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Production of Second Generation Ethanol from Water Hyacinth: A
Review
Abstract: The water hyacinth is a floating aquatic macrophyte plant found in several
environments such as lakes and reservoirs of hydroelectric power plants. The high
development of these plants can form dense carpets resulting in reduction of oxygen
in the water and aquatic flora and fauna. The high growth of water hyacinth and its
lignocellulosic chemical composition are factors that contribute to the use of water
hyacinth as a promising source for the production of second generation ethanol. The
present study aims to perform a review about different technologies for the
production of bioethanol from the water.
Keywords: Eichhornia crassipes; bioethanol; pretreatment; biomass; biofuels.

Resumo
O aguapé é uma planta macrófita aquática flutuante encontrada em diversos
ambientes como lagos e reservatórios de usinas hidrelétricas. O alto desenvolvimento
destas plantas pode formar tapetes densos resultando em redução do oxigênio na
água e diminuição da flora e fauna aquática. O alto crescimento do aguapé e sua
composição química lignocelulósica são fatores que contribuem para a utilização do
aguapé como fonte promissora para a produção de etanol de segunda geração. O
presente estudo tem como objetivo realizar uma revisão acerca de diferentes
tecnologias para a produção de bioetanol a partir do aguapé.
Palavras-chave: Eichhornia crassipes; bioetanol; pré-tratamento; biomassa;
biocombustíveis.
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1. Introdução
O aguapé (Eichhornia crassipes) é uma
macrófita aquática emersa flutuante
originária da região amazônica.1 Estas plantas
aquáticas apresentam taxonomia bastante
diversificada, as classificações taxonômicas
são definidas de acordo com a sua forma de
vida ou tipo biológico/ecológico que está
relacionada à sua forma de crescimento e
fixação. As principais formas de vida são:
macrófitas emersas, com folhas flutuantes,
submersas enraizadas, submersas livres e
flutuantes livres.2
Altas colonizações de aguapé trazem
impactos negativos na economia pesqueira,
pois reduzem a concentração de oxigênio
dissolvido na coluna d’água; favorecem a
proliferação de insetos, larvas e moluscos
transmissores de doenças como encefalite,
000

malária e esquistossomose; influenciam a
redução do fluxo de água em canais, represas
e rios; dificultam a navegação e a pesca; e
são responsáveis por elevadas perdas de
água por evapotranspiração. 3-4
A baixa diversidade e densidade de
inimigos naturais e a eutrofização do
ambiente são as duas principais causas do
excessivo crescimento das macrófitas
aquáticas.2 Por ser muito intenso, o
crescimento da Eichhornia crassipes pode
levar à cobertura total da lâmina d’água de
rios e lagos, o que implica diretamente em
prejuízos para a flora e fauna locais. Além
disso, em represas artificiais, o acúmulo do
aguapé nos reservatórios atrapalha o
funcionamento das turbinas de usinas
hidrelétricas. Por causar todos esses
problemas ambientais e econômicos, o
aguapé é considerado uma praga aquática
nos contextos não naturais.5-6 Nessas
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condições há necessidade do controle
populacional dessas plantas para manter as
colonizações dentro de limites em que seus
efeitos benéficos ao ambiente aquático
suplantem os efeitos prejudiciais. Esse
controle pode ser feito pelo aumento de
pressão de inimigos naturais (controle
biológico) ou pela promoção da morte
(controle químico) ou retirada das plantas do
corpo hídrico (controle mecânico). A retirada
do aguapé presente nos corpos hídricos das
hidrelétricas é prática muito comum e resulta
em grande volume de biomassa como
resíduo.
A biomassa residual pode ser utilizada
para diversas finalidades. Exemplos disso são
seu uso como fertilizante, alimento animal e
para a produção de biocombustíveis, além de
fonte de energia, na forma briquetes ou
biogás.7 No setor de biocombustível, essa
biomassa pode ser utilizada como matériaprima para a produção de etanol de segunda
geração.8,9,10 Portanto, o artigo propõe uma
revisão
sobre
diversas
tecnologias
empregadas para a produção de etanol de
segunda geração a partir do aguapé.

2. Produção e Composição do
Aguapé
As biomassas lignocelulósicas constituem
o material mais abundante em nosso planeta,
tornando-se atrativas para a produção do
etanol,
assim
como
para
outros
biocombustíveis. Vários processos têm sido
desenvolvidos
utilizando
a
biomassa
lignocelulósica como substrato para a
produção de diversas moléculas com alto
valor agregado, tais como: proteínas
microbianas, ácidos orgânicos, etanol,
enzimas
e
metabólitos
secundários
biologicamente ativos.11
Originárias da América do Sul, as plantas
macrófitas aquáticas como o aguapé são
bastante conhecidas pelo seu rápido
crescimento e os problemas ambientais que a
mesmas provocam.12 Seu crescimento
promove o desenvolvimento de tapetes
Rev. Virtual Quim. |Vol 11| |No. 1| |no prelo|

densos dificultando a passagem de luz para
as plantas, reduzindo o oxigênio na água e
tornando os ecossistemas menos férteis.6
O aguapé pode ser aplicado como uma
fonte útil de biomassa devido à sua
composição química e ao seu rápido
crescimento e expansão. O desenvolvimento
desta macrófita ocorre principalmente em
águas ricas em nutrientes, e apresenta
grande resistência a variações nos níveis de
nutrientes, temperatura e pH. Diante destes
fatores, o aguapé pode ser uma promissora
fonte de biomassa para a produção de
biocombustíveis devido aos vários aspectos
positivos como: 1) não compete com
recursos utilizados na cultura alimentar; 2)
não causa mudanças no uso da terra ou no
agrossistema
para
a
produção
de
biocombustível; 3) o baixo custo econômico;
4) os potenciais benefícios para o
ecossistema durante o período de extração.13
A taxa de crescimento do aguapé
apresenta valores bastante elevados em
diversos locais: 220 ton/ha/dia em
reservatórios,8 17,5 ton/ha/dia de biomassa
úmida em lagoas de esgoto doméstico;14 215
ton/ha/dia retirado em lagos da cidade de
Madrid15 2,4 x 107 ton/dia retiradas no leito
dos rios do Pantanal.16 Essa rápida taxa de
crescimento, junto com a capacidade de
competir com outras plantas aquáticas e sua
facilidade de adaptação tornam o aguapé
uma das plantas mais invasivas, pois,
atualmente, é possível encontrar essa planta
nos cinco continentes. Essas características
proporcionam a esse vegetal capacidade de
gerar quantidade significativa de biomassa
que pode estender-se em grande extensão na
superfície de um corpo hídrico, causando
muitos
problemas
ambientais
e
17-10
econômicos.
Um dos principais problemas
associados ao crescimento do aguapé devese à inviabilidade de tráfego de navios em
regiões pesqueiras, a morte de peixes por
efeito tóxico e anóxia proveniente da
eutrofização. A eutrofização por aguapé no
Lago Victoria (maior lago tropical do mundo)
representa um prejuízo de cerca de US$ 350
milhões por ano caracterizando grande
impacto
econômico
nas
atividades
000
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pesqueiras de um terço da população do
Quênia, Tanzânia e Uganda.18
A aplicação de herbicidas para o controle
de aguapé é uma alternativa que
demonstrou-se eficaz e de baixo custo,
entretanto a deposição das plantas mortas
no leito dos lagos e rios pode contribuir para
o processo de decomposição anaeróbica e
resultar na morte de peixes. Além disso, a
ação dos herbicidas pode afetar também
plantas nativas que são benéficas e
necessárias para a manutenção do
ecossistema.18 Outra alternativa interessante
trata-se da remoção física, manual ou
mecânica do aguapé, processo que pode
garantir a retirada total da biomassa nos
reservatórios aquáticos. Embora, a remoção
manual apresente ótima eficiência, a
profundidade da água pode se apresentar
como fator limitante ao alcance e à
segurança dos trabalhadores. O processo de
remoção mecânica utilizando barcos
especializados reduz significativamente os
problemas com a segurança, toda via, os
cortes realizados no aguapé podem resultar
em aumento da biomassa através da
reprodução assexuada pela divisão dos
rizomas e deposição de detritos no fundo dos
reservatórios, ocasionando diminuição da
oxigenação e emissão de gases de efeito
estufa por decomposição orgânica.19
Os
inúmeros
danos
ambientais
provocados pelos resíduos de aguapé tornam
essa biomassa uma das alternativas mais
interessantes para a utilização industrial.
Outro aspecto interessante são os diversos
produtos de valor agregado que podem ser
produzidos a partir do resíduo de aguapé.
Estes produtos incluem diferentes enzimas
(celulase,
β-glicosidase,
xylanase),
xantogenato de celulose, ácido levulínico,
ácido shikímico, biogás, biohidrogênio,
biopolímero, biobutanol, biofertilizantes,
polímero superabsorvente, fibra de carbono,
xilitol e bioetanol.20

000

Um dos fatores mais importantes para a
utilização de uma determinada matériaprima na produção de biocombustíveis é a
sua composição química. O aguapé,
apresenta um significativo teor de água. Em
comparação com a sua matéria seca, esse
valor é superior a 90 %. A caracterização
química da sua biomassa seca é composta
por aproximadamente 25 % de celulose, 35 %
de hemicelulose, 10 % de lignina, 25 % de
cinzas (Figura 1). O valor das cinzas é alto por
causa da propriedade desta planta de retirar
substâncias dos corpos hídricos, com metais
pesados.5,7,21 Devido ao seu processo natural
de biossorção, o aguapé configura-se como
uma
alternativa
importante
para
fitorremediação de ambientes aquáticos
contaminados com metais pesados.22 Os
principais metais pesados identificados no
aguapé através do processo de sorção são:
Cádmio (Cd), Zinco (Zn), Crômio (Cr), Chumbo
(Pb) e Cobre (Cu). As concentrações destes
componentes
é
dependente
das
contaminações presentes nos reservatórios e
dos resíduos liberados nos efluentes.23
A composição mineralógica do aguapé
baseia-se na presença de Carbono (C) 38,4 %,
Hidrogênio (H) 5,85 %, Oxigênio 28,1 %,
Nitrogênio (N) 2,9 %, Enxofre (S) 0,47 %,
Fósforo (P) 0,77 %, Potássio (K) 2,78 %, Cálcio
(Ca) 1,32 %, Sódio (Na) 1,44 %.24-25 Os
elementos centrais C, H, O, S são compostos
interessantes para o desenvolvimento de
biocombustíveis através da pirólise e
gaseificação, embora em comparação com
outras biomassas o aguapé apresente baixos
rendimentos, sendo necessário estratégias de
recuperação de calor para otimização do
processo da obtenção de bio-óleo e o biochar
(produto sólido semelhante ao carvão) que
são produtos da pirólise26-27 além da
gaseificação, que gera uma mistura de gáshidrogênio e monóxido de carbono.28
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Figura 1. Composição química do Aguapé (Eichhornia crassipes)

Dentre os principais componentes do
aguapé destaca-se o alto valor de proteína
bruta, aproximadamente 20% da massa seca,
sendo
alternativa
interessante
para
suplementação de porcos, patos, peixes e
ruminantes.29 Os altos teores de celulose e
hemicelulose permitem obter maiores
concentrações de açúcares fermentescíveis

que poderão ser convertidos a etanol por
ação microbiológica como demonstrado em
diversas pesquisas na Tabela 1. Portanto,
devido ao seu rápido crescimento e baixo
teor de lignina o aguapé pode ser
considerado fonte promissora de biomassa
para conversão de açúcares fermentescíveis
em etanol

Tabela 1. Estudos envolvendo o uso de aguapé como biomassa para produção de
biocombustíveis.
Produto
Microrganismo
Referência
Bioetanol
Saccharomyces cerevisiae
30
Bioetanol
Zymomonas mobilis
31
Bioetanol
Pichia stipites
32
Bioetanol
Candida shehatae
32
Bioetanol
Clostridium thermocellum
33
Bioetanol
Candida intermedia NRRL Y-981
34
Biogás
Consórcio de microrganismos
35
Biohidrogênio
Clostridium diolis C32-KKU
36
Biobutanol
Clostridium beijerinckii
37
Biopolímero
Pseudomonas aeruginosa
38
Fibra de carbono
39
Biofertilizante
40
Briquetes de combustível
7
Combustível de alto valor
41
calorífico
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3. A Utilização de Aguapés para
Produção de Etanol de 2ª Geração
As biomassas lignocelulósicas constituem
o material mais abundante em nosso planeta,
tornando-se atrativas para a produção do
etanol,
assim
como
para
outros
biocombustíveis. A utilização do aguapé
como fonte de produção de etanol de
segunda geração se apresenta de forma
bastante interessante de acordo com dados
obtidos recentemente apresentando a
composição química da macrófita com 20 %
de celulose, 48 % de Hemicelulose e 3,5 % de
Lignina.35-36

O aguapé como material lignocelulósico
apresenta seus componentes arranjados de
forma que as cadeias de celulose e
hemicelulose sejam fixadas pela lignina.
Paralelamente, as cadeias de celulose se
mantêm compactas através das ligações de
hidrogênio e lignina que promovem a rigidez
da planta, enquanto a lignina circundante fixa
os componentes e age como uma barreira
física para o ataque dos microrganismos e/ou
enzimas e a água (Figura 2). A hemicelulose,
por sua vez, proporciona a ligação entre a
celulose e a lignina formando assim a rede
fibrosa.42
As
concentrações
desses
constituintes na biomassa variam muito de
uma espécie vegetal para outra, ou até
mesmo, dentro da mesma espécie.

Figura 2. Esquema representativo das etapas para obtenção de etanol a partir de Aguapé
(Eichhornia crasssipes). Fonte: Adaptação de 43

Diante disso, os dois maiores obstáculos
para impedir a hidrólise da celulose do
aguapé são a recalcitrância da celulose
cristalina, proveniente da estrutura linear das
cadeias de celulose compactadas em
microfibrilas, e a alta proteção que a lignina
proporciona à estrutura celulósica, atuando
como uma barreira física contra o ataque
enzimático.44
A produção de etanol de segunda geração
envolve quatro principais etapas: inicia-se
000

pelo pré-tratamento da biomassa, seguido da
hidrólise com produção de açúcares simples.
Na etapa de hidrólise são liberados os
açúcares (monômeros) a partir das frações de
celulose (homopolímero formado de glicose)
e a hemicelulose (heteropolímero constituído
principalmente do monômero xilose).20 Após
o processo de hidrólise os açúcares serão
levados para a etapa de fermentação e, em
seguida a separação do produto pelo
processo de destilação (Figura 3).20 O préRev. Virtual Quim. |Vol 11| |No. 1| |XXX|
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tratamento dos materiais lignocelulósicos
visa aumentar a área superficial da celulose e
reduzir sua cristalinidade, uma vez que esta
se encontra envolvida por camadas de lignina
e hemicelulose. Realizar a hidrólise da
biomassa nativa sem a etapa de pré-

tratamento significa obter um rendimento
inferior a 20 % no processo devido às suas
características
estruturais
como
cristalinidade, porosidade, superfície de
contato e revestimento por lignina e
hemicelulose.45

Figura 3. Fluxograma das etapas de produção de etanol a partir de biomassa lignocelulósica

A etapa de hidrólise consiste na
degradação das cadeias poliméricas da
celulose em monômeros de glicose. Há dois
principais tipos de hidrólise, a ácida e a
enzimática. A ácida envolve um catalisador
ácido e sua conversão é rápida, sendo
necessário um minucioso controle da reação
com o objetivo de evitar a formação de
produtos indesejáveis e inibidores do

processo. Na hidrólise enzimática o
catalisador é de origem biológica, o qual
possui ação altamente específica sendo
necessário um controle específico do meio de
reação.45 Portanto, existem diferentes
tecnologias empregadas para a obtenção de
etanol a partir do aguapé como demonstrado
na Tabela 2.

Tabela 2. Tecnologias e resultados de processos propostos para a produção de etanol a
partir de aguapé.
Tecnologia

Resultados

Referência

Combinação de pré-tratamento 402, 93 mg de açúcares redutores 47
ácido com hidrólise enzimática e e 1,289 g L-1 de Bioetanol.
sacarificação e fermentação
simultânea (SSF).
Pré-tratamento alcalino com 8.04 g L-1 de Bioetanol.
sacarificação e fermentação
simultânea
(SSF)
utilizando
Kluveromyces marxianus.
Pré-tratamento alcalino com SSF
utilizando Trichoderma reesei e
Fusarium oxysporum com Pichia
stipitis.

48

0,411 g g-1 de Bioetanol- a método 49
de SSF apresentou maiores
concentrações de bioetanol em
comparação com hidrólise e
fermentação separadas 0,344 g g-1.

Pré-tratamento ácido (H2SO4) 1 Açúcares redutores 714 mg g-1 e
% v-v com hidrólise e concentração de bioetanol 0,45
fermentação
separadas, mg g-1 de glicose.
utilizando S.cerevisiae e celulase
para Trichoderma reesei.

50

Très diferentes tipos de pré- Maior produção de etanol por 51
tratamento: oxidação úmida, AFEX 1,52 g L-1, por ácido
Rev. Virtual Quim. |Vol 11| |No. 1| |no prelo|
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ácido fosfórico (H3PO4)-acetona, fosfórico-acetona 1,31 g L-1 e por
explosão de fibra de amônia com oxidação úmida 1.23 g L-1.
SSF utilizando S. cerevisiae e
Candida shehatae.
Pré-tratamento
ácido
com
variação das concentrações de
H2SO4 (0.1, 0.5, 1.0, 1.5, e 2.0) na
razão de 1:8 com SHF utilizando
C. intermedia, P. stipitis, P.
tannophilus e S. cerevisiae.

Produção de etanol por: C. 52
intermedia (0,021 g g-1), P. stipitis
(0,037 g g-1) P. tannophilus (0,043
g g-1) e S. cerevisiae (0,015 g g-1).

Tratamento alcalino por micro- Produção de etanol em balão de 33
ondas e organosolv com SSF em 9.78 g L-1 e 13.7 g L-1 através de
balão e biorreator com GH5 biorreator.
isolados de C. thermocellum +
hemicelulose recombinate G43+.
S.cerevisiae + C. shehatae
Tratamento com micro-ondas Produção de açúcares redutores 53
com ácido sulfúrico diluído 1 % de 482.8 g.g-1 e 0.19 g.L-1 de
com SSF em béquer e utilizando Bioetanol.
P.
stipitis,
Pachysolen
tannophilus e hidrólise por T.
reesei
Pré-tratamento através de NaOH Produção de açúcares redutores 54
3 % e H2O2 1,5 % com SSF de 223.53 g.g-1 e 7.34 g.L-1 de
utilizando
Kluyveromyces Bioetanol.
marxianu.
Pré-tratamento com líquido Produção de açúcares redutores 55
ultrassônico
assistido
com de 2.339 mg ml-1.
surfactante.
Pré-tratamento ácido associado
ao pré-tratamento biológico
utilizando fungos Echinodontium
taxodii e Antrodia sp.
Pré-tratamento
diluído 2 %.

com

Produção de etanol com pré- 56
tratamento associado 0.192 g g-1,
produção de etanol apenas com
pré-tratamento ácido 0.146 g g-1.

ácido Produção de etanol 33.3 g L-1.

57

Pré-tratamento
com
ácido Produção de etanol em 13.6 mg 58
diluído e fermentação mista ml-1 através de fermentação mista.
utilizando S. cerevisiae (MTCC
173) e Zymomonas mobilis
(MTCC 2428)
Pré-tratamento ácido e hidrólise
enzimática para produção do
etanol, utilizando processos de
hidrólise
e
fermentação
separados (SHF).
000

Produção teórica de etanol 3.39 g 59
L-1 apresentando 96,07 % de
rendimento com produtividade
volumétrica de 0,221 g L-1.

Rev. Virtual Quim. |Vol 11| |No. 1| |XXX|

Teixeira, D. A. et al.
3.1. Pré-tratamento da biomassa de
aguapé (Eichhornia crassipes)

O pré-tratamento do aguapé tem por
objetivo aumentar a área de superfície da
biomassa, aumentar a porosidade dos
materiais e reduzir a cristalinidade da
celulose. Estas alterações promovidas na
estrutura da biomassa permitem que a
celulose se torne mais acessível na etapa
subsequente que é a hidrólise enzimática.
Além disso, um bom pré-tratamento deve
preservar as pentoses para aumentar os
rendimentos de etanol e evitar a formação de
inibidores da fermentação.60
O aguapé quando hidrolisado na sua
forma natural apresenta rendimentos muito
baixos, menores que 20%.61 Isso ocorre
porque a biomassa possui uma estrutura
celular rígida, complexa e recalcitrante à
decomposição devido às características
estruturais dos tecidos vegetais e às
interações de natureza físico-químicas
estabelecidas
entre
a
celulose,
a
hemicelulose e a lignina. Em geral, o índice
de
cristalinidade
dos
materiais
lignocelulósicos é alto, sendo interessante o
uso de pré-tratamento que diminua o índice
de cristalinidade da celulose.62
Cada pré-tratamento altera de forma
diferente a estrutura da biomassa.
Entretanto, já foram descritos métodos
físicos, químicos e estratégias híbridas para o
pré-tratamento do aguapé. Dentre os vários
métodos utilizados destaca-se o prétratamento ácido,63 alcalino,49-64 biológico,65
com água quente,66 micro-alcalino,47
ultrassom alcalino combinado,67 catalítico por
liquefação hidrotermal,68 com peróxido de
cálcio,12 microemulsões líquidas iónicas
isentas
de
tensoativos,69
conversão
70
termoquímica
e micro-ondas assistido
organo-solvente alcalino.71
A eficiência do pré-tratamento é baseada
no desempenho da hidrólise. Em geral, um
bom pré-tratamento proporciona altos
rendimentos e taxas de hidrólise, não gera
inibidores da fermentação, tem baixo custo,
não apresenta perda de carboidratos ou
Rev. Virtual Quim. |Vol 11| |No. 1| |no prelo|

degradação da biomassa, possibilita a
recuperação da lignina e consome pouca
energia.72
A utilização de ácido sulfúrico H2SO4
diluído (0,5 – 4 %) tem sido a melhor
proposta na solubilização da hemicelulose.
Neste caso, os ácidos são utilizados como
catalisadores no processo de solubilização
das biomassas como o aguapé. A
hemicelulose
solubilizada
pode
ser
recuperada
na
forma
de
seus
monossacarídeos presentes no hidrolisado
ácido, a fração sólida resultante da hidrólise
apresenta celulose e lignina isoladas. A
otimização do pré-tratamento do aguapé
com ácidos diluídos já fora padronizada em
um estudo que apresentou um rendimento
superior a 90 % de açúcares redutores, com o
emprego de ácido sulfúrico a 2 % a 110 oC
durante 90 min.73
Entretanto, o uso de ácidos diluídos não
proporciona um inchamento adequado da
região cristalina da celulose, o que leva a uma
baixa taxa de conversão celulose-açúcar. Para
se alcançar taxas aceitáveis de conversão da
celulose à glicose, em tempos razoavelmente
curtos e com o uso de ácidos diluídos, é
necessário um incremento na pressão e na
temperatura, devido à inacessibilidade dos
cristalitos de celulose, o que provoca a
degradação de uma quantidade considerável
de açúcares e lignina solúvel, levando a um
baixo rendimento da hidrólise e da
fermentação.62 Portanto, uma alternativa
interessante é conjugar o pré-tratamento
ácido do aguapé com o pré-tratamento
alcalino.
O pré-tratamento alcalino trata-se de um
processo tecnológico que objetiva utilizar
soluções alcalinas, tais como hidróxido de
sódio (NaOH), hidróxido de cálcio (Ca(OH)2)
ou hidróxido de amônia (NH4(OH)), para
remover a lignina e parte da hemicelulose,
aumentando eficientemente a acessibilidade
da enzima à celulose.74 O pré-tratamento
alcalino de aguapé apresentou redução de
aproximadamente 87 % do teor de lignina,
sem apresentar alteração nos teores de
celulose, portanto, apresenta-se como uma
000
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eficiente alternativa para o processo de
deslignificação.9

3.2. Hidrólise enzimática do aguapé

A hidrólise do material lignocelulósico é
uma etapa fundamental no processo de
produção de etanol. O objetivo principal
deste processo concentra-se em possibilitar a
conversão da celulose e hemicelulose em
açúcares fermentáveis que poderão ser
convertidos a etanol por ação microbiológica.
A presença de hemicelulose e lignina dificulta
o acesso dos reagentes de hidrólise à
celulose, reduzindo a eficiência desta etapa.
Diante disso, a remoção destes compostos
aumenta a porosidade do material,
melhorando significativamente o processo de
hidrólise.
A hidrólise enzimática do Aguapé
geralmente ocorre através do emprego de
um conjunto enzimático composto por
celulases. As celulases são classificadas de
acordo com seu local de atuação no
substrato celulósico. O conjunto de celulases
é dividido em três grandes grupos:
endoglucanases (EnG), que clivam ligações
internas da fibra celulósica; exoglucanases
(ExG), que atuam na região externa da
celulose; e β-glicosidases (BG), que
hidrolisam oligossacarídeos solúveis em
glicose.75
A Celluclast® é uma enzima comercial
produzida pela Novozymes® composta por
um coquetel de enzimas com boa
empregabilidade
no
processo
de
sacarificação
enzimática.
A
hidrólise
enzimática de amostras pré-tratadas de
aguapé utilizando a enzima Celluclast®
apresentou rendimentos superiores a 80 %
na liberação de açúcares redutores.21 Toda
via, algumas outras enzimas têm sido
empregadas na conversão de biomassas
lignocelulósica. A Cellic CTec2® Novozymes®
(celulases agressivas e altos níveis de βglicosidades), foi utilizada na hidrólise de
palha de trigo apresentando 98 % de
000

rendimento na conversão de açucares contra
81% de rendimento da Celluclast®,
configurando-se como uma boa alternativa
para a hidrólise dos materiais lignocelulósico
como o aguapé.76 Entretanto, o atual
emprego de enzimas comerciais neste
processo,
denominado
sacarificação
enzimática, apresenta alto custo, o que torna
a produção do etanol de segunda geração
mais onerosa.77 Toda via, existem pesquisas
para o desenvolvimento tecnológico de
obtenção de etanol lignocelulósico utilizando
enzimas de baixo custo, como por exemplo,
através da seleção de microrganismos
produtores de hidrolases provenientes de
resíduos agroindustriais e pela otimização de
processos. Dentre esses microrganismos
destacam-se os produtores de celulases e
xilanases como: os fungos filamentosos
Trichoderma reesei (NS 50013 complexo de
celulases), Aspergillus niger (NS 50010 βglicosidades);68 leveduras, dos gêneros
Trichosporium e Cryptococcus e bactérias,
como as dos gêneros Bacillus, Pseudomonas
e
Cellulomonas.78,79,80
Outro
fator
interessante é otimizar as condições de
temperatura e pH para melhor rendimento
no processo de hidrólise enzimática. A
otimização da hidrólise de aguapé após prétratamento ácido demonstrou melhores
condições associadas a 50 °C de temperatura,
pH (5,0 – 5,5) com 5 % de substrato e
considerando 30 FPU-g de carga enzimática.9
Os diferentes processos de prétratamento dependem do material utilizado e
da finalidade proposta de utilização das
frações dos materiais lignocelulósicos. O prétratamento proporciona uma mudança na
estrutura morfológica da biomassa, tornando
a celulose mais acessível ao ataque de
enzimas ou produtos químicos para a
produção de açúcares fermentescíveis.81-82
A maior capacidade dos microrganismos
ou enzimas em hidrolisar os materiais
lignocelulósicos para a conversão de glicose
reflete no que se pode considerar uma maior
digestibilidade da biomassa. Um dos fatores
primordiais
para
viabilizar
a
ação
microbiológica
sobre
a
biomassa
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lignocelulósica é o processo de prétratamento
das
fibras
celulósicas
proporcionando maior superfície de contato
para a ação enzimática.83
O pré-tratamento deve ser eficiente do
ponto de vista energético e químico e vários
critérios devem ser considerados, como
preservar a fração de hemiceluloses, evitar a
degradação ou perda de celulose, bem como
a formação de compostos inibidores ao
crescimento
de
microrganismos
da
fermentação e minimizar os custos. A
geração de lignina de alto valor agregado
também pode ser um parâmetro de
comparação entre os diversos tipos de prétratamento no custo das etapas posteriores
de recuperação de produto.84

3.3.
Fermentação
lignocelulósica

da

biomassa

A fermentação alcoólica é um processo
bioquímico, no qual os microrganismos
transformam os açúcares em etanol e CO2. Os
microrganismos fermentadores devem ser
capazes
de
fermentar
todos
os
monossacarídeos presentes e, além disso,
resistir a ação de possíveis inibidores
presentes nos hidrolisados.84 Na produção
industrial de etanol geralmente utiliza-se a
levedura Saccharomyces cerevisiae, devido à
sua boa capacidade fermentativa, alta
tolerância ao etanol e outros inibidores
(formados tanto durante o pré-tratamento
de matérias-primas quanto durante a
fermentação) e à capacidade de crescer
rapidamente sob as condições anaeróbicas
que são caracteristicamente estabelecidas
durante a fermentação em larga-escala.85
Além deste fato, esta espécie é de fácil
disponibilidade e manipulação, apresentando
baixo custo.
Entretanto, a Saccharomyces cerevisiae é
incapaz de fermentar xilose. Diante disso,
torna-se interessante a utilização da levedura
Pichia stipits para fermentação industrial de
pentoses, por se tratar de um microrganismo
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que fermenta xilose e com alta produção de
etanol aparentemente.
As cepas mais utilizadas para a produção
de etanol através do aguapé são
Saccharomyces cerevisiae, Pichia stipits e
Zymomonas mobilis. Porém já foram
descritos processos fermentativos do aguapé
utilizando as cepas de Trichoderma reesei em
monoculturas ou associadas a Pichia stipits;49
Candida shehatae,86 e Candida intermedia.34
Outra alternativa interessante é a utilização
de bactérias termotolerantes como o
Clostridium
thermocellum
para
a
fermentação do aguapé. Este microrganismo
demonstrou capacidade de produzir 13,45 g /
L de bioetanol em uma incubação de 44 oC de
temperatura.33 Normalmente, a fermentação
realizada com Saccharomyces cerevisiae
ocorre em temperaturas de 32-35 oC.
Temperaturas superiores podem dificultar a
viabilidade das leveduras. Diante disso, o uso
de
bactérias
termotolerantes
pode
caracterizar-se como uma alternativa
promissora.

4. Conclusão
A utilização da biomassa aguapé para a
produção de etanol de segunda geração
constitui como uma boa alternativa para as
políticas de incentivo ao uso de
biocombustíveis. A sua composição química e
a necessidade de estabelecer medidas para o
controle do crescimento desta planta são
fatores
que
contribuem
para
o
desenvolvimento
de
processos
economicamente viáveis para a produção de
bioetanol a partir do aguapé.
Pode-se afirmar que o pré-tratamento
com ácido diluído (0,5 – 4 %) apresenta-se
como a melhor alternativa para a
solubilização da hemicelulose e o prétratamento alcalino demonstrou bastante
eficiência na deslignificação, com valores de
87 % na redução de lignina. Na etapa de
fermentação do aguapé o microrganimso
mais utilizado em escala industrial é a
levedura
Saccharomyces
cerevisiae,
000
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entretanto outras cepas como Trichoderma
reesei, Pichia stipits; Candida shehatae,
Candida
intermedia
e
Clostridium
thermocellum têm sido empregadas como
inovações do processo.
Portanto,
o
estudo
propõe
o
desenvolvimento de tecnologias associadas à
otimização das etapas de pré-tratamento e a
melhoria genética de microrganismos para a
maior produtividade da hidrólise e
fermentação. A otimização dos processos
tecnológicos podem impactar em maior
rendimento da produção de etanol de
segunda geração a partir do aguapé.
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