Clostridium sp e alcançaram concentração 

máxima de 270mg/L de acetona após 120h. Esse resultado foi inferior ao encontrado pelo 

isolado 7. Os demais trabalhos, como por exemplo o de Li e colaboradores  (2016), que 

utilizaram um mutante de Clostridium acetobutylicum na fermentação do bagaço de cana 

hidrolisado (diluição ácida e amoniólise), obtiveram concentração máxima de 3,51g/L do 

solvente. Jonglertjunya e colaboradores (2014) observaram maior produção de acetona 

(9,7g/L) por C. beijerinckii a partir do bagaço de cana pré-tratado com hidrólise ácida. 

Essas concentrações são, portanto, mais elevadas que a concentração obtida no presente 

estudo, mas produzidas a partir de hidrolisado lignocelulósico e não de bagaço bruto. Em 

nenhum dos trabalhos envolvendo produção de ácidos e fermentação ABE foi relatado 

consumo de acetona pelos microrganismos.  

Por meio da revisão de literatura realizada, não foram encontrados estudos que 

utilizaram bagaço de cana sem pré tratamento como substrato na fermentação por 

Clostridium com obtenção de ácido butírico como subproduto. Soares (2018b) obteve 



57 
 

169,06 mg/L de ácido butírico utilizando bagaço de cana pré tratado e inóculo autóctone 

acrescido de lodo termofílico. Kumari (2019) mostrou produção de 215 mg/L do 

metabólito na fermentação da biomassa também pré-tratada através de consórcio 

acidogênico. A maior concentração de ácido butírico produzida, 300 mg/L, no presente 

estudo foi obtida para o isolado 7 e é, portanto,  maior que as relatadas pela literatura para 

hidrolisados, e que neste estudo foi obtida sem qualquer pré-tratamento adicional, sendo 

assim mais promissora economicamente. Entretanto, estudos que visam a otimização e 

produção de ácido butírico por Clostridium sp através da fermentação do bagaço de cana 

hidrolisado atingem concentrações bem mais elevadas, como por exemplo 20,9 g/L (WEI; 

LIU; YANG, 2013). 

É interessante observar também que o incremento e as maiores produções de 

acetona e ácido butírico pelo isolado 7 podem ser justificadas através da origem deste 

microrganismo.  O isolado 7 é oriundo do inóculo após tratamento térmico, confirmando 

a presença de bactérias esporuladas, uma vez que estes metabólitos são produzidos, 

principalmente, por microrganismos formadores de endósporos (ZHANG; YANG; 

YANG, 2009). 

 Os tempos de ensaio de fermentação do bagaço de cana variam muito na literatura. 

Pattra et al. (2008) monitorou por 60h a fermentação do bagaço de cana hidrolisado 

inoculado com C. butyricum; Wei et al. (2013) avaliou a produção de metabólitos obtidos 

a partir de 60h de fermentação do bagaço de cana hidrolisado por C. tyrobutyricum; 

Cheng et al. (2013) monitorou a fermentação do bagaço de cana (bruto e pré-tratado) 

utilizando cepas de Clostridium sp por 168h; Groposo et al. (2013) avaliou por 72h a 

fermentação do bagaço de cana (bruto e pré-tratado) utilizando C. thermocellum; Kumari 

et al. (2019) fermentou por 240h o bagaço de cana pré-tratado inoculado com consórcio 

acidogênico. Com base nestes dados justifica-se o tempo de fermentação utilizado no 

presente estudo (192h). O ensaio foi encerrado na maioria dos casos ainda na fase 

estacionária, através do monitoramento da D.O., e talvez se monitorado por mais horas, 

seria possível observar reassimilação dos ácidos e produção de outros solventes.  

É importante levar em consideração a presença da lignina no meio fermentativo. 

Raut e colaboradores (2016) ao avaliarem o efeito da lignina na produção de 

biocombustíveis por Clostridium acetobutylicum, mostraram que a presença de lignina 

diminui significativamente a produção de metabólitos, principalmente o butanol, e afeta 
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negativamente o crescimento microbiano e morfologia celular.  Também foi observado 

acúmulo de ácidos e atraso na produção de solventes na presença de lignina (de 8h na 

ausência de lignina para 12h na presença, em relação à produção de etanol, e de 18h a 

36h na produção de butanol).  

O presente trabalho não investigou o efeito da lignina nos processos biológicos, 

mas considerando a sua presença em todos os ensaios e que o maior crescimento celular 

obtido nos ensaios inoculados foram obtidos com as bactérias 6, 7, 10 e 12, pode-se 

considerar que estas mostraram-se adaptadas às condições do meio sendo tolerantes à 

lignina presente. 

Por fim, a geração de subprodutos a partir do processo fermentativo do bagaço de 

cana bruto apresenta o potencial do consórcio microbiano autóctone na produção de ácido 

acético e a possibilidade ainda de gerar co-produtos, a acetona e ácido butírico, quando 

inoculado com a bactéria 7. Os microrganismos da microbiota autóctone, bem como a 

bactéria 7 serão identificadas via metagenômica posteriormente. 

 

5.3 Disponibilização e consumo dos substratos ao longo dos ensaios fermentativos e 

caracterização da fração residual lignocelulósica 

A identificação dos açúcares celobiose, glicose e xilose presentes na fração líquida 

dos frascos-reatores confirmam as atividades das celulases: endoglucanases (atuam na 

região amorfa da celulose), exoglucanases (liberam unidades de celobiose das cadeias 

terminais) e β-glicosidase (responsáveis pela hidrólise da celobiose à glicose) 

(FARINAS, 2011; ZHANG et al., 2006);  e das hemicelulases: α-arabinofuranosidases e  

α-glucuronidases (responsáveis por clivar as cadeias laterais), endoxilanases (clivam as 

ligações glicosídicas das xilanas) e β-xilosidases (hidrolisam as xilanas em xilose), uma 

vez que o principal açúcar encontrado no bagaço de cana é a xilana com ramificações de 

ácidos  glicurônico  e  arabinose (BUCKERIDGE et al., 2010). Estes resultados 

corroboram com os descritos através da análise dos isolados em meio CMC (seção 5.1), 

indicando também produção de endoglucanases e β-glicosidase pelos isolados analisados. 

Em relação ao consumo de substrato, curiosamente os isolados 6 e 7 (maior 

produtor de acetona e ácido butírico) demonstraram preferência no consumo da xilose 

(Figura 17). Porém não há estudos na literatura que reportem o consumo preferencial de 
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xilose na fermentação bacteriana em meio contendo pentoses e hexoses. Embora existam 

bactérias capazes de fermentar açúcares pentose, o catabolismo destes açúcares é 

suprimido pela glicose derivada da celulose (KIM; BLOCK; MILLS, 2010). Estudos já  

demonstraram que a glicose é a fonte de carbono preferencial pelos microrganismos, por 

se tratarem do monômero de carboidrato mais abundante, as vias metabólicas bacterianas 

evoluíram para a utilização desse substrato na geração de energia (KIM; BLOCK; 

MILLS, 2010). Kandia e colaboradores (2018) ao compararem o perfil cinético de C. 

acetobutylicum em meio contendo glicose e/ou celobiose, demonstraram que as culturas 

são incapazes de co-utilizar os substratos ao mesmo tempo e a glicose é definitivamente 

o substrato preferencial, já que sempre é usado em primeiro lugar, independente do 

substrato presente na pré-cultura. Segundo os autores, esses resultados confirmam o 

fenômeno de repressão catabólica, em que alguns substratos reprimem a expressão de 

genes que codificam enzimas catabólicas e / ou transportadores de proteínas, como já 

observado anteriormente por outros autores (MAGASANIK 1961; BRÜCKNER e 

TITGEMEYER 2002; DEUTSCHER et al. 2006; DEUTSCHER 2008; GÖRKE E 

STÜLKE 2008). Entretanto esse  mecanismo não é o mesmo para todos os 

microrganismos (KANDIA et al., 2018).  

Os demais isolados (3,8,10 e 12) mostraram ser capazes de consumir pelo menos 

xilose e glicose concomitantemente. Este mesmo comportamento foi observado por  

Cheng e colaboradores (2013) utilizando como co-cultura C. themocellum e T. 

aotearoense ao fermentar o hidrolisado lignocelulósico. Embora a pentose não tenha sido 

detectada, os autores afirmam que a xilose foi utilizada e que o sinergismo entre as duas 

cepas pode justificar a não detecção deste açúcar. Wei (2013) demonstrou uso 

concomitante da xilose e glicose durante fermentação do bagaço de cana hidrolisado por 

C. tyrobutyricum. Por outro lado, a microbiota autóctone apresentou clara repressão 

catabólica pela glicose (Figura 17), onde é possível observar que os açúcares não 

preferidos (como a xilose e celobiose) acumularam-se no meio até completa exaustão do 

açúcar preferido (glicose) (KIM; BLOCK; MILLS, 2010).  

Embora o comportamento de consumo de substrato pelos inóculos autóctone e 

bioaumentados seja diferente, todos os microrganismos foram capazes de consumir, até 

exaustão, os açúcares lignocelulósicos. A ausência de detecção de demais açúcares, como 

arabinose, pode ser devido à rápida liberação destes açúcares e grande atividade de 
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consumo dos microrganismos. Já que as hemiceluloses hidrolisam mais rapidamente que 

a celulose, a degradação pode ocorrer principalmente nos constituintes das hemiceluloses 

(MORO, 2015).  

Um outro viés para análise da capacidade de hidrólise do bagaço de cana pelos 

isolados é a caracterização química do bagaço antes e após 192h de fermentação. Por 

meio dessa caracterização é possível determinar o teor (% m/m, base seca) de celulose, 

hemicelulose e lignina presente no material (Tabela 05).  

O bagaço de cana bruto utilizado nos ensaios possui como composição química 

44,16% de celulose, 23,61% de hemiceluloses, 25,79% de lignina, 2,22% de extrativos e 

1,45% de cinzas (inorgânicos) (BAÊTA et al., 2016). Os balanços de massa encontrados 

nos ensaios foram coerentes (Tabela 05) e a diferença entre os balanços se deve à 

complexidade do  material  e  às  diferentes metodologias utilizadas para determinação 

da composição química (BAÊTA et al., 2016). Através dos resultados da Tabela 05 é 

possível observar o acúmulo da lignina no material, indicando que os consórcios 

microbianos utilizados não foram capazes de hidrolisar a lignina. Este resultado está de 

acordo com a literatura, uma vez que lignina aparentemente não é biodegradada em 

anaerobiose (KIRK et al., 1987). Esta macromolécula é aerobicamente despolimerizada 

por fungos lignolíticos e algumas cepas bacterianas (KATO et al., 2015) e como todos os 

ensaios realizados foram anaeróbios, a lignina tende a se acumular. Também deve ser 

levado em consideração a possibilidade de acúmulo de celulose. Já que as endoglucanases 

não são capazes de hidrolisar a celulose cristalina (DE MARCO, 2012), assume-se que a 

região amorfa, mais susceptível à degradação (BÉGUIN & ALBERT, 1994), é acessada 

pelos microrganismos utilizados, e a região cristalina  também tende a se acumular.  

É interessante observar que em todos os ensaios houve remoção significativa 

(p<0,05) da fração celulósica e hemicelulósica (Figura 19). Ainda, os inóculos 

bioaumentados (isolados 3, 7, 8 e 10) foram capazes de aumentar significativamente 

(p<0,05) a hidrólise e remoção, tanto da celulose quanto das hemiceluloses. Os isolados 

3, 8 e 10 foram, portanto, os microrganismos capazes de maior remoção da celulose e das 

hemiceluloses, revelando a diferença e importância da adição do isolado frente à 

capacidade hidrolítica da microbiota autóctone no bagaço de cana-de-açúcar. Entretanto, 

a remoção dos constituintes da biomassa poderia ser mais eficiente se associado o pré-

tratamento biológico (isolados 3, 7, 8, 10 e/ou autóctones) a um pré-tratamento físico-
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químico. Na revisão de literatura realizada, não foram encontrados estudos envolvendo 

análises da composição química de amostras de bagaço de cana-de-açúcar após pré-

tratamento biológico. 

 Finalmente, através dos resultados obtidos é possível observar, como esperado, 

que os microrganismos com maior índice enzimático na produção de celulases (Tabela 

03 – isolados 10, 8 e 3) apresentaram maior remoção da celulose e hemiceluloses da 

biomassa, entretanto não foram os maiores produtores de acetona e ácido butírico. 

 

6 CONCLUSÃO  

A geração de bioprodutos a partir da fermentação de biomassa lignocelulósica tem 

se tornado atraente devido ao caráter sustentável de sua produção. No entanto esbarra na 

dificuldade de acesso aos açúcares por microrganismos fermentativos. Um total de 36 

culturas bacterianas, possivelmente do gênero Clostridium, foram isoladas e avaliadas 

quanto a sua capacidade fermentativa do bagaço de cana, e seus resultados comparados 

com ensaios fermentativos com microrganismos autóctones. Os resultados revelaram a 

ocorrência predominante de fermentação acética, conduzida principalmente pelos 

microrganismos autóctones, com valores de até 1,3 g/L. No entanto, a produção de 

acetona (500mg/L) e ácido butírico (300mg/L) foi observada quando adicionou-se a 

bactéria 7, sendo esta portanto importante na realização do metabolismo solvetogênico. 

Por fim a presença e atividade de microrganismos autóctones associados a estratégia de 

bioaumentação com o isolado 7 pode ser uma alternativa de um bioprocesso consolidado, 

visando a geração de ácidos e solventes a partir de bagaço de cana no conceito de 

biorrefinaria.  
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