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RESUMO 

 
 

A casca de arroz é um subproduto da indústria de alimentos, rico em carboidratos, que pode 

ser fracionada e, parcialmente, convertida em açúcares fermentescíveis. Neste trabalho, 

investigou-se as melhores condições para a conversão da biomassa residual, casca de arroz, 

em ácido succínico, importante insumo para a síntese industrial farmoquímica.  

Com o objetivo de separação da lignina e transformação da celulose e da hemicelulose em 

açúcares, a casca de arroz foi submetida, inicialmente, à hidrólise ácida em autoclave e em 

reator de politetrafluoretileno, à pressão. As condições de hidrólise foram otimizadas através 

de planejamento fatorial, sendo avaliado na hidrólise ácida pressurizada, a influência da 

temperatura, do tempo e da concentração do catalisador ácido (HCl ou H2SO4); já, na 

hidrólise em autoclave, otimizou-se a relação massa de casca de arroz : volume de solução 

ácida, tempo e concentração de HCl ou H2SO4. 

Observou-se que a produção de açúcares em autoclave é inferior à do sistema de hidrólise à 

pressão, necessitando, inclusive, concentração do hidrolisado para utilização na etapa 

fermentativa. Os melhores resultados foram obtidos com o reator de politetrafluoretileno, à 

pressão de 59 bar, com 0,26 mol L-1 de HCl, temperatura de 175 °C e tempo de reação de 46 

min, produzindo-se 19 g L-1 de glicose e 3,01 g L-1 de xilose.  

Avaliou-se a eficiência de diferentes métodos de destoxificação do hidrolisado de casca de 

arroz, sendo o método combinado, de ajuste de pH seguido de adsorção em carvão ativado, o 

mais eficaz na eliminação de inibidores, sem redução apreciável da concentração de açúcares. 



 

 

O hidrolisado destoxificado foi esterilizado, ajustado a pH 7 e fermentado com A. 

succinogenes, à 37 ºC, em meio anaeróbio, ocorrendo a conversão dos monossacarídeos 

predominantes, glicose e xilose, em ácido succínico. 

A concentração dos nutrientes e a velocidade de agitação do meio também foram otimizadas 

por meio de planejamento fatorial. Após 54 h de fermentação estática do hidrolisado, 

suplementado com 8,40 g L-1 de extrato de levedura e 1,40 g L-1 de NaHCO3, o rendimento 

em ácido succínico foi de 59,9%. Praticamente, toda a concentração de açúcar é consumida 

neste tempo e convertida em ácido succínico; simultaneamente, formam-se ácido acético e 

fórmico, porém, em baixas concentrações em relação à produção de ácido succínico, não 

comprometendo o rendimento do processo.  

Para a extração e purificação do ácido succínico, o fermentado foi submetido ao procedimento 

de extração em fase sólida; cartuchos com diferentes fases extratoras foram testados, e, dentre 

eles, somente o de troca iônica se mostrou efetivo, com recuperação de até 96,0%. Após a 

extração, o eluido da extração em fase sólida, contendo 12,0 g L-1 de ácido succínico foi 

liofilizado, obtendo-se cristais com pureza de 80,7% (m m-1). 

A matéria-prima utilizada no bioprocesso, casca de arroz, não tem valor comercial, 

representando fonte de carbono de custo zero, que se revelou adequada à produção de ácido 

succínico por meio de fermentação com A. succinogenes, após hidrólise.   

O aproveitamento da casca de arroz residual pode contribuir para a mitigação do impacto 

ambiental resultante da disposição ilegal no ambiente. 

 

 

 

Palavras-chave: Casca de arroz, Hidrólise ácida pressurizada, A. succinogenes; Ácido 

Succínico, Otimização do processo. 

   



 

 

ABSTRACT 

 
 

BIOTECNOLOGICAL PRODUCTION OF SUCCINIC ACID FROM 

RICE HUSKS 

 

 

Rice husk is a subproduct of the food industry, rich in carbohydrates, which can be partially 

fractionated and converted into fermentable sugars. In this work, it was investigated the best 

conditions for the conversion of the residual biomass, rice husks, into succinic acid, an 

important start molecule for the synthesis of the chemo-pharmaceutical industry. 

With the goal of the separation of lignin and transformation of cellulose and hemicellulose 

into sugars, the rice husks were submitted, initially, to acid hydrolysis, in autoclave and in 

pressurized polytetrafluoroethylene reactor. The hydrolysis conditions were optimized by 

factorial design for the pressurized acid hydrolysis; temperature, time and acid catalyst 

concentration (HCl or H2SO4) were evaluated. For the acid hydrolysis in autoclave, it was 

optimized the ratio rice husks mass: acid volume, time and concentration of HCl or H2SO4.  

It was observed that the sugar production by using autoclave was lower than by the 

pressurized hydrolysis system, needing further concentration of the hydrolysate for the 

subsequent fermentation step. The best results were obtained with the polytetrafluoroethylene 

reactor, by 59 bar, with HCl 0,26 mol L-1, at 175°C and reaction time of 46 min, yielding 19.0 

g L- 1 of glucose and 3.01 g L- 1 of xylose.  

The efficiency of different detoxification methods of the hydrolyzed rice husk were evaluated; 

the combined method of pH adjustment plus adsorption on active carbon was the most 

effective by eliminating inhibitors, without appreciable reduction of the sugar concentration. 

The detoxified hydrolysate was sterilized and adjusted at pH 7 and fermented with A. 

succinogenes at 37 ° C, in anaerobic medium, occurring the conversion of the two main 

monosaccharides, glucose and xylose, into succinic acid. 

The nutrient concentration and the agitation rate of the medium were also optimized by 

factorial design. As a result, after 54 h of static fermentation, the hydrolysate was 

supplemented with 8.40 g L-1 yeast extract and 1.40 g L -1 of NaHCO3, to yield 59.9% 



 

 

succinic acid. Almost all of the sugar at this time was consumed and converted to succinic 

acid; at the same time, acetic and formic acid are formed, but, in low concentrations related to 

the production of succinic acid, not compromising the yield of the process. 

For the succinic acid extraction and purification, the fermentate was submitted to the solid 

phase extraction procedure; cartridges with different extraction phases were tested, and 

among them, the ion exchange one was the only effective, with recoveries up to 96%. After 

solid phase extraction, the eluted solution, containing 12.05 g L- 1 succcinic acid, was 

lyophilized, and crystals of succinic acid with 80.7% (m m- 1) were obtained. 

The raw material used in the bioprocess has no commercial value, representing a zero cost 

carbon source, which reveals itself adequate to the succinic acid production by fermentation 

with A. succinogenes, after hydrolysis.  

The use of the residual rice husk can contribute to the mitigation of the environmental impact 

resulting from the illegal discharge in the environment. 

 

 

Keywords: Rice husks; Pressurized acid hydrolysis; A. succinogenes; Succinic acid; 

Optimization process. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

Os combustíveis derivados do petróleo, apesar de utilizados em larga escala, têm 

levantado diversos questionamentos por conta de sua iminente escassez e vasto impacto 

ambiental. Em decorrência disto, a procura por fontes alternativas renováveis tem se 

intensificado para suprir o constante aumento da demanda energética e de matéria-prima1.  

Em termos de tendência mundial de desenvolvimento científico e tecnológico, na 

área de combustíveis e bioprodutos, destaca-se a importância atribuída ao aproveitamento da 

biomassa lignocelulósica residual como matéria-prima para os processos de produção 

industrial. Além do alto teor em carboidratos, a biomassa lignocelulósica constitui insumo 

básico abundante e renovável, em especial, para os processos bioquímicos2. 

Os componentes das biomassas podem ser fracionados para posterior conversão em 

substâncias químicas de maior valor agregado3. Neste contexto, a biorrefinaria é um conjunto 

de processos utilizados para a conversão sustentável de biomassas em produtos que podem 

ser utilizados em diferentes aplicações, permitindo a maximização dos benefícios de um 

recurso renovável; contudo, ainda exige reestruturação favorável do mercado e da economia.  

O Brasil é um grande produtor agrícola e diversos tipos de biomassas residuais estão 

disponíveis em nosso país, variando de região para região. Muitas dessas biomassas residuais, 

como o bagaço da cana-de-açúcar4, bagaço de laranja5, a casca de arroz6 e a serragem de 

eucalipto7, apresentam em sua constituição considerável teor de sacarídeos, passíveis de 

serem convertidos em bioprodutos como xilitol8, ácido levulínico e hidróxi-metilfurfural9, 

entre outros. 

O arroz está entre os cereais mais consumidos no mundo. As projeções de produção 

do mesmo, avaliadas pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), mostram que o 

Brasil colheu 11,9 milhões de toneladas do grão in natura na safra 2012/2013, sendo o Rio 

Grande do Sul (RS) o maior produtor brasileiro, com 66,9%10. Esta extraordinária produção 

gera uma enorme quantidade de rejeitos (cascas de arroz, CA) durante o processo de 

beneficiamento. Correspondendo a aproximadamente 20% da massa dos grãos secos, a CA 

constitui cerca de 2,4 milhões de toneladas, que se acumulam, ano após ano, no meio 

ambiente. 
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Este resíduo agrícola, de difícil degradação, não sendo descartado ou aproveitado 

devidamente, constitui fonte de poluição e de contaminação ambiental, podendo afetar 

diretamente a saúde da população, tornando-se grave problema nas regiões produtoras11.
 

Assim, o aproveitamento de tal resíduo tem se revelado uma excelente alternativa, 

com possibilidade de geração adicional de inúmeros bioprodutos de apreciável valor 

econômico12. A CA pode ser utilizada, com vantagem, como fonte de celulose e hemicelulose, 

matérias-primas para a obtenção de importantes bioprodutos como o ácido succínico (AS). 

O AS ou ácido butanodióico, é obtido a partir da fermentação de diferentes tipos de 

sacarídeos, em especial, da glicose e da xilose, produzidas na degradação hidrolítica da 

celulose e hemicelulose, respectivamente. O AS é um intermediário químico muito versátil 

para obtenção de diversos produtos de interesse industrial, com ênfase na obtenção de 

plásticos biodegradáveis, excipiente de fármacos e aditivos dietéticos, na produção de 

alimentos e bebidas13. 

Além da produção a partir de biomassas, via biotecnológica, o AS têm sido 

produzido, também, através de processos químicos. No entanto, a via sintética é dispendiosa, 

exigindo reagentes de alto custo, gerando resíduos e, consequentemente, problemas de 

contaminação ambiental e de destinação final. 

Tendo-se em vista todos estes aspectos, estudos estão sendo realizados atualmente, 

principalmente nos países desenvolvidos tecnologicamente, a fim de se encontrar rotas 

alternativas, que possam viabilizar a produção desse insumo químico orgânico, em larga 

escala.  

 

 

1.1 Objetivos  

 

 

Este trabalho tem como objetivo geral o aproveitamento da CA, por meio de processo 

físico-químico (hidrólise ácida), na busca de rota alternativa para a produção de insumos 

químicos, contribuindo para o esforço nacional de inovação tecnológica a partir de um resíduo 

que constitui fonte de problemas ambientais. Os objetivos específicos são os seguintes: 

 desenvolvimento de processo inovador de produção de AS, com reduzido número de 

etapas e baixo consumo de reagentes; 
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 desenvolvimento e aperfeiçoamento de metodologias analíticas para a determinação 

dos produtos de conversão de biomassa; 

 avaliação de diferentes sistemas hidrolíticos; 

 aplicação de planejamento fatorial para a otimização das condições experimentais do 

processo hidrolítico, com vistas a maximizar a obtenção de açúcares fermentescíveis; 

 otimização através de planejamento fatorial das variáveis do processo fermentativo 

para obtenção de máximo rendimento de AS, buscando desenvolver um bioprocesso 

viável economicamente e possibilitando o aproveitamento da CA como insumo 

industrial de baixo custo. 

 avaliação geral da composição química do hidrolisado ácido fermentado da CA com 

vistas à detecção de importantes subprodutos, presentes em menor quantidade. 

 avaliação e propostas de novas formas de extração e utilização industrial de AS, obtido 

a partir da CA. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Cultura do arroz 

 

 

O arroz é uma Monocotiledoneae, pertence à família Poaceae e ao gênero Oryza, de 

ampla utilização na alimentação humana. É um dos mais importantes grãos em termos de valor 

econômico. Existem duas espécies cultivadas, o Oryza sativa, muito comum nas zonas tropicais 

e temperadas, e, o Oryza glaberrima, originário da África ocidental.  

O cultivo do arroz teve início há mais de 7 mil anos, no continente asiático, e hoje ele é 

um dos cereais mais cultivados no mundo. No Brasil, juntamente com o feijão, desempenha 

importante papel na composição da dieta básica, sendo parte essencial da chamada “cesta 

básica” distribuída pelo governo aos estratos mais carentes da população14.  

A orizicultura só pode ser feita em locais que ofereçam condições adequadas de clima e 

solo, condições estas que podem ser encontradas em quase todas as regiões brasileiras. O Brasil 

encontra-se na lista dos maiores produtores mundiais de arroz, responsável por 2,8% da 

produção mundial10.  

O grão de arroz é constituído de casca, película (farelo), germe e endosperma (amido). 

As vitaminas e sais minerais do arroz estão concentrados na película e no germe. O endosperma 

contém basicamente amido15.  

Com o beneficiamento do grão de arroz resultam, em média, 72% de grãos limpos, 8% 

de farelo e 20% referente à casca de arroz (CA)16, o que corresponde a cerca de 2,36 milhões de 

toneladas de CA somente no estado do RS, como podem ser observados no fluxograma 

mostrado na Figura 1. Essa condição explica porque o RS, atualmente, é um dos estados 

brasileiros com maior índice de poluição decorrente da disposição inadequada de resíduos 

agrícolas17. 
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Figura 1-Fluxograma dos subprodutos do beneficiamento do arroz branco, destacando-se as 

etapas do processamento e os percentuais resultantes de cada fração do grão. 

 

 

Entre os resíduos gerados pelo beneficiamento de arroz, a casca é sem dúvida o mais 

preocupante, uma vez que o farelo e os fragmentos de grãos são aproveitados na fabricação de 

farinhas, alimentação animal e na fermentação da cerveja (devido ao seu alto valor nutritivo), 

enquanto que os principais destinos da CA são a queima (devido a seu alto poder calorífico), 

utilização em floriculturas ou, simplesmente, o seu acúmulo. 

 

 

2.2 Casca de arroz  

 

 

Durante o crescimento do arroz há a formação da casca como revestimento ou capa 

protetora dos grãos. Removidas durante o beneficiamento do arroz, estas não possuem valor 

comercial, particularmente, devido a seu escasso valor nutritivo18. Na indústria arrozeira, tem-

se alguns problemas, devido ao grande volume de CA, à baixa densidade desta (0,08-0,16 g cm-

3), necessidade de espaço para armazenamento, manuseio problemático, elevado custo de 

transporte e a sua lenta biodegradação19, permanecendo em sua forma original por longos 

períodos de tempo (cerca de 5 anos)20, contribuindo para a geração de solo arenoso e de baixa 

produtividade. Além do mais, acúmulos de grandes quantidades desse material no solo podem 

Arroz em casca 
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causar mudanças no ecossistema21. A queima, como forma de eliminação, pode desencadear 

doenças respiratórias em indivíduos submetidos à exposição11. 

Existem muitas razões para se investir na pesquisa e no desenvolvimento de tecnologias 

inovadoras, que aproveitem resíduos de descarte problemático. Além de, possivelmente, 

contribuir para a redução da dependência de derivados do petróleo, há muitas vantagens para os 

beneficiadores, que ficam livres do encargo do adequado descarte, bem como para a 

comunidade, com a criação de empregos e melhor qualidade de vida.  

As pesquisas orientadas no sentido de investigar o potencial da CA exploram algumas 

propriedades interessantes deste material, como a sua capacidade de combustão (em virtude ao 

seu considerável poder calorífico) e custo praticamente nulo. Estudos mais recentes envolvem a 

utilização de CA na obtenção de combustível gasoso e álcool etílico e, a utilização das cinzas 

da sua combustão, como adsorvente, aditivo em concreto22 e materiais poliméricos23, na síntese 

de zeólitas24 e silicatos usados diretamente como um aditivo na agricultura - para correção de 

solo, fertilizantes e proteção contra pragas25. 

Pesquisas relacionadas à conversão industrial sustentável desta biomassa em produtos 

de maior valor agregado são bastante escassas e, embora esforços tenham sido dedicados a esse 

estudo, atualmente são raros os projetos industriais que visam à exploração em grande escala de 

CA.  

 

 

2.3 Caracterização da casca de arroz 

  

 

A CA é composta basicamente por quatro camadas estruturais:  

 1) epiderme externa, coberta com uma espessa cutícula de células silificadas26;  

 2) esclerênquima ou fibra hipoderme, com parede lignificada;  

 3) célula parênquima esponjosa; 

 4) epiderme interna27.  

Nestas camadas, encontram-se componentes orgânicos e inorgânicos, sendo que a 

composição química varia de acordo com o tipo de solo e condições de cultura. Basicamente, 

os componentes orgânicos encontrados em maior quantidade são a lignina e carboidratos como 

a celulose e hemicelulose. Os compostos orgânicos encontrados em menor proporção são 
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terpenos, alcalóides, pigmentos, flavorizantes, resinas, óleos essenciais e outros constituintes 

citoplasmáticos28. A composição química da CA pode ser vista na Tabela 1. 

 

 

Tabela 1- Composição química da casca de arroz. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*determinado por diferença; 

 ** determinado por TG; 
[n.d] não determinado pelo equipamento (<0,002% em peso).  

 

 

Observando-se a análise elementar da CA na Tabela 1, vê-se outra grande vantagem da 

utilização da CA como matéria-prima para outros produtos: seu baixo teor de enxofre, gerador 

de dióxido de enxofre (SO2), um dos grandes poluentes atmosféricos. 

 Componente% ( m m-1) ZANZI29 FAO30 

 
ISMAIL   

WALLIUDDIN31 

Média 

 

 

 

Composição química 

Celulose 31,3 30,0 32,7 32,1 

Hemicelulose 24,3 25,0 20,5 24,7 

Lignina 14,3 12,0 21,8 16,8 

Cinza 21,7 16,0 17,9 18,1 

Extrativos 8,40 17,0 7,50 10,9 
 

 Componente% (m m-1) CORTEZ   

LORA32 

MARTINEZ 

 et al.33 

MORAIS34 Média 

 

 

Análise elementar 

Carbono 

Nitrogênio 

Hidrogênio 

Enxofre 

Oxigênio* 

Cinzas** 

41,0 

0,40 

4,30 

0,02 

35,9 

18,3 

36,6 

3,31 

5,83 

0,01 

36,5 

17,6 

32,4 

n.d 

4,29 

n.d 

43,3 

20,1 

36,6 

1,23 

4,80 

0,01 

38,6 

18,7 
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Nas cinzas encontram-se vários compostos inorgânicos, como silicatos, carbonatos, 

metais e óxidos diversos, sendo a sílica (SiO2) o constituinte inorgânico encontrado em maior 

concentração (Tabela 2). 

 

 

Tabela 2- Constituição percentual de compostos inorgânicos na cinza da CA19. 

 

Constituinte                                          Teor% (m m-1)       

SiO2                                                   87,7                                  

K2O 5,40 

P2O5 3,70 

CaO 1,30 

MgO 0,80 

N2O 

Fe2O3 

Cr2O3 

ZnO 

0,20 

0,10 

0,56 

0,60 

         

    

A dificuldade de se converter materiais lignocelulósicos tal como a CA, em insumos 

químicos se deve as suas características morfológicas. As microfibrilas de celulose estão 

envolvidas em uma matriz amorfa de polioses e lignina (Figura 2)35. Esta matriz amorfa age 

como uma barreira natural ao ataque de micro-organismos e enzimas, tornando esses materiais 

lignocelulósicos estruturalmente rígidos e pouco reativos. Além disso, a CA possui as camadas 

reforçadas por sílica, impedindo a diminuição da cristalinidade e, consequentemente, da 

superfície específica de contato da celulose36. 
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Figura 2- Esquema simplificado da composição da parede celular vegetal. 

 

 

 A compreensão da complexidade estrutural e da reatividade dos materiais 

lignocelulósicos requer o conhecimento das características e das propriedades de cada um de 

seus componentes. Este conhecimento é de fundamental importância para a seleção de 

processos para o aproveitamento da biomassa. 

 

 

2.3.1 Celulose 

 

 

A celulose é um dos principais constituintes da parede celular da planta, sendo 

responsável por dar rigidez e firmeza a esta. Consiste em um polímero formado por resíduos β-

D- glicopiranosídicos de fórmula geral (C6H10O5)n, unidos através de ligações glicosídicas β-D 

(1→4), sendo normalmente o constituinte encontrado em maior abundância nas biomassas37. A 

Figura 3 representa a cadeia linear da celulose, formada de várias unidades consecutivas de 

celobiose38.  
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Figura 3- Estrutura da celulose, formada por várias unidades consecutivas de celobiose. 

 

 

As cadeias de celulose formam as fibrilas elementares, embora não exista uma 

separação definitiva entre as duas regiões, há evidências de que as microfibrilas têm um núcleo 

cristalino rodeado e interrompido por células amorfas. A região cristalina, de configuração mais 

ordenada formada por cadeias de celulose unidas por ligações de hidrogênio e força de Van der 

Waals, e, a amorfa, menos ordenada e mais susceptível à hidrólise. Considera-se que as regiões 

amorfas sejam formadas pela presença de moléculas de água, que evitam a cristalização da 

celulose. Ao passo que, as ligações por pontes de hidrogênio, inter e intramoleculares são 

responsáveis pela manutenção das regiões cristalinas, tornando a celulose resistente à 

hidrólise39. 

Através de processo de hidrólise, a celulose sofre despolimerização, liberando 

monômeros de glicose (Figura 4), que podem ser utilizados como intermediários na produção 

de insumos químicos. 
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Figura 4- Hidrólise da celulose liberando unidades de glicose. (Adaptado de GONG et al. 

2010)40. 

 

 

2.3.2 Hemicelulose 

  

 

As hemiceluloses (polioses) são estruturalmente associadas à celulose e são depositadas 

na parede das células em um estágio anterior à lignina, unindo a fração celulósica à lignina. A 

natureza química das polioses varia, nas plantas, de tecido para tecido e de espécie para 

espécie. As polioses, ao contrário da celulose, são compostas por vários açúcares como: D-

glicose, D-manose e D-galactose (hexoses) e, em maior quantidade, por D-xilose, L-arabinose 

(pentoses), podendo ainda apresentar quantidades variáveis de ácidos urônicos, grupos acetila, 

formando polímeros de estrutura ramificada e de cadeias mais curtas (Figura 5)41. 
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Figura 5- Estrutura dos principais açúcares que compõem a hemicelulose. 

 

 

As polioses possuem normalmente um grau de polimerização inferior ao da celulose, 

com 100 a 200 monômeros. Possuindo menor massa molecular e ligações químicas mais fracas, 

e estrutura amorfa, a hemicelulose é a fração mais susceptível ao tratamento ácido, em que 

libera açúcares, que podem ser utilizados na produção de insumos químicos - por exemplo, 

xilitol, produto da fermentação da xilose (constituinte majoritário da hemicelulose)42. 

 

2.3.3 Lignina 

 

 

É uma macromolécula de natureza amorfa encontrada na parede celular das plantas, 

conferindo rigidez, impermeabilidade e resistência aos ataques microbiológicos e mecânicos; 

depois da celulose, é o polímero orgânico mais importante e abundante no reino vegetal.  

Este componente da parede celular, representado na Figura 6-a, está frequentemente 

ligado às fibras de celulose na forma de uma substância chamada de complexo lignocelulósico, 

representado na Figura 6-b21. 

 

 

 

           α-D-Glicopiranose          Ácido α-D-Glucorônico            α-D-Galactose 

          β-D-Glicose            β - D- Xilose                    β-D-Manose 
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Figura 6- (a) Monômero de lignina. (b) Complexo ligninocelulósico. 

 

 

A lignina possui natureza química bem distinta dos carboidratos, sendo caracterizada 

por uma estrutura preponderantemente aromática43. Consiste em um polímero tridimensional de 

elevada massa molecular, formado pela condensação de unidades do tipo fenil-propano, com 

crescimento aleatório em direção a uma macromolécula com diferentes tipos de ligações entre 

os monômeros. A lignina é formada basicamente por três alcoóis, p-cumarílico, coniferílico e 

sinapílico (Figura 7)44. 

 
 

 

 

Figura 7- Alcoóis formadores da molécula de lignina. 

 

 

Acredita-se que a formação da lignina se deve a um processo de oxidação dos 

monômeros, resultando num polímero repleto de ligações cruzadas, características da lignina. 

(a)                (b) 

OH OHOH
Álcool Álcool sinapílico          Álcool Coniferílico

    OHOH OH

OMe
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Muitas ligações cruzadas podem ocorrer entre anéis aromáticos ou através de cadeias alifáticas 

laterais sugerindo não ser possível definir uma única fórmula para a lignina. A fração de lignina 

pode representar até 40% da massa da biomassa45 (base seca) e possui um interesse especial 

devido a sua natureza fenólica em que uma grande variedade de fenóis e núcleos aromáticos se 

fazem presentes. 

 

 

2.3.4 Extraíveis 

 

 

Os componentes em menor proporção encontrados em biomassas como a CA, incluem 

uma variedade de compostos orgânicos, cuja presença relativa é regida por uma série de 

fatores, entre os quais, os de natureza genética e climática. Estes componentes não estão na 

parede celular da planta e são conhecidos como extrativos, por serem solúveis em água, 

solventes orgânicos ou volatilizados a vapor39. 

O teor de extrativos em biomassas varia de 3 a 10% (m m-1), sendo estes constituintes 

responsáveis por determinadas características das plantas, como cor, cheiro, resistência natural 

ao apodrecimento, sabor e propriedades abrasivas46. Deste modo, os seguintes compostos 

podem ser encontrados em resinas: estilbenos, terpenos, lignanas, flavonóides e outros 

aromáticos. Além destas substâncias, outros compostos orgânicos também podem estar 

presentes nos extrativos, como gorduras, ceras, ácidos graxos, alcoóis, esteróides e 

hidrocarbonetos de elevada massa molar. 

 

 

2.4 Biorrefinaria 

 

 

A biomassa é uma das poucas fontes com potencial para atender a necessidade de 

sustentabilidade ambiental e representa uma alternativa viável a dos recursos fósseis para a 

produção de combustíveis de transportes e de produtos químicos, já, que é o único material rico 
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em carbono disponível no planeta, além dos fósseis. Em decorrência disto, tem sido proposto 

um complexo fabril similar ao de uma refinaria de petróleo, que vem sendo chamado de 

biorrefinaria para produzir produtos químicos e energia a partir de processos que utilizam 

biomassa como matéria-prima. Para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável, as 

biorrefinarias devem exercer um papel dominante neste milênio47.  

Neste contexto, o desenvolvimento de novas tecnologias que levem ao aproveitamento de 

todo o potencial econômico e energético da biomassa é de fundamental importância, devendo 

ser considerada, ainda, a sustentabilidade das cadeias produtivas, o que passa por uma 

avaliação criteriosa dos impactos ambientais, econômicos e sociais48. 

Os combustíveis baseados em biomassa usados em transportes são identificados como 

biocombustíveis de primeira e de segunda geração. Os de primeira geração são aqueles 

produzidos a partir de matérias-primas também usadas como alimentos, para humanos e para 

animais. Em decorrência, estes biocombustíveis geram questionamentos éticos, políticos e 

ambientais. Para contornar estas inquietações, a produção de biocombustíveis de segunda 

geração (isto é, gerados a partir de resíduos, rejeitos ou de produtos não utilizados na 

alimentação humana), vem ganhando crescente importância como uma possível alternativa à 

utilização de combustíveis fósseis49. Com o desenvolvimento de combustíveis de segunda 

geração, espera-se que o uso de biomassa em complexos da biorrefinaria assegure um benefício 

ambiental adicional e dê maior segurança energética, graças à coprodução tanto de bioenergia 

como de produtos químicos mais valiosos. 

 

 

2.5 Pré-tratamento do material lignocelulósico  

 

 

Segundo a tendência de biorrefinarias, a separação seletiva de frações constituintes de 

uma dada biomassa pode viabilizar o uso das frações resultantes para a geração de produtos 

com maior valor agregado. Dessa forma a celulose, a hemicelulose e a lignina, constituintes de 

resíduos lignocelulósicos, podem gerar, de uma maneira geral, hexoses, pentoses e derivados 

do fenilpropano.  
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A íntima associação existente entre os três constituintes majoritários da biomassa, com a 

interveniência de extrativos, confere grande resistência ao ataque de agentes químicos, 

enzimáticos ou microbianos, o que vem a dificultar a utilização desta como matéria-prima para 

processos químicos e biotecnológicos. Por isso é imprescindível que resíduos agrícolas passem 

por uma etapa de pré-tratamento, que visam à desorganização do complexo lignocelulósico, a 

fim de tornar a celulose susceptível à hidrólise, independentemente do processo empregado.  

A resistência da celulose à hidrólise é atribuída a fatores como: cristalinidade, área de 

superfície acessível, proteção da lignina, caráter heterogêneo das partículas da biomassa e o 

fato da celulose estar revestida pela hemicelulose50. Sendo assim, a soma de todos estes fatores 

estruturais e composicionais deve ser levada em consideração. Um pré-tratamento eficaz é 

capaz de causar o rompimento destas barreiras por meio da ampliação da área superficial 

interna das partículas do substrato, através da solubilização e/ou pela degradação parcial da 

hemicelulose e da lignina51. Isto conduz ao fracionamento dos três componentes e leva à 

abertura da estrutura da celulose, como representado na Figura 8. 

 

 

 

Figura 8- Efeito do pré-tratamento nos materiais lignocelulósicos. (Adaptado de HSU et al. 

1980)52. 

 

 Em vista disso, vários tipos de pré-tratamentos têm sido propostos na literatura: físicos, 

físico-químicos, químicos e biológicos ou, ainda uma combinação desses, dependendo o fim 

proposto. 

As operações físicas de pré-tratamento como a moagem são baseadas na redução do 

tamanho da partícula ocasionando uma melhora no desempenho do agente hidrolítico pelo 
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aumento da área superficial e, em alguns casos, pela redução do grau de polimerização e 

cristalinidade da celulose53. 

Pré-tratamentos físico-químicos combinam processos físicos e químicos. Os mais 

importantes incluem explosão a vapor (catalisada ou não por CO2), explosão das fibras 

lignocelulósicas com amônia líquida (AFEX) e água quente (LHW)54.  

Na classe dos pré-tratamentos químicos utilizam-se solventes orgânicos, peróxidos, 

ozônio e mais intensamente estudados álcalis e ácidos55. Neste tipo de processo, a maior parte 

dos pré-tratamentos difere nos tipos de química e mecanismos responsáveis pelas modificações 

estruturais e químicas da parede celular. 

Os pré-tratamentos biológicos normalmente utilizam fungos e algumas bactérias, micro-

organismos que secretam enzimas extracelulares, como lignina peroxidases e lacases, que 

ajudam a degradar uma quantidade considerável de lignina da biomassa56. 

 

 

2.6 Hidrólise da biomassa  

 

 

Vários tipos de hidrólise têm sido propostos na literatura, entre os principais tem-se: 

ácida, básica e enzimática. A conversão enzimática da celulose a açúcares fermentescíveis 

envolve operações de pré-tratamento para retirar ligninas e expor a celulose e a hemicelulose ao 

ataque das celulases (endoglucanase e exoglucanase), que quebram a celulose em celobiose, 

sendo esta subsequentemente convertida em duas moléculas de glicose pela β-glucosidase.  

A hidrólise enzimática e a fermentação podem ocorrer em separado ou simultaneamente. 

Quando a hidrólise ocorre sequencialmente à fermentação, a operação é designada de hidrólise 

e fermentação separadas (SHF). A vantagem da SHF é que as temperaturas da hidrólise 

enzimática e da fermentação podem ser otimizadas. O problema nesta operação é que a glicose 

e a celobiose permanecem no mesmo meio que a celulose e a celulase e estes, mono e 

dissacarídeos, inibem a ação da celulase. Embora os rendimentos possam ser melhorados 

adicionando-se grandes quantidades de celulase, esta estratégia aumenta o custo do processo. 

Para contornar este problema, adiciona-se o micro-organismo fermentativo no meio em que 

estão sendo produzidos os açúcares, processo esse conhecido como sacarificação e fermentação 

simultânea (SSF)56. 
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Tratamentos químicos em meio básico, usualmente, causam degradação da lignina, 

separando-a da celulose e hemicelulose. Em meio ácido, a tendência é a hidrólise e a 

solubilização de polissacarídeos. 

Algumas bases podem ser utilizadas no processo de hidrólise do material 

lignocelulósico. A hidrólise alcalina utiliza condições moderadas de temperaturas e pressão em 

comparação com a hidrólise ácida. O principal efeito deste processo consiste na remoção da 

lignina da biomassa, promovendo maior reatividade a fibra. O álcali, geralmente hidróxido de 

sódio ou óxido de cálcio, promove o “inchamento” da biomassa, de modo que a cristalinidade 

da biomassa decresce, enquanto ocorre um incremento da superfície específica de contato e da 

porosidade da mesma57. 

A hidrólise ácida pode se dar com ácidos concentrados ou diluídos. Com ácidos 

concentrados, a hemicelulose e celulose presentes na biomassa são quebradas usando soluções 

aquosas de ácidos minerais fortes, tais como ácido sulfúrico, clorídrico ou fosfórico, à baixa 

temperatura (<100 °C). A principal desvantagem dessa técnica é que requer equipamentos 

resistentes à corrosão, aumentando assim o custo de produção. Tipicamente, a fração de 

hemicelulose é hidrolisada mais rapidamente que a fração de celulose e os monossacarídeos, 

liberados da hemicelulose, são expostos no meio reacional por muito tempo, o que leva a 

degradação e perda desses açúcares. A recuperação do ácido usado no processo é essencial por 

razões econômicas e devido a problemas ambientais58. 

No processo com ácido diluído, parte da hemicelulose e da celulose são hidrolisadas 

separadamente. Desta forma, as condições de hidrólise tanto para a hemicelulose quanto para a 

celulose, podem ser otimizadas. O processo com ácido diluído consiste em submeter a 

biomassa e uma solução ácida ao aquecimento, em um reator hermético. São utilizadas 

temperaturas que variam de 130-240 °C, em que soluções de ácido sulfúrico, clorídrico, 

fosfórico, nítrico e acético podem ser utilizadas como catalisadores para a hidrólise parcial de 

materiais lignocelulósicos.  

Em temperaturas superiores a 160 °C há favorecimento da hidrólise da celulose, 

enquanto que, sob condições mais brandas, há maior conversão da hemicelulose em açúcares 

fermentescíveis59. A hidrólise com ácidos diluídos é facilitada com a utilização de matéria-

prima com reduzido teor de cinzas e impurezas, em virtude do efeito tamponante destas, sendo 

necessária a lavagem da biomassa antes da hidrólise60. Os ácidos utilizados como catalisadores 

nos processos de hidrólise liberam prótons que atuam nas ligações glicosídicas entre os 
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monômeros de açúcares nas cadeias poliméricas (Figura 9a) com posterior quebra da ligação 

C1–O. O carbocátion gerado na etapa b é estabilizado pela deslocalização do par de elétrons 

existente sobre o oxigênio do anel glicosídico, adjacente a C1. O ataque nucleofílico da água 

sobre C1 (Figura 9c) com regeneração do ácido (Figura 9d e 9e) encerra a etapa de 

despolimerização 

 

 
 

Figura 9- Mecanismo de hidrólise da celulose catalisada por ácido. (Adaptado de OGEDA & 

PETRI, 2010)56. 

 

 

 O rompimento destas ligações glicosídicas da hemicelulose e da celulose liberam uma 

série de compostos, principalmente, açúcares como xilose, glicose e arabinose61. São liberados, 

também, produtos como furfural, da degradação de pentoses, e 5-hidroximetil-2-furfural (5-

HMF), oriundo da desidratação de hexoses, havendo ainda formação de ácido fórmico e 

levulínico a partir da degradação de 5-HMF. A hidrólise dos grupos acetil da hemicelulose gera 

ácido acético, e ainda compostos não-estruturais da fração extrativa e produtos de degradação 

da lignina62. 
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 A Figura 10 apresenta um esquema simplificado dos produtos formados, a partir da 

hidrólise ácida de biomassas lignocelulósicas. 

 

 

 
 

Figura 10- Principais produtos formados a partir da hidrólise ácida. 

 

 

Açúcares fermentescíveis como a glicose e a xilose, liberados através da hidrólise ácida 

da biomassa celulósica, podem ser utilizados, com vantagem, na produção de ácidos orgânicos 

como, por exemplo, o AS, acrescentado valor aos produtos químicos já obtidos, a partir de 

fontes de petróleo.  

 

 

2.7 Ácido Succínico 

 

 

O AS é um ácido orgânico dicarboxílico que participa do metabolismo energético em 

todas as células animais e vegetais como um intermediário do ciclo de Krebs produzido a 

partir do ácido alfa-cetoglutárico63. Possui uma série de aplicações na indústria e sua estrutura 

é semelhante ao ácido fumárico e ácido maléico, com a diferença do AS ter a cadeia carbônica 

saturada. 
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No século XIX, cientistas encontraram AS em resina fóssil de árvores conhecido como 

âmbar produzido a partir da fermentação da celulose por micro-organismos, por isto, o ácido 

recebeu o nome de ácido succínico, derivado do latim succinum, que significa âmbar. 

Georgius, (1956)64 purificou o AS produzido a partir do âmbar, para a utilização na indústria 

alimentícia e farmacêutica. A maior parte do AS disponível comercialmente é produzida pelo 

processo químico, em que o gás de petróleo liquefeito (GPL) ou óleo de petróleo, é utilizado 

como ponto de partida. 

Há um considerável esforço para substituir a produção de AS, a partir de derivados do 

anidrido maléico, sintetizado a partir do n-butano. Para tanto, diversos micro-organismos foram 

selecionados e avaliados para a produção de AS a partir de várias fontes de carbono, sendo as 

bactérias anaeróbicas Actinobacillus succinogenes, Anaerobiospirillum succiniciproducens, 

Mannheimia succiniciproducens e estirpes de Escherichia coli recombinantes, mais 

intensamente estudadas, devido a capacidade de produzir AS65. Além disso, durante o processo 

fermentativo de produção do AS, o dióxido de carbono é fixado, representando uma vantagem 

adicional no processo, uma vez que colabora com a eliminação de um gás causador de efeito 

estufa. 

O AS é um percursor versátil na produção de outros diferentes ácidos carboxílicos e 

ésteres, bem como inúmeros outros produtos. O crescimento da produção global de AS é de 

10% ao ano, estima-se que o consumo anual seja em torno de 30.000 t, estima-se que se a 

produção biotecnológica venha substituir a via petroquímica o mercado potencial para esse 

insumo químico é de 270.000 t. Suas primeiras notificações destacam a fabricação de tintas, 

vernizes, solventes, perfumes, plastificantes, entre outros66. O polibutileno de succinato (PBS), 

fabricado a partir da polimerização do AS com 1,4 butanodiol, é um bioplástico bastante 

promissor por ser biodegradável e apresentar resistência química e térmica. O PBS pode ser 

processado para formar mono e multifilamentos, fios de divisão, entre outros67. 

Na Figura 11, podem-se observar vários outros compostos químicos produzidos a partir 

do AS e empregados em uma variedade de sínteses orgânicas e processos industriais. 
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Figura 11- Compostos químicos produzidos a partir do AS. (Adaptado de WERPY & 

PETERSEN, 2004)68. 

 

 

 Além de ser usado como percursor de outros importantes produtos químicos o AS é 

utilizado diretamente na indústria alimentícia65, como agente aromatizante para alimentos e 

bebidas como refrigerantes, cervejas, entre outros.  

Na indústria de medicamentos é utilizado na fabricação de fármacos que amenizam os 

efeitos da veisalgia, uma vez que ativa a degradação do acetaldeído, um metabólito tóxico 

proveniente da degradação do álcool etílico. Estudos confirmam o efeito positivo no sistema 

imunológico e, também, no neural, contribuindo para o aumento da concentração, consciência 

e reflexos. O AS aumenta a atividade da respiração celular, aumenta a resistência do corpo, 

possui ação antitóxica, sendo utilizado na quimioterapia e radioterapia, bem como na 

recuperação após doenças cardíacas69, 70. 

A primeira planta industrial de produção de AS a partir de fontes renováveis como trigo 

foi construída em 2009 na França, com capacidade inicial de 2.000 t 71. Várias outras unidades 

estão em processo de construção para ampliação da produção biotecnológica atual e também 

para a obtenção de outros derivados do AS com ampla aplicação na industria como gama 

butil-lactona, tetrahidrofurano e 1,4 butanodiol. 
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2.7.1 Micro-organismos produtores de ácido succínico 

 

 

Diferenciadas vias metabólicas conduzem à síntese de AS. Algumas bactérias utilizam, 

principalmente, fosfoenolpiruvato (PEP) na reação de carboxilação, enquanto outros, usam 

múltiplos caminhos para formar o AS72. 

Várias linhagens tem sido reportadas na literatura como produtores em potencial de AS, 

intermediário metabólico comum de muitos micro-organismos. Entre esses, encontra-se a 

espécie Propionibacterium, que forma succinato a partir de aminoácidos; as bactérias típicas do 

trato gastrointestinal como Escherichia coli, Pectinatus sp, Bacteroides sp; as bactérias obtidas 

do rúmem como Ruminococcus flavefaciens, A. succinogenes, Prevotella ruminicola, 

Succinimonas amylolytica, Succinivibrio dextrinisolvens, Wolinella succinogenes e Cytophaga 

succinicans, Mannheimia succiniciprocens73,74,75. Além de algumas linhagens geneticamente 

modificadas, como E. coli AFP18476 ou E. coli KJ12277.  

  As bactérias isoladas a partir do rúmen bovino como A. succinogenes são micro-

organismos mais promissores para a produção de AS como produto principal de fermentação, 

de acordo com os valores de rendimentos alcançados. Este micro-organismo demonstra uma 

capacidade distinta para produzir AS, a partir de uma ampla gama de fontes de carbono tais 

como arabinose, celobiose, frutose, galactose, glicose, lactose, maltose, manitol, manose, 

sorbitol, xilose e sacarose sob condições anaeróbicas78.  

A. succinogenes, ao contrário de E. coli ou A. succiniciproducens, é uma bactéria 

osmofílica, ou seja, capaz de crescer na presença de altas concentrações de açúcares ( até 70 g 

L-1)79, o que favorece a fermentação e a maior produção de AS. Fatores fisiológicos e 

nutricionais como concentração inicial de açúcar, fontes de nitrogênio, tamanho do inóculo, 

concentração dos íons carbonatos, pH e temperatura do meio de crescimento são reportados 

como os fatores mais críticos que afetam tanto o crescimento celular como a produção de 

AS80,81.  

LIU et al. (2008)82, estudaram a produção de AS com A. succinogenes 

CGMCC1593, utilizando melaço de cana diluído 30% (m v-1) como fonte de carbono. O melaço 

passou por uma etapa de pré-tratamento com 5 mol L-1 H2SO4, em temperatura de 60 °C, 

durante 2 h. Após, o meio foi centrifugado e o pH ajustado a 6,5, suplementado com 5 g L-1 de 

extrato de levedura e 5 g L-1 de glicose. A fermentação foi realizada a 37 ºC em meio 
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anaeróbico. Os experimentos conduzidos em frascos agitados, durante 60 h, e utilizando 95% 

de glicose, produziram 50,6 g L-1 de AS. Utilizando reator de 5 L sob agitação de 200 rpm, 

obteve-se 55,2 g L-1 de AS.  

Zeng et al. (2009)75, produziram AS a partir da fermentação anaeróbia de hidrolisados 

de palha de milho, arroz e trigo com A. succinogens. Os hidrolisados foram suplementados com 

K2HPO4, (1,5 g L-1), extrato de levedura (15 g L-1), NaH2PO4 . 2 H2O (1,5 g L-1) e MgCO3 na 

concentração de 80% do total de açúcares redutores. Utilizando hidrolisados de palha de milho 

com 58 g L-1 de açúcar, pH 6,5, 37 ºC, em 48 h de fermentação em biorreator, foi produzido 

45,5 g L-1 de AS e 5,3 g L-1 de subprodutos totais (ácido acético e ácido fórmico).  

Borges & Pereira (2011)83, produziram AS por fermentação do hidrolisado 

hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar com A. succinogenes. O meio fermentativo 

contendo 52 g L-1 de xilose foi obtido através da hidrólise com H2SO4, 1% (v v-1), à 121 ºC 

durante 40 min, com a taxa de sólido: líquido de 1:2 (m v-1). O hidrolisado foi fermentado 

durante 24h, em meio anaeróbico, sob agitação de 150 rpm, 37 ºC, pH 7, suplementado com 

NaHCO3 (10 g L-1), MgSO4 (3 g L-1), extrato de levedura (2 g L-1) e KH2PO4 (5 g L-1), 

obtendo-se assim um rendimento de 22,5 g L-1. 

 

 

2.7.2 Metabolismo na produção de ácido succínico 

 

 

A maioria das bactérias produtoras de AS formam uma mistura de ácidos, com 

quantidades variadas do produto de interesse e de outros subprodutos. A fisiologia das 

bactérias, que possuem habilidade para produzir AS, varia de forma significativa65. A. 

succinogenes utilizam a via fosfoenolpiruvato (PEP) carboxiquinase, utilizando quatro 

enzimas-chaves (PEP carboxiquinase, malato desidrogenase, fumarase e fumarato 

desidrogenase). A via PEP carboxiquinase é regulada pelo nível de CO2 (Figura 12). As 

bactérias que utilizam esta via, a PEP carboxiquinase atuam catabolicamente para fixar CO2, 

juntamente com adenosina difosfato (ADP), e sintetizar oxaloacetato e adenosina trifosfato 

(ATP) a partir do PEP. A concentração de CO2 regula os níveis das principais enzimas da via 

PEP carboxiquinase, produzindo AS em altos níveis de CO2, devido ao aumento da 
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carboxilação de PEP para oxaloacetato, em vez de conversão PEP a piruvato. Teoricamente, 1 

mol de CO2 é necessário para formar 1 mol de AS.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12- Via metabólica de A. succinogenes em elevadas concentrações de CO2. (Adaptado 

de ZEIKUS et al. 1999)84. 
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2.8 Inibidores do processo de fermentação 

 

 

Conforme foi dito na seção 2.6, além dos açúcares, outros produtos são formados 

durante a hidrólise ácida, tais produtos secundários, devido à toxicidade aos micro-organismos, 

afetam a eficiência da fermentação. Esses compostos podem limitar, e até impedir, o consumo 

da fonte de carbono e/ou reduzir a cinética de crescimento, reduzindo o rendimento e 

produtividade, enquanto aumenta a complexidade e o custo de recuperação de AS. A inibição 

pode também ser resultado do sinergismo entre as várias substâncias presentes no hidrolisado85. 

  O ácido acético é formado a partir dos grupos acetil presentes nas xilanas e, dependendo 

das condições empregadas na hidrólise ácida, pode ser gerado em concentrações em torno de 

17 g L-1. O ácido acético pode reduzir o pH intracelular, dificultando a produção de energia e o 

transporte de diversos nutrientes para a célula86.  

O furfural gerado na hidrólise de pentose é um aldeído com natureza aromática, capaz 

de reduzir o crescimento celular e a formação de ATP no meio fermentativo, podendo causar 

morte celular ao interferir no processo de respiração e na fosforilação oxidativa. Já o 5-HMF 

oriundo da degradação das hexoses, possui um mecanismo de ação similar ao furfural e, 

normalmente, conduzem a fases de latência extensas (fase lag) de crescimento das células87. 

A degradação parcial da fração de lignina libera no hidrolisado substâncias fenólicas 

como, ácido cinâmico, siringaldeído, cinamaldeído, p-hidroxicinamaldeído, álcool coniferilico 

e álcool 3,5-dimetoxi-4-hidroxinamílico, ácido p-hidroxibenzóico, ácido m-hidroxibenzóico, 

ácido vanílico, ácido siríngico, p-hidroxibenzaldeído e vanilina. Estas substâncias 

desestruturam as membranas celulares, o que resulta na diminuição da capacidade de proteção e 

produção enzimática das células. Adicionalmente, a inibição do consumo de xilose, gerada por 

alguns compostos fenólicos de baixa massa molecular, tem sido reportada na literatura 87, 88. 

Considerando os custos de separação e purificação de AS, a partir de caldo de 

fermentação contendo ácidos mistos, a formação de subprodutos deve ser minimizada, ou, se 

possível, eliminada por engenharia metabólica e otimização de processos de fermentação, 

porém, poucos estudos foram conduzidos na engenharia metabólica de A. succinogenes.  

Diversos tipos de pré-tratamentos vêm sendo empregados para remoção ou redução dos 

compostos tóxicos presentes nos hidrolisados hemicelulósicos. Os tratamentos podem ser 

classificados em função da forma de realização (individual ou combinado) ou conforme a 
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natureza dos agentes empregados (biológico, químico e físico). Os métodos para destoxificação 

variam de acordo com tipo de inibidor presente: entre os métodos mais conhecidos, destacam-

se a combinação de alteração de pH com adsorção em carvão ativado, adsorção em resinas de 

troca iônica e a utilização de polímeros vegetais.  

A adsorção em carvão vegetal ativado é um dos métodos mais econômicos e eficientes, 

permitindo a remoção de ácido acético e compostos fenólicos, enquanto as resinas de troca 

iônica também são eficientes na remoção destes compostos; seu mecanismo de atuação deve-se 

à capacidade destas de adsorver diversos subprodutos do hidrolisado, e também de clarificação 

do mesmo, porém, aumentam o custo do processo89. A floculação por adição de polímero à 

base de tanino vegetal pode ser empregada como um tratamento alternativo, a fim de remover 

compostos tóxicos do hidrolisado hemicelulósico, uma vez que estes polímeros possuem 

capacidade de se ligarem às proteínas, insolubilizando-as, além de formarem complexos com 

metais e removerem fenóis do meio90.  

A avaliação simultânea destes procedimentos, em um único hidrolisado, poderá 

assegurar uma análise mais precisa dos resultados, de forma a se obter uma metodologia eficaz, 

para contornar o problema da toxicidade destes compostos aos micro-organismos e melhorar a 

fermentabilidade dos hidrolisados, para que estes possam ser eficientemente empregados em 

processos de bioconversão, como para a produção de AS.  

Nota-se que alguns tratamentos, apesar de se mostrarem eficientes na diminuição de 

inibidores, podem criar condições que afetam as características do meio e geram maior 

condição de estresse ao micro-organismo utilizado. Tratamentos com variações de pH podem 

desencadear aumentos excessivos na força iônica do meio. Adicionalmente, alguns tratamentos 

podem diminuir a concentração de açúcares fermentáveis no hidrolisado. O desenvolvimento 

de processos de hidrólises que minimizem a presença de inibidores no hidrolisado, eliminando 

possíveis etapas de destoxificação, concomitantes a uma alta eficiência na recuperação de 

açúcares, são de suma importância para reduzir os custos do processo91.  
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2.9 Planejamento experimental 

 

 

A otimização de experimentos por meio de métodos multivariados visa, particularmente, 

estudar a interação de duas ou mais variáveis experimentais por vez. Dentre os métodos 

multivariados, tem-se o chamado planejamento fatorial, onde se escolhem as variáveis (fatores) 

a serem estudadas e efetuam-se experimentos, variando-se os valores destes fatores. 

A metodologia de superfície de resposta (ou RSM, Response Surface Methodology) pode 

ser entendida como um conjunto de técnicas estatísticas de planejamento de experimentos e 

métodos de otimização, usadas para analisar problemas com variáveis independentes contínuas 

em relação à variável aleatória. Os experimentos são repetidos quantas vezes forem necessárias 

até se atingir uma superfície ótima, ou seja, o objetivo é buscar a combinação dos fatores que 

otimizam a resposta. Essa técnica tem sido utilizada, com grande sucesso, na modelagem de 

diversos processos industriais, particularmente, em situações onde um grande número de 

variáveis de um sistema, influencia alguma característica fundamental deste sistema, pois esta 

metodologia facilita o estudo de um sistema, diminuindo a quantidade de experimentos 

necessários para obtenção de informações sobre o comportamento do mesmo com precisão das 

informações obtidas92. O primeiro passo em RSM é definir os limites experimentais a serem 

explorados, abrangendo um largo intervalo de modo que possa ser obtida uma resposta clara 

para o modelo. O número de experimentos é dado por 2K + 2K + n, onde n é o número de 

experimentos do ponto central e K é o número de variáveis. 

A modelagem normalmente é feita ajustando-se os modelos mais simples, como o linear 

e o quadrático. Dentre as metodologias de superfície de resposta, uma das mais aplicadas é a do 

chamado delineamento do composto central rotacional (DCCR, Central Composite Rotatable 

Design).  

O modelo de primeira ordem, normalmente, é apropriado quando se está interessado na 

aproximação da superfície de resposta a uma pequena região do espaço experimental. Para o 

caso de duas variáveis independentes, o modelo de primeira ordem, em termos codificados, é 

demonstrado na equação 2.1. 

 

22110 xx                                                         (2.1) 
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 Esse modelo considera o chamado modelo dos efeitos principais, porque inclui somente 

os efeitos principais das duas variáveis x1 e x2. Há ainda uma interação entre essas variáveis 

que pode ser adicionada (equação 2.2), o modelo passa então a ter curvatura na superfície de 

resposta. 

                               

                                      211222110 xxxx                                          (2.2) 

  

 Muitas vezes essa curvatura, na superfície de resposta, é forte o suficiente e o modelo se 

torna inadequado. Para esses casos, o modelo de segunda ordem é comumente requerido. Para 

o caso de duas variáveis, o modelo de segunda ordem é representado na equação 2.3, este 

modelo é usado como aproximação da verdadeira superfície de resposta em uma pequena 

região experimental. 

 

                       1212
2
222

2
11122110 xxxxx          (2.3) 

  

 O modelo de segunda ordem é largamente utilizado devido ao fato de ser mais flexível, 

abrangendo grande variedade de formas e funções, aproximando-se muito bem da verdadeira 

superfície de resposta. Outra vantagem do método de segunda ordem é que os parâmetros são 

facilmente estimados93. 

 

 

2.10 Recuperação de ácido succínico 

  

 

Uma etapa fundamental em um processo de produção do AS por fermentação microbiana 

é a recuperação do produto, através da concentração e purificação do mesmo. Considera-se que 

o custo de purificação, normalmente, representa mais de 60% do custo total de produção94.  

  O desenvolvimento de um processo de purificação de AS de custo razoável, a partir de 

caldo de fermentação, bem como a separação de subprodutos da etapa fermentativa, como os 

ácidos acético, fórmico, láctico e pirúvico, é crucial para o desenvolvimento de um processo de 
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produção viável. Métodos como acidificação, eletrodiálise e extração têm sido propostos na 

literatura para a purificação de AS65. 

A eletrodiálise é um processo de separação muito utilizado, na qual os compostos 

ionizados são separados dos não ionizados, através de uma membrana de troca iônica, com 

gradiente de potencial elétrico, processo comumente utilizado na indústria. O AS é obtido no 

caldo de fermentação na forma ionizada, enquanto que os outros hidratos de carbono, proteínas, 

incluindo os aminoácidos estão, principalmente, na forma não-ionizada95. 

Um outro processo de purificação foi desenvolvido, empregando precipitação de sais de 

succinato96. A adição de hidróxido de cálcio, além de neutralizar o caldo de fermentação, 

provoca a precipitação de succinato de cálcio. O sal precipitado é recuperado por filtração e 

como a maioria das aplicações exigem o AS na forma de ácido livre é necessário uma etapa de 

conversão do sal em ácido por adição de ácido sulfúrico. O AS é recuperado por filtração, e 

adicionalmente, purificado por meio de trocadores de íons ácidos e básicos. Este processo 

melhora, consideravelmente, a pureza do AS, de 44,5% no caldo de fermentação para 94,2% (m 

m-1) após a purificação.  

Os processos de purificação descritos, apesar de eficientes, apresentam custos 

relativamente elevados. A extração reativa de AS com base em aminas extratoras, empregando 

aminas terciárias hidrofóbicas, tem sido considerada um método de purificação eficaz e mais 

econômico que os demais, pois o processo se dá em temperatura e pressões atmosféricas. Este 

processo baseia-se na reação reversível entre o agente de extração e o ácido carboxílico 

extraído. A separação seletiva do ácido, a partir do meio de fermentação, contendo uma mistura 

de ácidos, pode ser conseguida com base nos valores de pKa dos ácidos e do pH da reação97. 

Novas tecnologias propõem um processo de recuperação sequencial em que, inicialmente, 

é feito uma extração reativa, seguido de uma destilação a vácuo e após, cristalização do produto 

alvo com pureza de 99,76% (m m-1) e rendimento de 73,09%98. 

O método de extração em fase sólida (SPE) é comumente utilizado para purificação e pré-

concentração de analitos de interesse. Em relação a outros tipos de extração, é uma técnica 

simples de separação líquido-sólido, baseada nos mecanismos de separação da cromatografia 

líquida a baixa pressão, também conhecida como cromatografia líquida clássica. É uma 

metodologia com características atraentes para o desenvolvimento de procedimentos analíticos, 

devido à larga diversidade de fase estacionária que pode ser utilizada, além disso, a SPE 



 

48 

 

apresenta vantagens com relação aos métodos mais clássicos de extração, tais como praticidade 

e maior sensibilidade.  

A SPE permite a purificação e pré-concentração dos analitos de interesse podendo ser 

testada para a extração do AS, uma vez que essa metodologia possui ampla faixa de aplicação, 

devido à larga diversidade de fases estacionárias que podem ser empregadas. Nesta técnica, os 

analitos contidos numa matriz aquosa são extraídos, após passarem por um cartucho contendo 

sorvente. Um solvente seletivo é, geralmente, utilizado para remover os interferentes e, então, 

outro solvente é usado para lavar os analitos de interesse conforme esquema exemplificado na 

Figura 13. 

 

 

 

Figura 13- Esquema para extração em fase sólida de AS. (Adaptado de LANÇAS, 2004)99. 

 

  

Os mecanismos de separação utilizados na SPE se equivalem com os da cromatografia 

líquida clássica: adsorção, partição em fase normal ou reversa, exclusão por tamanho e troca-

iônica, dependendo das características da fase sólida empregada no empacotamento do 

cartucho100.  

A separação de materiais por troca iônica é baseada na adsorção reversível e diferencial 

dos íons da fase móvel pelo grupo trocador da matriz. Na troca iônica, a fase estacionária é 

altamente carregada, sendo que solutos com cargas de sinais contrários a esta, são 

seletivamente adsorvidos. Os solutos adsorvidos podem ser, subsequentemente, eluídos por 

deslocamento com outros íons com o mesmo tipo de carga, porém com maior força de 

interação com a fase estacionária. Os diferentes graus de afinidade eletrostática entre o trocador 
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e os íons da fase móvel regem este tipo de separação. A diferença de afinidade entre os íons da 

fase móvel e a matriz é devida as diferenças de carga, sendo possível controlá-la utilizando 

fatores como pH e força iônica101.  
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 3. MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

3.1 Processo de produção de AS 
 

 

A Figura 14 apresenta, de maneira simplificada, um esquema do processo de produção de 

AS, a partir da CA, com ênfase nas principais etapas realizadas.  

 

 

 
 

 

Figura 14- Fluxograma das etapas experimentais deste trabalho: hidrólise ácida da CA, 

fermentação, determinações analíticas, extração e purificação. 
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3.2 Matéria-prima e preparação do material 

 

 

A CA utilizada nos experimentos foi fornecida por beneficiador local. Inicialmente, a 

biomassa foi submetida a um pré-tratamento mecânico para adequar os tamanhos das partículas 

ao tratamento posterior com ácido diluído. A CA foi cominuída em moinho analítico de facas 

(Romer Labs, São Paulo, Brasil), para aumento da superfície e redução da cristalinidade da 

fração celulósica. As partículas de biomassa foram selecionadas em sistema de peneiras com 

agitação automática (Bertel, São Paulo, Brasil), com diâmetros de abertura das malhas no 

intervalo entre 0,18 e 0,30 mm. Partindo-se de 300 g de CA cominuída, obteve-se 180 g de CA 

com o diâmetro escolhido. As partículas selecionadas foram lavadas com 700 mL de água 

destilada (até filtrado incolor) e secas em estufa (Ideal, São Paulo, Brasil), à temperatura de 50 

ºC, durante 24 h.  

 

 

3.3 Processo de hidrólise ácida 

 

 

Uma vez realizado o pré-tratamento, a biomassa foi submetida ao processo de 

hidrólise ácida. As condições de hidrólise foram otimizadas, através de planejamento fatorial, 

utilizando metodologia de superfície de resposta.  

Para a etapa hidrolítica foram testados dois tipos de reatores, uma autoclave (Phoenix, 

São Paulo, Brasil) e um vaso de politetrafluoretileno (PTFE) para decomposição de amostras 

à pressão (Berghof, Eningen, Alemanha). 

  Na hidrólise ácida pressurizada (HAP) feita em sistema Berghof, colocou-se a 1,0 g da 

CA previamente tratada, em vaso de teflon, com capacidade de 250 mL, sendo acrescidos 10 

mL de catalisador ácido diluído (HCl ou H2SO4)9. O recipiente fechado foi acondicionado em 

morteiro de aço inox e aquecido eletricamente, conforme pode ser observado na Figura 15. 
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Figura 15- Sistema Berghof empregado na HAP da CA. Componentes: 1) vaso de teflon; 2) 

morteiro de aço inox; 3) sistema de aquecimento/resfriamento; 4) controlador de temperatura. 

(Bevilaqua, D. B, 2010)9. 

 

 

A pressão (P) exercida no interior do vaso de teflon foi calculada através da equação 

para gases reais (equação 3.1). 

 

                           푃 + 푎 
푛
푉   (푉 − 푛푏) = 푛푅푇                                                               (3.1) 

 

Em que, n é o número de mols, V é o volume do recipiente (L), R é a constante dos 

gases (0,0082 L atm K-1 mol-1) e T é a temperatura (K). As constantes de Van der Waals α 

(5,464 L2 atm mol-2) e b (0,03043 L mol-1) são correções estabelecidas à equação dos gases 

reais, sendo parâmetros ajustáveis característicos de cada gás, neste caso estabelecidos para o 

vapor d’água. A constante a está relacionada com as forças de atração intermoleculares, 

enquanto a constante b está relacionada com o volume molecular. 

 Já para a hidrólise da CA em autoclave, a solução ácida (HCl ou H2SO4) juntamente 

com a CA, foram colocadas em frascos de Erlenmeyer, com capacidade de 250 mL e 

autoclavadas a uma pressão manométrica de 1,17 bar e temperatura de 121 ºC.  

Nos dois sistemas, decorrido o tempo de hidrólise, as amostras foram filtradas em filtro 

qualitativo de celulose (26 µm), para a separação de resíduos de celulignina e armazenadas a 

4°C para posterior análise dos produtos e subprodutos formados.  
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3.3.1 Planejamento e otimização do processo hidrolítico 

 

 

Foram avaliadas estratégias de um delineamento experimental, visando a maior 

liberação de açúcares, baseado em valores ótimos de distintas variáveis independentes do 

processo a fim de otimizar os parâmetros de hidrólise. Para tanto, fez-se um planejamento 

completo para cada sistema de hidrólise – delineamento composto central rotacional (DCCR) 

– para as três variáveis independentes com 8 combinações possíveis para os 2 níveis 

estudados (23), acrescidas dos 6 ensaios axiais e de 3 repetições no ponto central, totalizando 

17 ensaios.  

Os resultados foram submetidos à análise de dados pelo software Statistica 8.0 

(StatSoft, Tulsa, USA), com uso da ferramenta Experimental Design (DOE) para à análise de 

variância, construção das superfícies de respostas, curvas de contorno e perfis de 

desejabilidade. 

Vários ácidos poderiam ser usados para os testes, porém, optou-se por utilizar apenas 

HCl e H2SO4, por serem os mais citados na literatura além de fácil obtenção102. 

As variáveis independentes investigadas na HAP foram: concentração de ácido HCl ou 

H2SO4 (0,12-0,85 mol L-1); tempo (30-110 min) e temperatura (135-185°C), sendo que as 

pressões variaram de 45-62 bar. A relação biomassa:solução ácida utilizada nos experimentos 

foram de 1:10 (m v-1). Os valores utilizados nos ensaios do planejamento estão apresentados na 

Tabela 3, sendo os experimentos conduzidos em ordem randômica. 

 
 
Tabela 3- Valores utilizados no planejamento composto central para o processo de produção de 

glicose partir da HAP da CA. 

  
Variáveis Níveis 

  -1,68    -1      0     +1 +1,68 

Concentração de ácido (mol L-1) 0,12 0,26 0,48 0,70 0,85 

Tempo (min) 30 46 70 94 110 

 Temperatura (°C) 135 145 160 175 185 
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    Já na hidrólise em autoclave, investigou-se a concentração de ácido HCl ou H2SO4 

(0,12-0,85 mol L-1); o tempo de hidrólise (30-110 min) e relação massa de CA: volume de 

solução ácida (1-7 g: 10 mL). Os valores utilizados nos ensaios do planejamento estão 

apresentados na Tabela 4. 

 

 

Tabela 4-Valores utilizados no planejamento composto central para o processo de produção de 

glicose partir da hidrólise da CA em autoclave. 

 
Variáveis Níveis 

-1,68 -1 0 +1 +1,68 

Concentração de ácido (mol L-1) 0,12 0,26 0,48 0,70 0,85 

Tempo (min) 45 69 105 141 165 

Proporção mássica (m v-1) 1,0 2,2 4,0 5,8 7,0 

 

 

3.3.2 Destoxificação do hidrolisado 

 

 

A eficácia de diversos métodos de destoxificação do hidrolisado ácido de CA foi testada 

a partir da avaliação da redução da concentração de ácido acético, fórmico e fenóis, sem a 

perda de açúcares fermentescíveis. Entre os processos foram testados adsorção em carvão 

vegetal ativado, sistema combinado de alteração de pH e adsorção em carvão vegetal ativado e 

floculação. 

 

 

3.3.2.1 Adsorção em carvão vegetal ativado  

 

O hidrolisado foi tratado adicionando-se 2,5% (m v-1) de carvão ativo (Synth, São 

Paulo, Brasil), sendo incubado a 50°C, por 30 min, a 400 rpm. Em seguida, a solução foi 

filtrada a vácuo com membrana filtrante de nitrato de celulose (47 mm x 0,45 µm) (Sartorius, 
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Goettingen, Alemanha). O hidrolisado teve seu pH inicial (pH 1,0) ajustado para pH 6,0 com 

solução de hidróxido de sódio (6 mol L-1) (Vetec, Rio de Janeiro, Brasil)102. 

 

3.3.2.2 Alteração de pH e adsorção em carvão vegetal ativado  

 

Também foi testada a alteração do pH do hidrolisado com hidróxido de cálcio (6 mol L-

1) (Synth, São Paulo, Brasil), até pH 7,0, seguido da redução para 2,5 com ácido fosfórico (6 

mol L-1) (Vetec, Rio de Janeiro, Brasil). Após esta etapa, o hidrolisado foi misturado ao carvão 

2,5% (m v-1) sendo incubado a 50°C, por 30 min, a 400 rpm. Ao final de cada etapa de 

tratamento (alteração de pH e adsorção com carvão), o precipitado resultante foi removido por 

filtração a vácuo, com membrana filtrante de nitrato de celulose (47 mm x 0,45 µm)89 . 

  

 

3.3.2.3 Floculação por polímero de origem vegetal 

 

O pH inicial do hidrolisado foi ajustado 8,0 com hidróxido de cálcio (6 mol L-1), após 

foi filtrado a vácuo e, então, acondicionado em contato com agente coagulante Acquapol® C1 

5% v v-1 (Acqua Química, São Paulo, Brasil), sob agitação de 200 rpm por 45 min. Esse 

polímero orgânico/catiônico é constituído basicamente por tanato de amônio quaternário. 

 Para a remoção do precipitado formado, o hidrolisado foi centrifugado a 4000 rpm 

(Mikro 220R, Hettich, Hanover, Alemanha) por 10 min, conforme metodologia estabelecida 

por Silva (2006)103.  

 

 

3.4 Micro-organismo e meios de cultura 

  

 

Para o processo de obtenção do AS, o hidrolisado de CA foi fermentado com A. 

succinogenes DSM 22257, reportada na literatura como as bactérias que oferecem maior 

rendimento de AS84. Os experimentos tiveram início após a ativação das células, armazenadas 
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em ampola de liofilização segundo protocolo da empresa fornecedora. Todos os materiais 

utilizados neste trabalho foram previamente esterilizados em autoclave a 121 ºC por 15 min, a 

ativação e inoculação das células foram realizadas em câmara asséptica (LF equipamentos, São 

Paulo, Brasil). 

As células reativadas foram, posteriormente, repicadas e preservadas em 30 g L-1 de 

caldo triptona de soja (TSB), mantidas sob agitação orbital de 150 rpm, por 48 h, à 37 °C, 

sendo o volume final do cultivo mantido sempre a 10% (v v-1) do inóculo inicial. A 

composição do meio TSB (Acumedia, Lansing, EUA) está apresentada na Tabela 5. 

 

 

Tabela 5- Composição do meio de crescimento. 

 

Componente Concentração g L-1 

Caseína enzimática hidrolisada 17 

Farelo de soja enzimático hidrolisado 3,0 

Cloreto de sódio 5,0 

Fosfato dipotássico 2,5 

Dextrose 2,5 

 

 

O crescimento do micro-organismo foi avaliado através da análise espectrofotométrica da 

densidade óptica celular, sendo a absorbância analisada em 600 nm em espectrofotômetro 

Shimadzu, UV-1800, (Kyoto, Japão) empregando o software UVProbe. 

Foi feito uma estria de esgotamento das células em placas de Petri, contendo o meio 

sólido TSA (ágar triptona de soja) composto por TSB 30 g L-1 e ágar 15 g L -1 , as placas 

estriadas foram incubadas a 37 ºC, durante 48 h. As culturas foram mantidas a 4 ºC, até a sua 

utilização, fazendo repiques mensais. 

A estrutura da parede celular bacteriana foi analisada por microscopia óptica através da 

coloração de Gram. Essa técnica permite a separação de amostras bacterianas em Gram-

positivas e Gram-negativas e a determinação da morfologia e do tamanho das amostras 

analisadas. 
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O método da coloração de Gram baseia-se na capacidade das paredes celulares de 

bactérias Gram-positivas reterem o corante cristal violeta no citoplasma, enquanto que as 

paredes celulares de bactérias Gram-negativas não o fazem104. 

Para a análise microscópica, espalhou-se uma amostra da colônia bacteriana na lâmina de 

vidro em forma longitudinal (esfregaço), sendo fixado na chama do bico de bunsen e, então, 

submetido ao método de coloração de Gram que consiste no tratamento sucessivo de um 

esfregaço bacteriano, fixado pelo calor, com as soluções de:  

- Cristal violeta e safranina (Merck, Darmstadt, Alemanha); 

- Lugol 5% (v v-1) (Laborclin, Paraná, Brasil); 

- Etanol-acetona 1:1 (v v-1) (Vetec, São Paulo, Brasil); 

- Safranina (Merck, Darmstadt, Alemanha). 

Após, a lâmina foi seca na chama e, em seguida, analisada no microscópio binocular 

(Olympus, Tokyo, Japão) na lente objetiva de 100x. 

 

 

3.5 Planejamento e otimização do processo fermentativo 

 

 

 Os hidrolisados destoxificados foram autoclavados de modo similar aos cultivos e então, 

fermentados com 10% do inóculo (v v-1). A fermentação se deu em pH 7, a uma vazão de 3,7 

mL min-1 de CO2 para garantir condições anaeróbicas. As demais, condições de fermentação 

como concentração dos nutrientes, bicarbonato de sódio (NaHCO3) (Synth, São Paulo, Brasil) e 

extrato de levedura (Acumedia, Lansing, EUA) e agitação foram otimizadas, através de 

planejamento fatorial.  

Para tanto, optou-se por um DCCR para as três variáveis independentes com 8 

combinações possíveis para os 2 níveis estudados (23), acrescidas dos 4 ensaios axiais e de 3 

repetições no ponto central, totalizando 17 experimentos. Com base neste planejamento 

fatorial, superfícies com curvas de respostas, curvas de contorno e análise de variância foram 

realizadas para avaliação dos efeitos e a significância do modelo. Os valores das variáveis 

independentes selecionadas para os experimentos seguem na Tabela 6.  
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Tabela 6- Valores utilizados no planejamento composto central para a fermentação do 

hidrolisado ácido com A. succinogenes. 

 
Variáveis Níveis 

-1,68 -1 0 +1 +1,68 

Extrato de levedura (g L-1) 2,0 3,6 6,0 8,4 10 

NaHCO3 (g L-1) 0,0 0,6 1,0 1,4 2,0 

Agitação (rpm) 0 60 150 240 300 

 

 

A temperatura usada em cada experimento foi mantida constante em 37 ºC e as 

fermentações decorreram em Erlenmeyers de 250 mL, utilizando-se um volume final de 150 

mL, em estufa para hibridização com agitação orbital tipo shaker (Marconi, MA 430, São 

Paulo, Brasil) acoplada a um cilindro de CO2 (White Martins, Rio de janeiro, Brasil) conforme 

esquema da Figura 16.  

 

 

 
 

Figura 16- Representação do sistema utilizado para fermentação dos hidrolisados de CA. 

 

 

A partir dos resultados do planejamento experimental do fermentado, selecionou-se o 

experimento que apresentou maior rendimento de AS e refez-se tal fermentação. A fermentação 

foi acompanhada por 96 h, retirando-se alíquotas de 2 mL, em câmara asséptica a cada 6 h, com 

auxílio de pipetas estéreis, para acompanhamento do consumo de açúcares, a concentração 

celular e a produção de AS e subprodutos. 
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 As amostras foram centrifugadas a 8000 rpm durante 10 min, sendo o sedimentado 

utilizado para determinar a massa celular (biomassa) e o sobrenadante analisado por 

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) a fim de avaliar o rendimento (g g-1) e a 

produtividade (g L-1 h-1) da etapa fermentativa (%). 

O rendimento da hidrólise foi calculado a partir da quantidade de açúcares produzida (g) 

pela quantidade de CA utilizada (g) (equação 3.2). 

 

푅 ó  =  
푔 푎çú푐푎푟
푔 퐶퐴                                                                                                   (3.2) 

 

O rendimento em termos de AS foi calculado pela relação da concentração AS produzido 

por grama de açúcar consumido (g) e a produtividade, pela relação da concentração de AS 

produzida (g L-1) pelo tempo de fermentação (h),105 conforme as equações 3.3 e 3.4, 

respectivamente. 

 

 푅  =  
g L-1 퐴푆

g L-1 푎çú푐푎푟                                                                                                        (3.3) 

 

 푃  =  
푔 퐴푆
퐿 ℎ                                                                                                                      (3.4) 

 

 

3.6 Extração em fase sólida do AS 

 

 

O meio fermentado foi submetido ao procedimento de SPE para purificação do AS. Para 

tanto foram realizados vários testes preliminares, utilizando diferentes cartuchos e solventes, a 

fim de otimizar o método de extração, buscando desenvolver um protocolo com boa 

recuperação.  

Para a extração das amostras, utilizou-se um sistema manifold para SPE (Alltech, 

waukegan, EUA) e bomba de vácuo (Weg, B481194, Santa Catarina, Brasil). A passagem da 
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amostra pelos cartuchos na etapa de otimização e validação da metodologia não ultrapassou a 

vazão de 2 mL min-1. 

 Diferentes absorventes foram testados quanto à sua capacidade de extrair AS a partir de 

matrizes aquosas do meio fermentativo, sendo testados cartuchos com fase polimérica estireno-

divinilbenzeno Strata-X (3 mL, 200 mg) (Phenomenex, Torrance, EUA), fase reversa Strata-X 

(3 mL, 200 mg) (Phenomenex, Torrance, EUA) e cartuchos de troca iônica Chromabond® SB 

(quartenário de amônio 3 mL, 500 mg) (Macherey-Nagel, Düren, Alemanha). 

Os cartuchos de troca iônica foram condicionados com 2 mL de álcool metílico e 

equilibrados com 2 mL de CaCO3 0,1 mol L-1, sendo o procedimento repetido duas vezes. Já os 

cartuchos poliméricos e de fase reversa foram condicionados com 2 mL de álcool metílico e 

equilibrados com 2 mL de água ultrapura106.  

 A amostra foi adicionada (2 mL) e, após, lavada em duplicata com 1 mL de CaCO3 0,1 

mol L-1 nos testes com cartuchos de troca iônica e com 1 mL de água de ultrapura nos demais 

cartuchos, após as amostras foram mantidos sob vácuo durante 5 min. 

Na etapa de eluição, utilizou-se metanol e água modificados com 10% (v v-1) de ácido 

fórmico em ambos os cartuchos, pois são solventes de polaridades elevada, que apresentam 

grande afinidade pelo analito estudado. As alíquotas geradas de cada etapa foram analisadas 

por HPLC-RID e HPLC-DAD. 

Após a determinação cromatográfica da concentração de AS, a fase de eluição do SPE 

foi cristalizada em liofilizador (Alpha 1-4 LSC Christ, Osterode am Harz, Alemanha), à –44 

°C, vácuo de 2 × 10-2 mbar, durante 24 h. As amostras foram imediatamente colocadas em 

dessecador evacuado e, posteriormente, pesadas para determinação da pureza (valor aferido por 

meio da concentração de AS determinada por HPLC). 
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3.7 Métodos analíticos 

 

 

3.7.1 Determinação da concentração de fenóis totais 

 

 

A concentração de fenóis totais foi determinada, utilizando-se o método de Folin 

Ciocalteu107, que se baseia na redução dos ácidos fosfotungstico (H3PW12O40) e fosfomolíbdico 

(H3PMo12O40), presentes no reagente de Folin-Ciocalteu, pelos fenólicos presentes na amostra, 

a óxido de tungstênio (W8O23) e óxido de molibdênio (Mo8O23), em meio alcalino (Eq. 3.5).  

 

H3PW12O40 + H3Mo12O40 + Fenol→ W3O23 + Mo3O23                                                                       (3.5) 

 

Primeiramente, foram preparados 3 mL de amostra do hidrolisado diluído e adicionados a 

este 0,2 mL de reativo Folin Ciocalteu (Merck, Darmstadt, Alemanha). Após 5 min, adicionou-

se 0,8 mL de solução contendo 150 g L-1 de carbonato de sódio (Vetec, São Paulo, Brasil). Os 

tubos foram agitados em vórtex e mantidos no escuro. Decorridos 30 min, os óxidos formados 

apresentaram coloração azulada, sendo possível a leitura da absorbância a 760 nm em 

espectrofotômetro Shimadzu, UV-1800, (Kyoto, Japão), empregando o software UVProbe. 

Através de uma curva de calibração, utilizando vanilina (Merck, Darmstadt, Alemanha) como 

padrão, quantificou-se a concentração de fenóis presentes na amostra.  

 

 

3.7.2 Determinação dos ácidos orgânicos e açúcares por HPLC-RID 
 

 

A concentração do AS, ácido acético, ácido fórmico e 5-HMF além dos açúcares 

(glicose, xilose e arabinose) produzidos no processo hidrolítico ácido da CA, bem como o 

consumo destes, durante a etapa fermentativa, foram determinadas com detector de índice de 

refração (HPLC-RID) RI-101 Shodex - Showa Denko KK, utilizando forno para coluna TCC 

3.000 SD. As determinações foram realizadas empregando-se o método do padrão externo nos 

cinco pontos de concentrações.  
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As condições cromatográficas otimizadas a partir do método de JEON et al. (2010)108 

estão descritas na Tabela 7. Para tanto, as amostras foram diluídas em água ultrapura (1:10, v v-

1) e, após, passadas em filtro para seringa com membrana PTFE (13 mm x 0,22 µm). 
 
 
Tabela 7- Condições cromatográficas utilizadas na determinação de açúcares e subprodutos por 

HPLC-RID. 
 

                                                 Condições cromatográficas 

Coluna  Aminex HPX-87H (300 mm x 7,8 mm) 

Temperatura  40 °C 

Fase móvel  Água ultrapura contendo 5 mM de H2SO4 

Vazão  0,4 mL min-1 

Eluição  Isocrático 

Volume de injeção   20 µL 

 

 

3.7.3 Determinação cromatográfica de AS e alguns interferentes por HPLC-DAD 

  

 

Para caracterização do hidrolisado e do meio fermentado, bem como para a purificação 

do AS por SPE, as amostras foram analisadas também por HPLC-DAD, para tanto foi utilizado 

um sistema de HPLC constituído por uma bomba LC-20AT, desgaseificador DGU-20A5, 

amostrador automático SIL-20A, detector de arranjo de diodos SPD-M20A, módulo 

comunicador CBM-20A e Software LC Solution (Shimadzu, Kyoto, Japão).  

Durante a otimização do método, várias condições e solventes foram testados para 

melhorar a separação dos analitos (AS, ácido acético e 5-HMF) de outros compostos presentes 

no meio. A melhor separação foi obtida utilizando uma coluna cromatográfica Mediterranea 

sea 18 (15 cm X 0,4 cm, d.i 3 µm) (Teknokroma, Sant Cugat del Vallés, Espanha).  

A fase móvel empregada foi uma mistura de água e metanol (Merck, Darmstadt, 

Alemanha), na proporção 97:3 (v v-1), ambas as fases modificadas com 0,1% de ácido fórmico, 

(Synth, São Paulo, Brasil), em modo isocrático com uma vazão de 0,6 mL min-1. O volume de 
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injeção foi de 20 L para ambos os compostos. O tempo de retenção foi de 5,7 min para o 

ácido acético, 6,3 min para o ácido fórmico, 11,5 min para o 5-HMF e 13,2 min para o AS. O 

comprimento de onda de maior absorção foi de 280 nm para o 5-HMF e 210 nm para os ácidos 

orgânicos.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 Determinações analíticas 

 

4.1.1 Determinação por HPLC-DAD  

 

 

O método de determinação do AS, ácido acético e 5-HMF por HPLC-DAD foi validado 

em termos de faixa de linearidade, limites de detecção e quantificação. As Figuras de mérito 

obtidas estão expostas na Tabela 8. A região de linearidade da curva analítica foi determinada, 

avaliando-se a proporcionalidade entre a resposta do detector e a concentração dos padrões 

aquosos (Sigma-Aldrich, Missouri, EUA). As curvas de calibração foram construídas com sete 

níveis de concentração. Cada ponto da curva de calibração é a média de três medições da área do 

pico. 

O limite de detecção (LD) foi calculado como o menor nível de concentração no qual o 

composto estudado foi identificado com uma razão sinal/ruído (S/N) > 3,0. O limite de 

quantificação (LQ) foi definido como o menor nível de concentração em que o composto 

apresentou razão sinal/ruído (S/N) > 10, com auxílio de soluções padrão.  

 

 

Tabela 8- Figuras de mérito para a determinação analítica por HPLC-DAD. 

 

Analitos 

 

Faixa linear (mg L-1) Equação da reta r2 

 

LD 

(mg L-1) 

 

LQ 

(mg L-1) 

AS 1 - 2000 y=255407x - 22432 0,997 0,35 1,16 

Ácido Acético 1 - 200 y=1565,536x + 22,943 0,995 0,13 0,48 

Ácido fórmico 1 - 200 y=170,674x - 7772,1 0,998 0,10 0,33 

5-HMF 0,5 - 1500 y=21316,2x - 509,6 0,995 0,05 0,16 
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Na determinação dos analitos, o coeficiente de determinação obtido para as curvas de 

calibração foi > 0,99 na faixa linear de trabalho, evidenciando linearidade satisfatória e 

possibilitando desta forma a quantificação dos compostos pelo método do padrão do externo109. 

 

 
 
4.1.2 Determinação por HPLC-RID 

 

 

O método de determinação dos açúcares, AS e subprodutos por HPCL-RID foi 

desenvolvido com o auxílio das soluções-padrão de AS, glicose, xilose, arabinose e 5-HMF 

(Sigma-Aldrich, Missouri, EUA) além dos ácidos fórmico e acético (Synth, São Paulo, Brasil). 

As Figuras-de-mérito obtidas estão expostas na Tabela 9.  

 

 

Tabela 9 - Figuras de mérito para a determinação analítica por HPLC-RID. 

 

Analitos 
 

TR 
Faixa linear 

(mg L-1) 
Equação da reta r2 

LD 

(mg L-1) 

LQ 

(mg L-1) 

AS 17,3 150 - 2000 y = 1558,1x - 11363 0,993 45 148 

5-HMF 15,8 100 - 2000 y = 235031,6x - 8908,8 0,990 2,2 7,2 

Glicose 13,4 100 - 2000 y =201882,6x - 888407 0,999 8,9 29 

Arabinose 15,3 100 - 2000 y=255316x – 22432,9 0,999 6,9 22 

Xilose 14,3 100 - 2000 y =1468,1x – 5895,7 0,998 12 39 

Ácido formic 22,6 250 - 5000 y =111,8x – 4198,9 0,999 9,9 32 

Ácido acético 21,1 250 - 5000 y=155808x - 2838243 0,946 5,0 16 

 

 

O modelo de regressão linear mostrou-se adequado para as determinações analíticas em 

estudo, uma vez que os coeficientes de determinação foram superiores a 0,99 para todos 

analitos. O INMETRO recomenda que o r2 seja igual ou superior a 0,90. Os LQs e LDs foram 
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adequados para quantificação dos analitos e acompanhamento do bioprocesso. Os limites do 

método são os mesmos do instrumento para os analitos em estudo, uma vez que não há etapas 

de preparo e pré-concentração das amostras. 

Os r2 obtidos para as curvas de calibração na faixa linear de trabalho evidenciam 

linearidade satisfatória, possibilitando a quantificação dos analitos, pertencentes à complexa 

matriz hidrolítica e do meio fermentativo pelo método de padrão externo. 

 

 

4.2 Otimização da hidrólise ácida em sistema Berghof 

 

 

Os fatores analisados nas hidrólises ácidas diluídas, conforme descrito na seção 3.3.1, 

foram concentração de ácido (0,12-0,85 mol L-1), tempo (30-110 min) e temperatura (135-185 

°C).  

  As condições hidrolíticas para produção de glicose e xilose diferem muito, devido às 

características estruturais das biomassas26. A glicose é produzida pela hidrólise da celulose e, 

através da degradação de parte da fração hemicelulósica, sendo este, o açúcar, em maior 

concentração produzido a partir de biomassas, então, optou-se pela otimização do processo de 

produção de glicose tanto em sistema Berghoff de HAP como em autoclave. 

Na tabela 10, encontram-se os valores dos ensaios experimentais bem como as respostas 

referentes às concentrações de glicose analisadas por HPLC-RID.  

As concentrações de glicose obtidas usando H2SO4 como catalisador variaram de 0,15-

13,3 g L-1, correspondendo a um rendimento de 0,90-80,0 mg de glicose g-1 CA (ou 0,09-8,0% 

m m-1), já com HCl obtiveram-se concentrações de glicose na faixa de 0,10-19,0 g L-1, o 

equivalente a rendimentos entre 0,60-114 mg de glicose g-1 CA (ou 0,06-11,4% m m-1), 

conforme as circunstâncias do DCCR. 
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Tabela 10- Resultados do DCCR para avaliação da produção de açúcares na HAP. 

 

Ensaios 
HCl / H2SO4 

(mol L-1) 

Tempo 

(min) 

Temperatura 

(°C) 

HCl H2SO4 

Glicose 

(g L-1) 

Glicose 

(g L-1) 

1 0,26 46 145 3,39±0,10 3,11±0,05 

2 0,70 46 145 3,81±0,08 4,10±0,09 

3 0,26 94 145 4,25±0,09 3,73±0,07 

4 0,70 94 145 10,4±0,11 10,1±0,11 

5 0,26 46 175 19,0±0,06 13,3±0,05 

6 0,70 46 175 0,27±0,05 3,49±0,04 

7 0,26 94 175 6,30±0,08 7,59±0,06 

8 0,70 94 175 0,04±0,02 0,15±0,02 

9 0,12 70 160 5,48±0,06 5,65±0,03 

10 0,85 70 160 0,44±0,01 10,5±0,05 

11 0,48 30 160 7,07±0,09 6,78±0,04 

12 0,48 110 160 11,7±0,15 12,1±0,09 

13 0,48 70 135 3,35±0,05 3,38±0,07 

14 0,48 70 185 0,10±0,02 0,17±0,01 

15 0,48 70 160 18,0±0,21 12,8±0,19 

16 0,48 70 160 18,5±0,24 13,1±0,15 

17 0,48 70 160 18,1±0,25 12,9±0,18 

 

 

Analisando a Tabela 10, observa-se que no experimento 5, em que a hidrólise foi 

realizada com 0,26 mol L-1 de ácido, 175 °C por 46 min foram determinadas concentrações 

superiores de glicose para ambos os ácidos. 

 No ensaio 8, o qual foi feito em 175 °C e condições reacionais mais severas de 

catalisador ácido (0,70 mol L-1) e tempo (94 min), a baixa conversão sugere que parte da 

glicose produzida no início da hidrólise se degrada, reduzindo o rendimento de açúcares e 

aumentando a formação de possíveis inibidores do processo fermentativo para ambos 

planejamentos. 
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LOPEZ et al. (2010)110, produziram 5,5 g L-1 de glicose hidrolisando a CA com H2SO4 

0,5% (v v-1), durante 24 h , à 160 ºC. Os autores observaram que, em temperaturas acima de 200 

ºC, a concentração de HMF e furfural aumenta consideravelmente, devido à degradação dos 

açúcares presentes no meio hidrolítico. 

Através dos resultados obtidos na matriz, foi possível avaliar um modelo matemático 

para produção de glicose. Os experimentos foram avaliados estatisticamente com um intervalo 

de confiança pré-estabelecido de 95% (p<0,05). Os termos não significativos, neste intervalo de 

confiança, para ambos os ácidos foram incorporados aos resíduos para cálculo da análise de 

variância (ANOVA), a qual está apresentada na Tabela 11. A exigência dos três pontos centrais 

para a resposta desejada indica a reprodutibilidade do processo111. 

  

 

Tabela 11- ANOVA para a produção de glicose por HAP. 
 

Tratamento 
Fontes de 

Variação 

Soma de 

Quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrados 

Médios 

Fcalculado 

H2SO4 
* 

Regressão 206,07 2 103,03 11,78 

Resíduos 122,93 14 8,78 
 

Total 329,05 16 
  

HCl 
** 

Regressão 733,87 7 104,83 22,49 

Resíduos 42,90 9 4,66 
 

Total 776,77 16 
  

 
* R2 = 87,3% e F tabelado 2, 14; 0,05 = 3,73; 

**R2 = 94,5% e F tabelado 7, 9; 0,05 = 3,29. 

 

 

A ANOVA revela os modelos que descrevem as respostas das concentrações de glicose 

em função das variáveis investigadas, considerando os parâmetros estatisticamente 

significativos. Os valores dos R2 asseguram que 87,3% (H2SO4) e 94,5% (HCl) dos resultados 

gerados são explicados pelo modelo matemático. Observou-se, ainda, que o valor de F 

calculado é maior que o valor de F tabelado92 a um nível de confiança de 95%. Desta forma, 
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pode-se assegurar que o referido modelo ofereceu significância estatística e satisfez os 

requisitos para a construção das superfícies de resposta e curvas de contorno. 

Para fins práticos, é sempre desejável que o modelo seja o mais ajustado possível, que 

ele tenha o menor número possível de parâmetros, sem perder a qualidade do delineamento, 

para isso coeficientes de regressão sem influência sobre o resultado do ajuste final foram 

removidos, gerando as equações do modelo matemático, somente com os termos significativos. 

As equações 4.1 e 4.2 representam os tratamentos com HCl e H2SO4, respectivamente, 

descrevendo as concentrações de glicose previstas pelos modelos matemáticos 

reparametrizados em função das variáveis independentes (푡 correspondendo ao tempo e 푇 à 

temperatura).  

 

 

Glicose (g L-1) =18,06531 - 1,99481[HCl] - 4,92763 [HCl]2 -2,62108t2 -5,37052T2 + 2,27375 

[HCl]xt - 3,91125[HCl]xT – 2,56625 Txt       .........................................................          .. (4.1) 

 

Glicose (g L-1) = 9,76518-3,22306T2-2,98500[H2SO4]xT                                                   (4.2) 

 

 

Através da superfície de respostas e curvas de contorno geradas pelo modelo, dispostas 

nas Figuras 17 e 18, podem-se visualizar as concentrações de catalisador ácido, tempo e 

temperatura de hidrólise que resultam na maior concentração de glicose nos ensaios de HAP.  

Verifica-se, para ambos os catalisadores ácidos, que nos pontos axiais de todas variáveis 

independentes, a concentração de glicose encontra-se em um nível muito abaixo da produzida 

nos pontos -1, 0 e 1. Rendimentos maiores foram obtidos nas faixas de 0,26-0,70 mol L-1 de 

ácido, em tempos que variaram de 46-94 min e temperaturas entre 145-175 ºC, atingindo-se 

concentrações de glicose superiores a 13 g L-1 e 19 g L-1 para o H2SO4 e HCl, respectivamente. 
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Figura 17- Superfícies de resposta (esquerda) e curvas de contorno (direita) para a produção de 

glicose (g L-1) produzida por HAP, envolvendo tratamentos com HCl em função da 

concentração de ácido x tempo (a), tempo x temperatura (b) e concentração de ácido x 

temperatura (c). 

 (a) 

  (b) 

 (c) 
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Figura 18- Superfícies de resposta (esquerda) e curvas de contorno (direita) para a produção de 

glicose (g L-1) por HAP, envolvendo tratamentos com H2SO4 em função da concentração de 

ácido x tempo (a), tempo x temperatura (b) e concentração de ácido x temperatura (c). 

  (a) 

(b) 

(c) 
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A análise dos valores das variáveis independentes, que maximizam a produção de 

glicose, foi feita através da função de desejabilidade (D). Esta função é comumente utilizada 

em experimentos multivariados, permitindo encontrar a resposta mais desejada, a qual é a 

combinação de múltiplas respostas, transformando um problema de várias respostas em um de 

uma única resposta por meio de equações matemáticas112. A Figura 19 mostra o gráfico dos 

perfis dos valores otimizados, a função de desejabilidade e os valores otimizados das três 

variáveis independentes para os dois ácidos. 

 

 

  
 

 

(a) 
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Figura 19- Perfil dos valores previstos/otimizados e da desejabilidade do planejamento 

composto central para produção de glicose via HAP empregando HCl (a) e H2SO4 (b). 

 

 

Observando as Figuras 19(a) e 19(b), verifica-se que os três primeiros perfis são 

relativos à resposta da glicose com cada uma das variáveis independentes, mantendo-se fixas as 

demais nos pontos centrais. 

 O quarto perfil mostra a desejabilidade da produção de glicose, com valores descritos 

entre 0 e 1, onde 0 representa um valor completamente indesejado e valores mais próximos a 1 

indicam maior produção de glicose, sendo o valor 1 correspondente a condição otimizada do 

sistema. 

 Os três últimos perfis mostram a desejabilidade individual para cada fator, bem como a 

global, definida como a média geométrica das funções individuais, sendo igual a 0,94 para HCl 

e 0,96 para H2SO4. Este valor demonstra que o valor encontrado para os fatores fornecem o 

valor muito próximo do máximo estabelecido por todas as respostas.  

(b) 
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As linhas verticais tracejadas correspondem aos valores ótimos dos parâmetros 

estudados e estão localizados, exatamente, nos pontos centrais. Assim, a função 퐷 permitiu 

obter os valores ótimos dos parâmetros experimentais do DCCR: ácido na concentração de 0,48 

mol L-1, tempo de 70 min, temperatura de 160 °C e pressão de 53 bar tanto para os tratamentos 

com HCl quanto para H2SO4. 

 Apesar de essa condição integrar a região otimizada e apresentar resultados 

satisfatórios, tanto para os tratamentos com HCl quanto para os tratamentos com H2SO4, para o 

processo de fermentação posterior, optou-se em repetir a hidrólise pertencente ao ensaio 5. 

Nestes ensaios, embora as condições de temperatura e pressão sejam maiores, 175 °C e 59 bar, 

respectivamente, o tempo reacional (46 min) e a concentração do ácido empregada foram 

inferiores (0,26 mol L-1) aos valores estabelecidos pela função desejabilidade. Além disso, a 

produção de glicose em ambos os ensaios mostrou-se idêntica. 

Mesmo o H2SO4 sendo mais forte e mais fixo em comparação ao HCl, é um ácido 

oxidante. A maior produção de açúcar fermentescível foi atingida nos processos envolvendo 

HCl, fato que segundo MORAIS & BROETTO (2012)113, está relacionado com a degradação 

do açúcar produzido pelo próprio H2SO4. 

 

 

4.3 Otimização da hidrólise ácida em autoclave 

 

 

Na hidrólise em autoclave avaliou-se as influências da concentração de HCl e H2SO4 

(0,12-0,85 mol L-1); o tempo de hidrólise (45-165 min) e proporção mássica: solução ácida 1-7 

g: 10 mL na produção hidrolítica de glicose. Na Tabela 12 encontram-se os valores dos ensaios 

experimentais e as respostas em termos da produção de glicose em autoclave, analisada por 

HPLC-RID. 
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Tabela 12- Resultados do DCCR para avaliação da produção de glicose em autoclave. 
 

 

 

 

Verifica-se, que as concentrações de glicose produzidas em autoclave com HCl 

variaram de 2,02 -10,7 g L-1, correspondendo a um rendimento de 9,10-26,7 mg de glicose g-1 

CA; já para o H2SO4 as concentrações de glicose variaram de 1,31-9,42 g L-1, correspondendo a 

5,90-23,5 mg de glicose g-1 CA, conforme as circunstâncias do DCCR, demonstrando a 

influência das variáveis independentes na resposta final. A exigência dos três pontos centrais 

para a resposta desejada indica a reprodutibilidade do processo. 

Nos experimentos do ponto central (ensaios 15-17) em que a hidrólise foi conduzida à 

105 min, com 0,48 mol L-1 de ácido, relação biomassa: volume de ácido de 4: 10 (m v-1), foram 

produzidas as maiores concentrações de glicose, para ambos os planejamentos. 

Ensaios 
Proporção mássica 

(m v-1) 

HCl/H2SO4 

(mol L-1) 

Tempo 

(min) 

HCl H2SO4 

Glicose 

(g L-1) 

Glicose 

(g L-1) 

1 2,2 0,26 69 2,10±0,06 1,31±0,03 
2 5,8 0,26 69 2,66±0,09 2,88±0,12 
3 2,2 0,70 69 4,00±0,11 2,45±0,10 
4 5,8 0,70 69 7,02±0,03 3,98±0,08 
5 2,2 0,26 141 2,02±0,07 1,54±0,02 
6 5,8 0,26 141 4,50±0,04 4,98±0,01 
7 2,2 0,70 141 2,90±0,06 2,95±0,05 
8 5,8 0,70 141 9,98±0,15 8,80±0,12 
9 1,0 0,48 105 3,98±0,11 4,95±0,07 

10 7,0 0,48 105 8,04±0,18 9,40±0,09 
11 4,0 0,12 105 3,01±0,04 3,95±0,03 
12 4,0 0,85 105 8,77±0,09 7,50±0,04 
13 4,0 0,48 45 3,00±0,06 1,59±0,03 
14 4,0 0,48 165 8,98±0,05 7,45±0,05 
15 4,0 0,48 105 10,2±0,05 9,42±0,10 
16 4,0 0,48 105 10,1±0,07 9,23±0,13 
17 4,0 0,48 105 10,7±0,08 9,28±0,11 
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No ensaio 1, conduzido em menor tempo hidrólise (69 min), relação mássica de 2,2: 10 

(m v-1) e 0,26 mol L-1 de catalisador ácido, foram obtidas concentrações de glicose inferiores a 

maioria dos demais experimentos, para ambos catalisadores. 

Através dos resultados obtidos na matriz é possível avaliar um modelo matemático para 

produção de glicose. Os experimentos foram avaliados estatisticamente com um intervalo de 

confiança pré-estabelecido de 95% (p<0,05). Os termos não significativos neste intervalo de 

confiança para ambos os ácidos foram incorporados aos resíduos para cálculo da ANOVA, a 

qual está apresentada na Tabela 13.  

 

 

Tabela 13- ANOVA para a produção de glicose em autoclave. 

 

Tratamento Fontes de Variação 
Soma de 

Quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrados 

Médios 
Fcalculado 

HCl* 

Regressão 132,457 6 22,076 9,948 

Resíduos 22,190 10 2,219 
 

Total 154,647 16 
  

H2SO4 
** 

Regressão 132,975 6 22,162 9,890 

Resíduos 22,418 10 2,24 
 

Total 155,393 16 
  

 
* R2 = 92,1% e F tabelado 6,10; 0,05 = 3,21. 

**R2 = 89,8% e F tabelado 6,10; 0,05 = 3,21. 

 

 

Pode-se dizer que 92,1% e 89,8% dos resultados são explicados pelo modelo 

matemático para o planejamento utilizando HCl e H2SO4, respectivamente. O F calculado foi 

significativo (p<0,05), satisfazendo os requisitos para a construção das superfícies de resposta e 

curvas de contorno. 

As equações 4.3 e 4.4, representam os tratamentos com HCl e H2SO4, respectivamente, 

descrevendo as concentrações de glicose previstas pelos modelos matemáticos 

reparametrizados em função das variáveis independentes (푡 correspondendo ao tempo e Rm a 

relação massa de CA: volume da solução ácida).  
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Glicose (g L-1) =9,63065 + 1,46740 Rm -1,56716 Rm2+ 1,62688 [HCl] -1,60968 [HCl]2-

0,99038 t -1,58842 t2                                                                                                                                                                      (4.3) 

 

 

Glicose (g L-1) = 9,44403 - 1,48056Rm- 1,16958 Rm2 + 0,98455[H2SO4] – 1,71876 [H2SO4] 2  + 

1,28216t -2,14570t2                                                                                                           (4.4) 

 

 

Através da superfície de respostas geradas pelo modelo, dispostas nas Figuras 20 e 21, 

podem visualizar-se as concentrações de catalisador ácido, tempo e relação mássica que 

resultam nas maiores concentrações de glicose.  

Analisando as interações entre as variáveis independentes para os dois ácidos em 

questão, observa-se um decréscimo no rendimento da glicose quando se utiliza as variáveis 

independentes nos pontos axiais (níveis de -1,68 e 1,68); já nos níveis de 1, 0, e -1, observa-se 

um acréscimo na produção de glicose, nessas regiões a concentração de glicose foram superiores 

a 10 g L-1 e 9 g L-1, para hidrólises com HCl e H2SO4, respectivamente.  

 As faixas ótimas referentes às concentrações de ácidos empregadas nos planejamentos 

foram de 0,48-0,70 mol L-1, enquanto o tempo reacional foi de 105-141 min, já a faixa otimizada 

da relação mássica empregada foi de 4-5,8 g: 10 mL, para ambos catalisadores.  
 

  



 

78 

 

 

 

Figura 20- Superfícies de resposta (esquerda) e curvas de contorno (direita) para a produção de 

glicose (g L-1) envolvendo tratamentos em autoclave com HCl em função da concentração de 

ácido x tempo (a), concentração de ácido x relação mássica (b) e tempo x relação mássica (c).  

 (b) 

(a) 

(c) 
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Figura 21- Superfícies de resposta (esquerda) e curvas de contorno (direita) para a produção de 

glicose (g L-1) envolvendo ensaios em autoclave com H2SO4 em função da concentração de 

ácido x tempo (a), concentração de ácido x relação mássica (b) e tempo x relação mássica (c). 

 

 (c) 

 (b) 

  (a) 
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A Figura 22 mostra o gráfico dos perfis da função desejabilidade e dos valores 

otimizados, dentro das faixas de valores estabelecidas nos ensaios experimentais em autoclave 

com os dois ácidos. 

 

 

 

 

Figura 22- Perfis dos valores previstos/otimizados e da desejabilidade do planejamento 

composto central para produção de glicose via processo hidrolítico em autoclave empregando 

HCl (a) e H2SO4 (b). 

(a) 

(b) 
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Analisando os perfis dos gráficos, observa-se que os ensaios determinados pela função 

desejabilidade como ótimos, que atingiram desejabilidade global igual a 1, nos ensaios com 

HCl e H2SO4. Nos experimentos com HCl o ponto considerado ótimo pelo sistema utiliza 0,70 

mol L-1 de solução ácida, tempo reacional de 141 min e relação mássica de 5,8 g: 10 mL de 

solução ácida. Nos ensaios com H2SO4 concentrações de ácido de 0,70 mol L-1, tempo reacional 

de 141 min e proporção mássica de 7 g: 10 mL são consideradas parâmetros otimizados. 

Para o processo de fermentação posterior, optou-se em repetir a hidrólise com HCl 

pertencente ao ensaio no ponto central ( experimentos 15, 16 e 17), uma vez que a produção de 

glicose mostrou-se idêntica e as condições são mais amenas 0,48 mol L-1 de solução ácida, 

tempo reacional de 105 min e relação mássica de 4 g: 10 mL de solução ácida. 

Observa-se que a hidrólise em autoclave com H2SO4 necessita de maior relação mássica 

na condição ótima, porém, de modo geral, as hidrólises com HCl apresentaram melhores 

resultados em função da concentração de glicose produzida. Em relação ao sistema de HAP, os 

ensaios em autoclave necessitam de maiores concentração de catalisador ácido, tempos 

reacionais e proporção mássica, além disso, a concentração de açúcares fermentescíveis foi 

inferior, sendo necessário uma etapa de concentração dos hidrolisados duas vezes em 

evaporador rotatório (Fisatom 801, São Paulo, Brasil) para obtenção de meios fermentativos 

com concentração de açúcar semelhante. 

HICKERT, L. (2010)114, investigou a hidrólise ácida da CA e utilizando 3 mmol H2SO4, 

à 150 ºC em tempo reacional de 40 min, produziu 12 g L-1 de açúcares (glicose, xilose e 

arabinose). 

GHADI et al. (2013)115, estudaram a produção de glicose através da hidrólise 

enzimática da CA com celulase produzidas pelo Trichoderma reesei durante 6 dias à 37 ºC, 

obtendo 1,03 g L-1 de glicose.  

 SAHA & COTTA (2008)116, avaliaram a sacarificação enzimática da CA por celulase, 

β-glucosidase e hemicelulase, realizando uma etapa de pré-tratamento alcalino durante 1 h em 

autoclave a 121°C, com 100 mg Ca(OH)2 g-1 CA. Em condições otimizadas produziram 126 mg 

de açúcares totais g-1 CA. 

FURLAN (2009)117, hidrolisou CA em reator de vidro a pressão atmosférica, com 

H2SO4 72% (m m-1), sob agitação de 150 rpm. Em tempos reacionais de 1 min, à 78 ºC, 3% (m 

v-1) de substrato foi obtida a máxima concentração de açúcares de 44,15% (m v-1). Nesse 

estudo também foi avaliado o efeito do pré-tratamento alcalino da CA, seguido de hidrolise 
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enzimática com celulase 3,3% (m v-1). Quando a reação foi conduzida à 45 ºC, com 2,5% (m v-

1) de substrato, pH 4,8, por um período de 48 h, obteve-se 20,99% (m v-1) de açúcares totais.  

A utilização de um reator pressurizado foi de extrema importância na produção de 

açúcares fermentescíveis a partir da hidrólise ácida, pois a CA é de difícil degradação, fator que 

dificulta tanto a hidrólise enzimática quanto a ácida e o uso de pressão favorece a degradação 

desse resíduo lignocelulósico. Neste trabalho, observou-se que a HAP da CA com HCl 

apresenta bons resultados quando comparada com outros métodos de hidrólise relatados na 

literatura, mesmo sem a hidrólise enzimática subsequente.  

 

 

4.4 Composição do hidrolisado ácido 

 

 

A composição dos hidrolisados em termos de açúcares fermentescíveis, bem como as 

concentrações dos inibidores decorrentes dos ensaios de HAP do planejamento experimental 

para ambos catalisadores ácidos podem ser evidenciados na Figura 23. 
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Figura 23- Análise geral dos produtos de interesse e subprodutos formados durante a HAP com 

HCl (a) e H2SO4 (b). 

 

 

 As concentrações de glicose atingiram até 13,3 g L-1 quando hidrolisada com H2SO4 e 

19,0 g L-1 com HCl conforme foi observado no DCCR da secção 4.2; já as concentrações de 

xilose, produzidas a partir da hidrólise com H2SO4 e HCl variaram de 0,06-3,4 g L-1 e 0,05-3,2 

g L-1, respectivamente, o que, em termos de rendimento, se equivale a 0,37-21,3 mg de xilose g-

1 CA (ou 0,037-2,1% m m-1) para H2SO4 e 0,3-20,0 mg de xilose g-1 CA (ou 0,03-2,0% m m-1) 

para hidrolisados com HCl, sendo a máxima produção de xilose atingida nos ensaios 5 para 

ambos os ácidos. 

 A arabinose não foi encontrada nas amostras, o que confirma que o principal açúcar 

produzido a partir da hidrólise ácida da CA em concentração é a glicose, seguido da xilose 

como na maioria dos resíduos lignocelulósicos118,119. 

A produção de ácido acético, a partir da hidrólise dos radicais acetila da hemicelulose, 

apresentou pequenas variações de 0,70-1,85 g L-1 entre os tratamentos (ensaios do ponto central 

com mínima produção e ensaio 8 com máxima produção) em hidrólises com HCl e de 0,90-

2,06 g L-1 (ensaio 5 com mínima produção e ensaio 14 com máxima produção) nos 

experimentos com H2SO4.  

A produção de 5-HMF, decorrentes da degradação de hexoses, em hidrólises com HCl 

variou entre 0,01- 1,38 g L-1 (ensaios 12 e 8, respectivamente). Já com H2SO4, encontra-se na 

faixa de 0,09-2,07 g L-1 (ensaios do ponto central e 8, respectivamente).  
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 (b) 

As concentrações de fenóis totais decorrentes da degradação de parte da lignina 

variaram de 1,75-3,59 para HCl e 1,87-3,11 g L-1 para H2SO4, sendo que as menores 

concentrações de fenóis foram determinadas nos ensaios 11 e as maiores nos ensaios 8, para 

ambos os catalisadores.  

A análise dos açúcares e dos interferentes fermentativos proveniente dos ensaios de 

hidrólise em autoclave do planejamento experimental para ambos catalisadores ácidos está 

representada na Figura 24. 

 

  

 

 
 

Figura 24- Análise geral dos produtos de interesse e subprodutos formados durante o processo 

hidrolítico em autoclave empregando HCl (a) e H2SO4 (b). 
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As concentrações de glicose produzidas variaram de 2,02-10,7 g L-1 e de 1,31-9,40 g L-1 

usando HCl e H2SO4, respectivamente. As concentrações de xilose produzidas, usando HCl 

como catalisador, variaram de 0,95-3,03 g L-1, correspondendo a rendimento de 5,95-20,0 mg 

de xilose g-1 CA; já para o H2SO4, as concentrações de xilose produzidas variaram entre 0,91-

2,99 g L-1, correspondendo a um rendimento de 5,70-18,7 mg g-1 CA, conforme as 

circunstâncias do DCCR, sendo máxima a produção no ensaio 13 para ambos os ácidos.  

A produção de ácido acético, no sistema de hidrólise em autoclave, apresentou pequenas 

variações entre os tratamentos de 0,73-1,90 g L-1 e de 0,76-2,29 g L-1 (ensaios do ponto central 

com mínima produção e ensaio 14 com máxima produção) em hidrólises com HCl e H2SO4, 

respectivamente. 

  Já a produção de 5-HMF, em hidrólises com HCl, variaram entre 0,01- 1,11 g L-1 e 

0,09-1,94 g L-1 em hidrólises com H2SO4, sendo que as produções mínimas ocorreram nos 

ensaios 12 para HCl e, no ponto central, com H2SO4 e, as máximas concentrações foram 

encontradas no ensaio 14, para ambos os catalisadores.  

 As concentrações de fenóis dos hidrolisados com HCl variaram de 0,62-1,44 g L-1 para 

HCl e de 0,65-1,19 g L-1 para os experimentos com H2SO4, sendo as menores produções 

encontradas nos ensaios 11 e as maiores nos ensaios 8, para ambos os ácidos. Observou-se que 

as concentrações de fenóis no sistema HAP foram superiores as produzidas em autoclave, 

indicando que o emprego de temperaturas e pressões mais elevadas pode causar a solubilização 

parcial de parte da lignina com maior facilidade.  

Analisando os resultados, percebe-se que, quando são utilizadas temperaturas muito 

altas na HAP (ensaio 8), pode-se levar à degradação dos açúcares aumentando a toxicidade dos 

hidrolisados devido à produção de inibidores. Utilizando temperaturas mais brandas na 

hidrólise, impede-se a degradação dos açúcares e melhora a qualidade dos hidrolisados em 

termos de interferentes. Por outro lado, mesmo com temperaturas mais baixas, o mesmo poderá 

ocorrer se o tempo de exposição for prolongado (ensaios 14 em autoclave). De modo geral, 

temperaturas maiores implicam em menores tempos e vice-versa87.  

  Também se observou que, com a pré-concentração do hidrolisado ácido a destoxificação 

torna-se essencial para sequencia do processo fermentativo, uma vez que, os interferentes serão 

pré-concentrados conjuntamente e, para a maioria dos micro-organismos, concentrações de 3,0 

g L-1 de ácido acético e 1,5 g L-1 de furaldeídos são consideradas tóxicas120,121. 
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4.5 Destoxificação do hidrolisado 

  

 

Com o propósito de aumentar a fermentabilidade dos hidrolisados, utilizou-se diferentes 

tratamentos, visando reduzir e/ou eliminar os interferentes do meio com máxima eficiência, 

como observa-se na Tabela 14. 

 

 

Tabela 14- Caracterização dos hidrolisados submetidos a diferentes tratamentos de 

destoxificação. 

 

Compostos HAP, HCl sem 
tratamento (g L-1) 

Carvão ativado 
(g L-1) 

Alteração pH e 
carvão ativado 
(g L-1) 

Floculação 
(g L-1) 

Glicose 19,0 ±0,52 17,9±0,99 18,5 ±0,93 17,9 ±1,03 

Xilose 3,01±0,17 2,75±0,88 2,97±0,19 2,67±0,64 

Fenóis 
 3,33 ±0,15 1,95±0,06 1,87 ±0,09 1,80 ±0,08 

Ácido acetic 0,70 ±0,07 0,12 ±0,05 0,08 ±0,006 0,21 ±0,04 

5-HMF 0,07 ±0,02 0,05 ±0,01 9x10-3 ±4 x10-3 4,2x10-3 ±2 x10-3 

Compostos Autoclave*, HCl sem 
tratamento, (g L-1) 

Carvão ativado 
(g L-1) 

Alteração pH e 
carvão ativado 

(g L-1) 

Floculação 
(g L-1) 

Glicose 18,3 ±0,14 17,5 ±0,58 17,8 ±0,66 17,77 ± 0,98 

Xilose 4,24±1,09 3,89±0,75 4,01± 1,04 3,97±0,67 

Fenóis 2,07 ±0,48 1,10±0,03 0,98 ±1,08 0,80 ±0,01 

Ácido acetic 0,54 ±0,19 0,40 ±1,22 0,31 ±0,04 0,35 ±0,01 

5-HMF 0,10 ±0,01 0,05 ±0,008 0,03 ±0,009 0,02 ±0,008 

 
*Hidrolisado concentrado 2 vezes 
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De acordo com a Tabela 14, o emprego de polímeros floculantes como o Aquapol® 

resulta na maior remoção de compostos fenólicos e 5-HMF, sendo o tratamento combinado de 

alteração do pH, seguido da adsorção em carvão vegetal, o mais eficiente na remoção de ácido 

acético. Porém, houve perda de glicose para os três métodos empregados, sendo a menor 

ocorrida, quando se utilizou o sistema combinado de ajuste de pH seguido de adsorção em 

carvão vegetal ativado. 

É importante considerar que, além do favorecimento da fermentação do hidrolisado pela 

remoção de compostos tóxicos tornando o meio mais favorável ao crescimento de micro-

organismos, o procedimento de destoxificação utilizado não deve causar a perda de grandes 

quantidades de açúcares utilizados como substrato para a produção de AS90. Além disto, a 

metodologia empregada deve ser de baixo custo e não causar impacto negativo ao ambiente.  

           Apesar dos agentes floculantes apresentarem bons resultados, o sistema combinado foi 

adotado como processo de destoxificação do hidrolisado de CA, uma vez que propiciou a 

menor perda de glicose e xilose, bem como a máxima remoção de ácido acético. Além disso, o 

processo apresentou capacidade satisfatória de redução dos inibidores fenólicos e 5-HMF, 

representando um processo eficiente na remoção dos inibidores e que não gera custos elevados 

no processo final de produção do AS. 

 A concentração a vácuo do hidrolisado autoclavado resultou no aumento dos teores dos 

açúcares e da maioria dos subprodutos, com exceção do ácido acético que no hidrolisado inicial 

apresentava 0,77 g L-1 (Figura 24). Esta redução está relacionada com os baixos valores de pH, 

nessas condições, o acetato apresenta-se na forma de ácido molecular, sendo volátil122.  

 

 

4.5 Cultivo celular 

 

 

As características morfológicas das células observadas em microscopia, pelo método de 

coloração de Gram, durante os estudos de crescimento celular foram efetuadas com o intuito de 

monitorar a pureza da cultura. Através da amostra corada foi possível confirmar a composição 

do tipo Gram (-), bem como a sua forma de bacilos característica da bactéria A. succinogenes79. 

O acompanhameto do crescimento celular em meio comercial TSB e em hidrolisados está 

disposto na Figura 25.  
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Figura 25- Perfis do crescimento de A. succinogenes em meio TSB e em hidrolisados da CA 

com HCl em sistema de HAP e autoclave durante 48 h. 

 

 

Conforme previsto, o crescimento de A. succinogenes foi superior nos hidrolisados, uma 

vez que estes substratos foram suplementados com extrato de levedura e possuíam quantidades 

elevadas de açúcares em comparação ao meio comercial. Porém, em hidrolisados foi necessário 

um tempo de cultivo de, no mínimo 24 h, para garantir alta concentração de células e um estado 

metabólico adequado, sendo adotado 30 h como tempo final de cultivo de ativação. Nesse 

período as células já alcançavam a fase final da faixa de crescimento exponencial.  

 

 
4.6 Otimização do processo fermentativo 

 

 

Alguns fatores como fonte de carbono e nitrogênio, concentrações de íons carbonato, 

pH e temperatura do meio são reportados como os mais críticos, que afetam tanto o 

crescimento celular como a formação de AS83.  

A temperatura e pH utilizados para fermentação de hidrolisados de CA com A. 

succinogenes foram definidas como 37 ºC e 7,0 , respectivamente, de acordo com ZHENG et 

al. (2009)75, LIU et al. (2008)82 e QUI et al. (2011)123. 

Avaliou-se a influência da concentração de extrato de levedura na produção de AS, 

considerado como a fonte de nitrogênio que proporciona maior crescimento celular de A. 
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succinogenes82, bem como o efeito da agitação e da adição de NaHCO3, como tamponante e 

fonte adicional de CO2 no meio. Elaborou-se um DCCR e os resultados obtidos para os 17 

ensaios com as respostas, em função da produção de AS a partir dos hidrolisados do sistema 

HAP e autoclave, estão apresentados na Tabela 15. 

 

 

Tabela 15- Resultados do DCCR para produção de AS, após 54 h de fermentação com A. 

succinogenes, empregando como substrato hidrolisado da CA com HCl produzido por 

autoclave e HAP 

 
 

Ensaios 

Extrato de 

levedura 

(g L-1) 

Agitação 

(rpm) 

NaHCO3 

(g L-1) 

AS (g L-1) 54 h 

HAP Autoclave 

1 3,6 60 0,6 5,76±0,06 4,68±0,02 

2 8,4 60 0,6 7,91±0,11 6,87±0,03 

3 3,6 240 0,6 5,24±0,09 4,31±0,05 

4 8,4 240 0,6 7,55±0,07 6,59±0,06 

5 3,6 60 1,4 6,94±0,03 5,86±0,07 

6 8,4 60 1,4 12,5±0,13 10,4±0,09 

7 3,6 240 1,4 6,85±0,05 5,68±0,04 

8 8,4 240 1,4 10,8±0,14 9,85±0,17 

9 2,0 150 1,0 4,96±0,02 3,98±0,05 

10 10 150 1,0 8,79±0,08 7,82±0,10 

11 6,0 0,0 1,0 9,95±0,12 8,92±0,21 

12 6,0 300 1,0 9,16±0,13 8,19±0,34 

13 6,0 150 0,0 4,52±0,18 3,45±0,13 

14 6,0 150 2,0 7,52±0,09 6,49±0,15 

15 6,0 150 1,0 9,72±0,21 8,68±0,14 

16 6,0 150 1,0 9,22±0,19 8,32±0,16 

17 6,0 150 1,0 9,38±0,17 8,41±0,12 
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As concentrações de AS produzidas, a partir do meio obtido por HAP, contendo 21,5 g 

L-1 açúcares (18,5 g de glicose e 2,97 g de xilose) variaram de 4,52-12,5 g L-1, correspondendo 

a um rendimento de 21,0-58,1% e produtividade de até 0,23 g L-1 h-1. 

 Nos hidrolisados produzidos por autoclave, contendo 21,8 g L-1 de açúcares (17,8 g de 

glicose e 4,01 g de xilose), as concentrações de AS variaram de 3,45-10,4 g L-1, o que em 

termos de rendimento corresponde a 15,8-47,4%, conforme as circunstâncias do DCCR, 

atingindo taxa de produção de 0,19 g L-1 h-1. 

No experimento 9, em que a fermentação ocorreu com adição de mínima concentração 

de fonte de nitrogênio o rendimento de AS mostrou-se baixo para ambos os meios, o mesmo se 

observa no ensaio 13 em que a fermentação se deu sem adição de NaHCO3. 

 O controle do tempo é fundamental no processo fermentativo, uma vez que, durante a 

fermentação origina-se uma série de compostos que podem atuar como inibidores potenciais, 

entre eles, os metabólitos secundários e, até mesmo, o AS produzido no processo. Nas figuras 

26 e 27 observa-se o acompanhamento das fermentações e produção de AS a cada 6 horas para 

os diferentes ensaios, de cada meio fermentativo. 

 

 

 
 

Figura 26- Acompanhamento da produção de AS para os 17 ensaios do DCCR dos hidrolisados 

do sistema de HAP: (a) ensaios de 1 a 9 (b) ensaios de 10 a 17.  
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Figura 27-Acompanhamento da produção de AS para os 17 ensaios do DCCR dos hidrolisados 

produzidos em autoclave: (a) ensaios de 1 a 9 (b) ensaios de 10 a 17.  

 

 

Observa-se que, em 54 h de fermentação para ambos hidrolisados ácidos de CA com A. 

succinogenes, produziu-se a máxima concentração de AS, estando de acordo com os tempos 

observados na literatura.  

Zheng et al. (2009)75, fermentaram hidrolisado de palha de milho com A. succinogenes 

e obtiveram produtividade máxima de 1,21 g L-1 h-1 em 44 h de fermentação.  

 

 

Tabela 16- ANOVA para a produção de AS 

 

Obtenção do 

meio 

Fontes de 

Variação 

Soma de 

Quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrados 

Médios 

F calculado F tabelado 

5, 11; 0,05 

HAP* 

Regressão 64,77 5 12,95  

26,98 

 

3,20 Resíduos 2,40 11 0,21 

Total 67,17 16 4,19 

Autoclave** 

Regressão 65,92 5 13,18  

32,15 

 

3,20 Resíduos 2,05 11 0,18 

Total 67,97 16 4,24 
*R2 = 96,4% **R2 = 96,9%  
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Observa-se que o modelo pode ser empregado para fins preditivos uma vez que o 

coeficiente de correlação obtido foi superior a 0,96 para ambos fermentados.  

O Teste F mostrou que o valor de F calculado é maior que 8,43 vezes o valor de F 

tabelado para meio de fermentação produzido por HAP e 10,04 vezes para meios produzidos 

por autoclave, evidenciando ser altamente significativo para ambos os casos, com 95% de 

confiança, sendo os modelos adequados para descrever os resultados através da superfície 

resposta.  

Para ambos os fermentados, obteve-se um modelo de segunda ordem. Os resultados 

demonstram que a produção de AS foi afetada pela concentração de NaHCO3 e extrato de 

levedura, enquanto que a agitação não foi significativa. As equações em função dos 

coeficientes de regressão estatisticamente significativos (em que 퐸. 퐿푒푣 corresponde as 

concentrações de extrato de levedura) foram:  

 

 

AS HAP = 9,58 + 1,40 E. lev - 0,85 E. lev2 + 1,05 NaHCO3 -1,15 NaHCO3
2 +0,47 E. lev x 

NaHCO3                                                                                                                                                                                                 (4.5) 

 

AS Autoclave= 8,59 + 1,41 E.lev - 0,85 E.lev2 + 1,03 NaHCO3 -1,18 NaHCO3
2 +0,49 E. lev x 

NaHCO3                                                                                                                                                                                                 (4.6) 

 

 

 As Figuras 28 e 29 representam as superfícies de respostas e curvas de contorno da 

produção de AS, a partir da fermentação de hidrolisados produzidos em sistema à pressão e em 

autoclave, respectivamente.  
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Figura 28- Superfícies de resposta (esquerda) e curvas de contorno (direita) para o bioprocesso 

de produção de AS (g L-1) a partir do meio produzido por HAP em função de: (a) extrato de 

levedura versus agitação (b) extrato de levedura versus NaHCO3 (c) agitação versus NaHCO3, 

sendo a terceira variável independente fixada no ponto central. 

(c) 

(c) 

(b) 

(a) 
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Figura 29- Superfícies de resposta (esquerda) e curvas de contorno (direita) para o bioprocesso 

e produção de AS (g L-1) a partir do meio produzido por autoclave em função de: (a) extrato de 

levedura versus agitação (b) extrato de levedura versus NaHCO3 (c) agitação versus NaHCO3, 

sendo a terceira variável independente fixada no ponto central. 

 

(c) 

(b) 

(a) 
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Observou-se para ambos os hidrolisados, um aumento na produção de AS, quando se 

utiliza concentrações de extrato de levedura entre 6,0-8,4 (g L-1) e NaHCO3 entre 1,0-1,4 (g L-

1), chegando a concentrações superiores a 10 g L-1 de AS, para ambos os meios. Já a agitação 

em diferentes níveis não apresentou efeito na produção de AS. 

  Os perfis de desejabilidade para a descrição das condições de fermentação otimizadas 

dentro das faixas de valores estabelecidos nos ensaios experimentais estão apresentados na 

figura 30. 

 

 

 
 

  

(a) 
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Figura 30- Perfil dos valores previstos/otimizados e de desejabilidade para a produção de AS a 

partir da fermentação de meios produzidos por: (a) HAP (b) autoclave. 

 

 

Nos gráficos localizados na Figura 30, em (a) e (b) encontram-se os valores desejáveis 

para os três fatores de interesse considerando o limite de confiança no valor ótimo. Já os 

inferiores, demonstram a desejabilidade individual para cada fator e a global a qual foi superior 

a 0,94 para ambos os meios de fermentação. As linhas tracejadas verticais presentes nos 

gráficos correspondem aos valores ótimos dos parâmetros estudados e estão localizadas, em 1 

para concentração de extrato de levedura e NaHCO3 e -1,68 para agitação. O que indica que a 

agitação não apresentou efeito na fermentação e que produção de AS é mais efetiva quando os 

hidrolisados de CA são enriquecidos com 8,4 g L-1 de extrato de levedura e 1,4 g L-1 de 

NaHCO3. 

A regulação do pH do hidrolisado e a adição de NaHCO3 mostrou-se eficiente para 

manutenção do pH do meio. Segundo CORONA-GONZALEZ et al. (2009)124, ácidos 

orgânicos podem penetrar a membrana lipídica das células das bactérias, se dissociando no pH 

intracelular (7,5), ocasionando diminuição do mesmo. Para restabelecer o pH intracelular é 

(b) 
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(a) 

necessário energia (ATP) para expelir prótons em vez de utilizar a energia para a biossíntese e 

crescimento. 

A suplementação com extrato de levedura também se mostrou necessária para a maior 

bioconversão de açúcares em AS, uma vez que segundo PAPANIKOLAOU et al.( 2004)125, a 

deficiência da fonte de nitrogênio estimula a síntese de metabólitos secundários. 

 

 

6.7 Cinética de produção do AS 

 

 

A cinética de produção de AS e consumo de açúcares (g L-1) durante a fermentação 

estática com A. succinogenes (37 °C) a partir dos hidrolisados da CA em sistema de HAP (a) e 

autoclave (b) suplementado com 8,4 g L-1 de extrato de levedura e 1,4 g L-1 de NaHCO3 está 

evidenciada na Figura 31. 
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Figura 31- Cinética da produção de AS e consumo dos açúcares glicose e xilose (g L-1) durante 

a fermentação de hidrolisado ácido de CA com A. succinogenes. (a) HAP (b) Autoclave 

 

 

  Analisando os resultados da Figura 31, observa-se para ambos os meios, hidrolisado em 

autoclave e em sistema pressurizado, uma queda da concentração de glicose acentuada e 

contínua, até 54 h, sendo completamente consumida em 72 h; já, o consumo de xilose é mais 

perceptível quando a concentração de glicose reduziu-se muito (em 48 h), sendo consumida 

completamente em 60 h. A concentração de biomassa aumenta até 36 h e mantém-se 

praticamente constante até o final do processo fermentativo (96 h). A produção de AS tem 

início em 12 h de fermentação, ocorrendo um aumento considerável na sua concentração após 

30 h, com máxima produção em 54 h  

  A fermentação com hidrolisado de CA produzido por HAP, partindo de 18,5 g L-1 de 

glicose e 2,97 g L-1 de xilose a concentração de 12,6 g L-1 de AS foi atingida, em 54 h de 

fermentação o que corresponde a um rendimento de 59,9% de AS, o equivalente a 0, 125 g de 

AS g-1 de CA.  

Para o hidrolisado em autoclave contendo 17,8 g L-1 de glicose e 4,01 g L-1 de xilose a 

máxima produção de AS de 10,5 g L-1, com rendimento de 47,9% de AS, ocorreu após 54 h, 

correspondendo a uma produção de 0,037 g de AS g-1 de CA. 

Observa-se que, em ambos os hidrolisados de CA, a concentração de açúcares totais é 

semelhante, porém o rendimento em AS no produzido por HAP foi mais elevado. A menor 
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produção de AS em hidrolisados autoclavados pode estar relacionada com a menor 

concentração de subprodutos formados durante a etapa fermentativa, conforme pode ser 

observado na figura 32. 

 

 

 
 

Figura 32- Subprodutos formados durante a fermentação utilizando diferentes meios 

fermentativos. 

 

 

A bactéria A. succinogenes produz o AS como produto principal na fermentação e, 

simultaneamente, formam-se os ácidos acético, fórmico, málico e lático como subprodutos79, 

126, 127. De acordo com a Figura 32, só foram detectadas a presença de ácido acético e fórmico e, 

além desses compostos quantificados, inibidores resultantes do processo de hidrólise, tais como 

fenóis, 5-HMF, furfural e derivativos da lignina que, provavelmente, não foram totalmente 

eliminados durante o processo de destoxificação, estão presentes no meio. Também se observa 

que a metabolização de açúcares para a produção de ácido acético e fórmico é muito baixa em 

relação produção de AS, não comprometendo o processo. 

Além da produção de interferentes ser inferior à relatada na literatura, o processo 

fermentativo envolvendo hidrolisados de CA, não necessita da suplementação com nutrientes 

complexos quanto seria necessário em outros meios (ANDERSSON et al. 2007128; LIU et al. 

2012126; BORGES, D. 201191). A CA possui em sua constituição N e P (Tabela 2), sendo que a 
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Ácido fórmico 

   ↓ 

Ácido 

acético→ 

  

maior parte das células necessitam desses elementos para o crescimento celular, bem como 

alguns íons metálicos também encontrados na CA (K, Ca, Mg, Fe e Zn), como micronutrientes 

para as suas várias atividades celulares. 

Além dos hidrolisados com HCl, testou-se também a fermentação do hidrolisado 

sulfúrico à pressão. O hidrolisado contendo 13 g L-1 de glicose e 1,05 g L-1 de xilose foi 

fermentado na condição ótima definida pela função desejabilidade, sendo produzido 7,3 g L-1 

de AS, correspondendo a rendimento de 51,95% em função da concentração de açúcar presente 

no meio, demonstrando que não houve diferença significativa dos fermentados com HCl, 

mesmo o meio sendo rico em enxofre. 

  

 

4.8 Caracterização do meio fermentativo 

 

 

A fim de verificar a presença de outras substâncias presentes no meio que não são 

identificadas por HPLC-RID, amostras do hidrolisado e do meio fermentativo, também foram 

analisadas por HPLC-DAD. A Figura 33 apresenta os cromatogramas obtidos, a partir da 

injeção de uma amostra do hidrolisado de CA, antes (a) e após 54 h de fermentação (b). 
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←Ácido 

fórmico  

 

 
  

Figura 33- Cromatogramas obtidos por HPLC-DAD com auxílio de coluna Mediterranea sea 18 

(15 cm X 0,4 cm, d.i 3 µm), eluído em água e metanol 97:3 (v v-1), ambas as fases modificadas 

com 0,1% de ácido fórmico, com vazão de 0,6 mL min-1, a partir da injeção de uma amostra de 

hidrolisado (a) e do meio fermentativo (b) diluídas 10 vezes em água. 

 

 

 Além dos compostos identificados por HPLC-RID como AS (13,2 min), ácido acético 

(5,7 min) liberado a partir da degradação da estrutura da hemicelulose, ácido fórmico (6,3 min) 

e 5-HMF (11,5 min) oriundos da degradação dos açúcares, pode visualizar-se no cromatograma 

da Figura 33 (b) a presença de outras substâncias no meio fermentativo, prováveis subprodutos 

da hidrólise ácida, como se pode observar através da comparação com o cromatograma obtido a 

partir da análise de uma amostra do hidrolisado da Figura 33 (a). 

 Segundo FONSECA (2009) 129, faz parte da composição de hidrolisados 

lignocelulósicos compostos fenólicos degradados da estrutura da lignina, sendo o siringaldeído 

e o ácido siríngico provenientes da degradação das unidades siringil-propano da lignina os 

derivados mais abundantes. Além destes, compostos fenólicos como 4-hidroxibenzaldeído, 

ácido gentístico, ácido protocatecóico,vanilina, o ácido vanílico, catecol, guaiacol, 

hidroquinona, aldeído coniferílico e ácido homovanílico também são liberados durante a 

hidrólise. 

 

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0
-100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

   5-HMF 

         ↓ 

 

In
te

ns
id

ad
e 

Tempo (min) 

 

(b) 

AS 

 ↓ 

Ácido 

acético→ 

  



 

102 

 

4.9 Extração e purificação do AS 

 

 

A metodologia SPE foi validada, em meio fermentativo isento de AS (tempo de 

fermentação de 0 h). As frações obtidas pela SPE foram analisadas por HPLC-RID. A 

recuperação da extração foi avaliada, a partir de amostras fortificadas em três níveis de 

concentração de AS (500, 1000 e 1500 mg L-1) dentro da faixa linear do método. Os resultados 

da avaliação preliminar para o processo de extração, utilizando diferentes cartuchos e solventes, 

estão resumidos na Tabela 17. 

 

 

Tabela 17- Parâmetros estatísticos de taxas de recuperação e coeficientes de variação 

calculados, para a extração de AS do meio fermentativo por SPE, n=6.  

 

AS C-18  Strata X®  Chromabond® SB  

Concentração 
(mg L-1) 

MeOH 

% 

H2O 

% 

MeOH 

% 

H2O 

% 

MeOH 

% 

H2O 

% 

 Rec RSD  Rec RSD  Rec  RSD  Rec RSD  Rec RSD Rec RSD 

500 42,0 17,7 37,1 17,9 63,8 13,4 57,9 11,9 94,3 5,7 90,2 4,5 

1000 43,0 22 ,1 36,2 13,0 62,7 17,8 56,0 9,4 95,4 4,6 88,9 9,7 

1500 41,3 12 ,1 38,2 11,0 62,4 12,7 55,4 8,9 96,1 1,5 89,5 6,2 

 

 

RIBANI et al. (2004)130 afirma que os intervalos aceitáveis de recuperação, geralmente, 

estão entre 70 e 120%, com precisão de até ± 20%. Os resultados da Tabela 17 demonstram 

baixos valores de recuperação para extração do AS, sendo que, somente o cartucho 

Chromabond® SB de troca iônica apresentou recuperação no intervalo de confiança aceitável, 

podendo ser empregado na extração e purificação de AS da matriz aquosa do meio 

fermentativo, com precisão satisfatória.  

O AS é extremamente polar e elui facilmente na etapa de lavagem. O uso de um 

cartucho de troca iônica e a adição de íons de cálcio na fase de condicionamento e a lavagem 
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do cartucho de troca iônica são extremamente significativos para o processo de extração. Isto 

porque, uma vez que o AS ficou retido na fase adsorvente, como succinato de cálcio, sendo 

eluído na forma de ácido com a adição de um solvente polar modificado com 10% de ácido 

fórmico (H2O ou metanol). As Figuras 34 e 35 apresentam os cromatogramas obtidos a partir 

da injeção de uma amostra do meio de fermentação após a etapa de lavagem e eluição da SPE 

com o cartucho de troca iônica, respectivamente. 

 

 

 
 

Figura 34- Cromatograma obtido a partir da injeção da etapa de lavagem do SPE de uma 

amostra do meio fermentativo (HCl, HAP), diluída 10 vezes em água, obtido por HPLC-RID 

com auxílio de coluna Aminex HPX-87H (300 mm x 7,8 mm), eluído em solução aquosa de 

0,05M H2SO4, com vazão de 0,4 mL min-1.  
 

 

 
Figura 35- Cromatograma obtido a partir da injeção de uma amostra da etapa de eluição da SPE 

com metanol, obtido nas mesmas condições do cromatograma da figura 34. 
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O cromatograma da Figura 34 demonstra que somente glicose, xilose e 5-HMF (tempo 

de retenção de 13,4, 14, 3 e 15,8 min, respectivamente) e os ácidos orgânicos eluem na fase de 

lavagem do SPE, ficando o AS retido na fase estacionária do cartucho e eluído somente com a 

passagem de metanol acidificado (Figura 35).  

Após otimização da SPE, amostras fermentadas foram extraídas e 2 mL da fase de 

eluição contendo 12,0 mg mL-1 de AS (analisado por HPLC-RID) foram liofilizados, obtendo-

se 29,9 mg de cristais de AS, com pureza de 80,7% (m m-1). A imagem dos cristais de AS 

obtidas com o auxílio de um estereomicroscópio (Olympus, Tokyo, Japão) pode ser vista na 

Figura 36. 

 

 
 

Figura 36- Microfotografia dos cristais de AS obtidos por liofilização da solução resultante da 

etapa de purificação, com aumento de 20 vezes. 

 

 

4.10 Avaliação econômica preliminar da produção de ácido succínico a partir da casca de 

arroz 

 

 

Com o sentido de verificar, preliminarmente, a viabilidade econômica do processo de 

produção do AS a partir da CA, fez-se um balanço econômico aproximado, considerando a 

necessidade de possíveis investimentos e o rendimento bruto do processo, sem maior 
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preocupação com a aderência à realidade industrial – bastante variável e dependente de 

inúmeros fatores imprevisíveis.  

Assumindo que o rendimento máximo do AS foi de 59,9% (m m-1), em função da 

concentração total de açúcar no hidrolisado ácido, estima-se produzir 0,125 g de AS g-1 de CA 

com pureza de 80,7% (m m-1). Uma vez que a matéria-prima do bioprocesso é um resíduo 

agrícola, que não apresenta valor comercial, são considerados apenas os custos dos insumos 

(HCl , extrato de levedura, NaHCO3 e cartuchos) no cálculo do custo total de produção do AS, 

como se pode observar na Tabela 18.  

 

 

Tabela 18 – Avaliação econômica preliminar da produção de ácido succínico a partir da casca 

de arroz. 

 

Parâmetros 

  Saída  Entrada 

CA HCl 

 

NaHCO3 
Extrato de 

levedura 

 

Cartuchos 

 

 

AS 

Concentração 1 g 0,26 mol L-1 1,4 g L-1 8,4 g L-1 1 un  0,125 g 

Quantidade a ser 

processada 
1 t 221 L 8,8 kg 52,8 kg 100.000 un  125 kg 

Valor (R$) - 6.300,00 80,00 792,00 100.000,00  426.000,00 

  Saldo Total (Output-Input): R$ 318.828,00 

 

 
Considerando-se o valor comercial do AS de R$ 426,00 kg-1 (Sigma-Aldrich, >99%), 

fica evidente a viabilidade econômica do bioprocesso investigado, em comparação ao AS 

produzido via petroquímica. O saldo é claramente positivo, ainda que calculado de maneira 

aproximada e desconsiderando-se outros fatores, tais como, investimento em equipamentos, 

manutenção, energia, mão-de-obra, transporte de matéria-prima e insumos, entre outros custos 

operacionais. Ademais, logicamente, em escala industrial existem outras possibilidades de 

redução de custos de produção, como p. ex., o uso de reagentes de grau técnico, diferentes 

processos de separação do produto do caldo final, etc. 
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4.11 Gerenciamento de resíduos 

 

 

 Os resíduos provenientes da etapa hidrolítica ácida foram armazenados para 

aproveitamento em trabalhos futuros; após isto serão descartados de acordo com as normas do 

Departamento de Química da UFSM. Os solventes e reagentes residuais da etapa analítica 

foram segregados e encaminhados ao Programa de Gerenciamento de Resíduos Químicos da 

UFSM, responsável pelo repasse à empresa credenciada, autorizada a proceder a destinação 

final deste tipo de resíduo. 

 

  



 

107 

 

5. CONCLUSÃO 

 

 

Neste trabalho foi possível otimizar as condições do processo de hidrólise ácida e do 

processo fermentativo através de planejamentos experimentais. Os planejamentos utilizados 

permitiram direcionar as condições de ambos os processos para a resposta desejada, definindo 

as condições ótimas do processo.  

Na otimização das condições reacionais dos sistemas hidrolíticos utilizados, observou-se 

que as concentrações de glicose produzidas em autoclave apresentam rendimentos inferiores 

aos do sistema de HAP, necessitando uma maior concentração do catalisador, proporção massa: 

volume de solução (m v-1) e tempos de hidrólise.  

A vantagem do processo em autoclave é que um maior volume do hidrolisado pode ser 

produzido e concentrado em rotaevaporador para obter concentrações de açúcar igual, ou até 

mesmo, superior às obtidas no sistema de HAP. Para ambos os sistemas hidrolíticos, utilizando-

se HCl como catalisador foram obtidos melhores resultados em relação a concentração de 

glicose. Utilizando-se 0,26 mol L-1 de HCl, pressão de 59 bar, temperatura de 175 °C e tempo 

de reação de 46 min, produziu-se 19,0 g L-1 de glicose, atingindo-se rendimento correspondente 

a 114 mg g-1 CA. 

A etapa de destoxificação dos hidrolisados revelou-se de grande importância para o 

bioprocesso. Devido à severidade das condições reacionais de hidrólise (temperaturas e 

pressões mais altas e maiores tempos de reação), vários subprodutos são liberados nos 

hidrolisados, podendo afetar a etapa fermentativa. Entre os tratamentos estudados, a alteração 

de pH seguida da adsorção em carvão ativado, demonstrou-se eficiente na remoção de 

compostos inibidores sem afetar a concentração de açúcares fermentescíveis. Além disso, do 

ponto de vista econômico, este processo não apresenta custos elevados ao processo final. 

 A produção de AS foi conduzida em meios resultantes de dois sistemas de hidrólise 

distintos, a partir do hidrolisado de CA destoxificado e esterilizado: (1) em sistema de HAP 

com concentração inicial de açúcares de 21,5 g L-1 (18,5 g L-1 de glicose + 2,97 g L-1 de xilose); 

(2) em autoclave, com concentração inicial de açúcares de 21,8 g L-1 (17,8 g L-1 de glicose e 

4,01 g L-1 de xilose); ambos em meio anaeróbico, pH 7 e a 37 ºC. Os melhores resultados foram 

obtidos a partir do meio resultante de HAP, sem agitação, com suplementação (8,40 g L-1 de 
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extrato de levedura e 1,40 g L-1 de NaHCO3), após 54 h de fermentação, obtendo-se nestas 

condições 12,6 g L-1 de AS, produtividade volumétrica de 0,23 g L-1 h- 1, rendimento de 59,9% 

(m m-1) e uma produção de 0,125 g de AS g-1 de CA.  

 Fica evidente que a bactéria A. succinogenes é um micro-organismo bastante promissor 

no processo de produção de AS, devido a sua habilidade de consumir açúcares de hidrolisados 

lignocelulósicos, aliada a sua alta capacidade de produção de AS. 

A extração e purificação de bioprodutos é uma etapa fundamental do ponto de vista 

biotecnológico e industrial; entre os adsorventes sólidos (fases SPE) comerciais, testados, 

somente o adsorvente de troca iônica de amônio quaternário mostrou-se efetivo para a 

purificação do AS, com satisfatória recuperação nos níveis de concentração trabalhados. 

Materiais adsorventes comerciais semelhantes, de grau técnico, podem ser empregados para a 

extração do AS do meio fermentado, em escala piloto e industrial. A subsequente liofilização 

da solução resultante da etapa de purificação produziu cristais de AS com pureza superior a 

80%.   

 A metodologia analítica desenvolvida para a determinação dos produtos, interferentes e 

concomitantes de interesse, nos hidrolisados e meios fermentativos, foi devidamente otimizada 

e validada. Todas as figuras-de-mérito e de desempenho foram consideradas adequadas ao 

escopo do presente estudo. Entre os detectores utilizados nas análises por HPLC, o RID 

mostrou-se mais eficiente para o acompanhamento de processos fermentativos, uma vez que 

possibilita a determinação de açúcares e ácidos orgânicos, o que não é possível com o DAD, já 

que os açúcares absorvem muito pouco na região do ultravioleta. 

  Ao se utilizar a CA como fonte de pentoses e hexoses, o bioprocesso torna-se 

socio-economicamente atrativo, pois a matéria-prima não concorre com a biomassa ou grãos 

utilizados em alimentação. Além disso, o aproveitamento dessa matéria-prima, renovável e de 

ampla disponibilidade, contribui para a mitigação do impacto ambiental resultante da 

disposição ilegal no meio ambiente. 

 O AS é um insumo de  alto valor agregado, considerado uma “commodity” de ampla 

aplicação na farmoquímica, e o presente estudo pode constituir base para a sua produção em 

escala industrial utilizando-se CA residual como possível substrato para obtenção do meio 

fermentativo. Além de fonte de carbono para o bioprocesso, a CA é rica em micronutrientes, 

fornecendo suplementação ao meio fermentativo.  
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 Fica assim, pois, demonstrada, a viabilidade da produção de AS - um produto químico 

estratégico, com projeção de demanda futura crescente - a partir de CA, fonte renovável e de 

custo zero. Até o momento, não há nenhum registro na literatura especializada de trabalho que 

fez uso da CA para a produção de AS via fermentação com A. succinogenes DSM 22257. 
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6. PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

    

Outras concepções quanto ao processo biotecnológico podem ser incorporadas ao 

presente trabalho, como: realização de hidrólise enzimática subsequente à ácida, com o intuito 

de elevar ainda mais o teor de açúcares ou de sacarificação e fermentação simultâneas, 

diminuindo reagentes, tempo de execução, custos operacionais, etc., e colaborando ainda mais 

com os princípios da química verde. 

De acordo com o conceito de biorrefinaria, utilizar integralmente os demais produtos e 

subprodutos provenientes da hidrólise ácida da CA, bem como a lignina remanescente na parte 

residual de tal processo, por exemplo, para preparação de silicatos através da lixívia alcalina, 

uma vez que a casca de arroz é rica em SiO2. O resíduo da etapa hidrolítica também pode ser 

utilizado para obtenção de carvão ativado, o qual pode ser empregado no próprio processo de 

destoxificação do hidrolisado. 

Repetir os experimentos em escala de bancada e fazer balanços de massa e de energia, 

visando o escalonamento do processo desenvolvido, a partir de estudos de viabilidade 

industrial. 
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