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O processo hidrotérmico (auto-hidról ise)  é um processo amigo do ambiente 
que representa uma alternat iva para o pré-tratamento dos mater ia is 
lenhocelulósicos que poster iormente podem ser convert idos em bio-

etanol .  Neste t ipo de pré-tratamento os reagentes consistem apenas no 
subproduto agro- industr ia l  e na água. Neste trabalho serão estudadas 
condições de pré-tratamento (distr ibuição do tamanho das part ículas de 
palha de tr igo, temperatura e tempo) a f im de se obter um melhor f raccio-
namento da biomassa e aval iar  a ef ic iência do pré-tratamento pela for-
mação de açúcares fermentáveis.  Demonstra-se que o uso de fracções 
de palha de tr igo com diferentes distr ibuições do tamanho das part ículas 
inf luencia as propr iedades dos hidrol isados, sendo os valores máximos 
de rendimento de glucose (21.1 %) e de xi lose (49.32 %) obt idos com um 
factor de sever idade de 2.77 e 3.36, respect ivamente.

R ecentemente a produção mundial de bio-
etanol aumentou consideravelmente: em 
2008 produziram-se 65,62 mil milhões 

de litros, 24,42 % mais em relação a 2007 [1]. 
Os biocombustíveis poderão constituir uma op-
ção eficaz relativamente aos combustíveis con-
vencionais como o petróleo, o gás natural e seus 
derivados. Estes representam 60 % do consumo 
mundial de energia e, sendo combustíveis fós-
seis, as suas reservas são limitadas, a seguran-
ça de abastecimento é problemática para muitos 
países que os importam e o seu uso é a principal 
fonte dos gases que estão a provocar mudanças 
climáticas e o aquecimento global. Para além 
disto, os biocombustíveis apresentam vantagens 
ambientais, económicas e até mesmo socais. Pe-
rante este cenário, o bioetanol passará a constar 
de forma definitiva na agenda dos governos e das 
políticas de praticamente todos os países, além 
de que estimula a pesquisa e o desenvolvimento 
de novas matérias-primas para a sua produção, 
como a biomassa lenhocelulósica e a construção 
de biorefinarias integradas, um conceito análogo 
ao das refinarias de petróleo [2,3]. 

Os materiais lenhocelulósicos são as principais 
fontes de carboidratos e têm vindo a ser estu-
dados como fonte de açúcares fermentáveis para 

Aplicação de um pré-tratamento hidrotérmico para a 
produção de etanol de segunda geração a partir da

a produção de bioetanol devido à sua grande 
disponibilidade e ao seu baixo custo, sendo que 
dentre estas fontes podem-se destacar os resí-
duos agro-industriais como a palha de trigo, de 
arroz, de cevada, etc. Este material é constituído 
por três componentes principais: celulose (30 a 
50 %), hemicelulose (20 a 35 %) e lenhina (10 a 
25 %) (Figura 1), valores percentuais que indicam 
que este material constitui uma fonte significativa 
de material para a obtenção de açúcares fermen-
táveis e uma alternativa para a produção de bioe-
tanol da chamada segunda geração [4,5]. 

Muitas pesquisas estão a ser realizadas no sen-
tido de melhorar a hidrólise química e enzimáti-
ca da biomassa lenhocelulósica com o intuito de 
tornar mais eficiente a conversão da celulose e 
hemicelulose em etanol. Destas tecnologias po-
de-se destacar o baixo custo de pré-tratamentos 
hidrotérmicos (auto-hidrólise), o desenvolvimento 
de enzimas mais eficientes na hidrólise dos polis-
sacarídeos e a procura de microrganismos capa-
zes de fermentar hexoses com maior eficiência. 
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PRé-tRataMENtO HIDROtéRMICO 
(aUtO-HIDRólIsE)

N as últimas duas décadas houve um gran-
de interesse na investigação do uso de 
água quente, sob elevada pressão, em 

processos de conversão de biomassa. Conside-
rado como um dos métodos mais promissores de 
pré-tratamento de materiais lenhocelulósicos, o 
processo hidrotérmico consiste na utilização de 
água a alta temperatura (geralmente entre 160 °C 
a 220 °C) e a alta pressão, provocando o aumen-
to da sua força iónica. a água a elevada pressão 
pode penetrar na estrutura celular da biomassa, 
hidratar a celulose e remover a hemicelulose. O 
ácido acético formado a partir da desacetilação 
parcial da fracção hemicelulósica actuará como 
catalisador da reacção de hidrólise da biomassa 
promovendo a despolimerização da hemicelulose 
(processo de auto-hidrólise). Para temperaturas 
compreendidas entre 180 ºC e 220 °C e em curtos 
períodos de reacção, além da fração hemicelulósi-
ca poder ser dissolvida em água durante ou após 
o pré-tratamento dos materiais lenhocelulósicos 
(dependendo do grau de condensação do vapor), 
diferentes quantidades de lenhina podem ser ex-
traídas com água e o grau de polimerização da 
celulose pode diminuir com o aumento do tempo 
e da temperatura de reacção. O processo hidro-
térmico não requer o uso de ácidos e, consequen-
temente, não há necessidade de se trabalhar com 
reactores altamente resistentes à corrosão, redu-
zindo o custo deste processo [6,7,8,9]. Este pro-
cesso, onde a biomassa é exposta à água quente 
pressurizada demonstra ter potencial para produ-
zir fibras reactivas, além de produzir hidrolisados 
que resultam em pequena ou nenhuma inibição 
da fermentação de glicose. Uma abordagem co-
mum para avaliar a intensidade do pré-tratamento 
hidrotérmico é o emprego do chamado factor de 
severidade (R0), o qual é definido por Overend e 
Chornet [10] pela equação a seguir: 

MEtODOlOGIa

MatéRIa-PRIMa 
PREPaRaçãO E CaRaCtERIzaçãO

apalha de trigo foi fornecida pelo INRB, Elvas, 
Portugal. Inicialmente a palha foi triturada de 
20 cm a aproximadamente 1-5 cm e poste-

riormente submetida a moagem, para redução de ta-
manho, num moinho de facas (Cutting Mill sM 2000, 
Retsch GmbH, alemanha). amostras de 2 g (peso 
seco) de material lenhocelulósico (moído a 50 mesh) 
foram pesadas e transferidas para um gobelé de 100 
ml para serem tratadas com 10 ml de H2sO4 a 72 
%, sob vigorosa agitação, num banho termostatiza-
do a 45 °C durante 7 min. a reacção foi interrompida 
com a adição de 50 ml de água destilada, sendo a 
amostra transferida quantitativamente para um frasco 
Erlenmeyer de 500 ml, perfazendo o volume de água 
até 275 ml. Para uma hidrólise completa dos oligó-
meros restantes, o Erlenmeyer foi fechado com papel 
de alumínio e autoclavado durante 30 min, a 121 °C. 
após a descompressão da autoclave, o Erlenmeyer foi 
retirado da mesma, arrefecido à temperatura ambiente, 
sendo a mistura filtrada transferida para um balão vo-
lumétrico de 500 ml que foi completado com a água 
de lavagem do material retido no filtro. Os hidrolisados 
obtidos foram analisados por HPlC, usando-se uma 
coluna MetaCarb 87H (300 x 7.8 mm) num cromatógra-
fo líquido (Jasco, Japão), utilizando como fase móvel 
H2SO4 0,005 mol/ L com um fluxo de 0,7 mL/ min, a 
60 ºC. Os cromatogramas das amostras foram com-
parados com os dos padrões dos açúcares e ácidos 
orgânicos a serem analisados, sendo a quantificação 
feita por curvas de calibração de cada composto. Para 
a caracterização química, o material insolúvel retido no 
papel de filtro proveniente da etapa de hidrólise ácida 

onde t é o tempo de residência (min), t é a tempe-
ratura (°C) e tref é temperatura de ebulição (100 
ºC). Uma vez que R0 depende da temperatura e 
do tempo, este factor pode ser usado para medir 
o efeito combinado de ambas as variáveis num 
dado tratamento.

!

Fig.1_ Estrutura típica da planta do trigo
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foi lavado com água destilada, para remoção de áci-
do residual e seco até peso constante numa estufa 
à temperatura de 105 °C. a percentagem de lenhina 
insolúvel em meio ácido foi calculada em relação ao 
peso de material lenhocelulósico seco. a quantidade 
de lenhina solúvel foi determinada pela medição da ab-
sorvância a 280 nm num espectrofotómetro UV-visível 
(modelo V-560, Jasco, Japão). Para isso, transferiu-se 
uma amostra de 5 ml do hidrolisado obtido na etapa 
de hidrólise ácida para a caracterização química dos 
materiais lenhocelulósicos para um balão volumétrico 
de 100 ml, juntamente com 50 ml de água destilada e 
2 mL de NaOH 6,5 N (pH final próximo de 12) [11]. 

O material moído da palha de trigo foi separado em dife-
rentes fracções: > 1,0 mm (mesh 18), 1,0-0,5 mm (mesh 
35), 0,5-0,3 mm (mesh 50) e < 0,3 mm (pan) usando 
um peneirador mecânico (modelo analysette, Fritsch 
GmbH, alemanha) (Figura 2). Estas fracções foram mis-
turadas em diferentes proporções, originando misturas 
com distribuições de tamanho das partículas diferen-
tes; a mistura foi efectuada recorrendo a um misturador 
com um volume nominal de 4,4 litros (Figura 3) para 
obter uma maior eficiência na mistura. Estas misturas 
são representadas pela sua variância (tabela 1).

PRé-tRataMENtO HIDROtéRMICO 

a s diversas misturas com diferentes distribui-
ções granulométricas da palha de trigo foram 
submetidas a diferentes condições (tabela 2) 

de pré-tratamento hidrotérmico realizado num reactor 
de aço inox (316), com tampa hermeticamente fecha-
da, com um volume nominal de 160 ml (Figura 4). a 
relação sólido-líquido foi de 1:10 (p/v). 50 ml de água 
e 5 g das diferentes misturas de palha de trigo foram 
colocados no reactor, tendo-se iniciado o aquecimento 
num banho de óleo (Julabo, labortechnik GmbH, ale-
manha). No fim da reacção, o reactor foi retirado do 
banho e arrefecido em água fria. a palha de trigo pré-
tratada foi retirada do reactor e o hidrolisado hemicelu-
lósico foi separado da massa sólida obtida a partir do 
pré-tratamento (celulose-lenhina), por filtração.

!
A B C D 

Fig.2_ Diferentes fracções após 
moagem da palha de trigo:

a) > 1.0 mm            B) 1.0-0.5 mm

C) 0.5-0.3 mm   D) < 0.3 mm
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CaRaCtERIzaçãO qUíMICa 
DO HIDROlIsaDO

O s hidrolisados obtidos a partir do pré-trata-
mento foram analisados por HPlC nas condi-
ções referidas previamente. Furfural e hidro-

ximetilfurfural (HMF) foram determinados numa coluna 
CC 250/4 6 Nucloeosil 120-5 C18 de (Macherey-Nagel 
GmbH, alemanha), utilizando-se acetonitrilo-água 
numa  relação de 1:8 (v/v) com 10 g/l de ácido acético 
como fase móvel, a um fluxo de 0,9 mL/min, à tem-
peratura de 25 °C. Os compostos foram detectados a 
276 nm por um detector 2070-UV (Jasco, Japão). as 
concentrações de furfural e hidroximetilfurfural foram 
determinadas a partir das curvas de calibração obti-

onde “composto” se refere à concentração do com-
posto cujo rendimento se pretende determinar (gluco-
se, xilose, ácido acético, furfural e hidroximetilfurfural), 
em  mol/l, e “soma dos compostos” se refere à soma 
das concentrações de todos aqueles compostos.

!

Fig.3_ Misturador de sólidos

das com os compostos puros [4,12]. Os rendimentos 
da fracção líquida foram calculados pela equação se-
guinte:

Fig.4_Pré-tratamento hidrotérmico
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tab.1_Distribuição dos tamanhos das partículas de palha de trigo (B1, B2 e B3) (w/w %)

Distribuição dos tamanhos (frequência)

tamanho das partículas (mm) B1 B2 B3

1 0,25 0,1 0,1

0,5 0,25 0,1 0,4

0,3 0,25 0,4 0,4

0,15 0,25 0,4 0,1

tamanho médio (mm) 0,488 0,330 0,435

variância  (mm2) 0,103 0,061 0,049

tab. 2_Condições de operação do pré-tratamento hidrotérmico aplicado às misturas de palha de trigo

temperatura 
(ºC) 200 180 160

tempo (min) 60 30 10 60 30 10 60 30 10

R0 4,72 4,42 3,94 4,13 3,83 3,36 3,54 3,24 2,77

Mistura B 
3

B 
2

B 
1

B 
3

B 
2

B 
1

B 
3

B 
2

B 
1

B 
3

B 
2

B 
1

B 
3

B 
2

B 
1

B 
3

B 
2

B 
1

B 
3

B 
2

B 
1

B 
3

B 
2

B 
1

B 
3

B 
2

B 
1

REsUltaDOs E DIsCUssãO

MatéRIa-PRIMa

O s resultados da caracterização química da 
palha de trigo mostraram que este material 
apresenta 37,4 % de celulose, 33,8 % de he-

micelulose, 26,8 % de lenhina, e 1,6 % de cinzas. Os 
resultados obtidos são concordantes com os encon-
trados na literatura [13,14,15].

 

PRé-tRataMENtO HIDROtéRMICO 

a s diferentes misturas de palha de trigo (tabe-
la 1) foram sujeitas a diferentes condições de 
pré-tratamento (tabela 2) e as concentrações 

dos açúcares obtidos a partir de cada hidrolisado 
apresentam-se na Figura 5. Analisando os gráficos das 
Figuras 5A e 5B, verifica-se que o maior rendimento 
de extracção de glucose foi de 21,1 %, com um factor 
de severidade R0 = 2,77 (160 ºC, 10 min) para a mistu-
ra B3. Em relação à xilose, o maior rendimento obtido 
corresponde a 49,32 %, com um factor de severidade 
R0 = 3,36 (180 ºC, 10 min) para a mistura B2. Os resul-
tados de degradação (Figuras 5C, 5D e 5F) mostraram 
que o efeito da intensidade do aquecimento foi mais 
notório na formação do furfural e a maior produção foi 
de 41 %, obtida a 200 ºC, durante 30 min, o que sig-
nifica uma degradação importante da xilose. Já para o 
HMF a maior produção foi de 10,9 % com um factor 
de severidade R0 = 4,8 que provoca a degradação da 
glucose. a produção de ácido acético é estável e não é 
afectada pela severidade dos tratamentos. 

CONClUsÕEs 

Neste trabalho foram estudadas as condições de 
pré-tratamento de diferentes misturas de palha 
de trigo moída, a fim de se obter um melhor 

fraccionamento desta biomassa, e avaliar a eficiência 
do pré-tratamento pela hidrólise dos açúcares. Os re-

sultados demonstram que o uso de misturas com dis-
tribuições de tamanho de partícula diferentes tem uma 
influência significativa na eficiência do pré-tratamento  
hidrotérmico. Estes resultados podem contribuir para 
melhorar a extracção dos monossacarídeos.
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Fig.5_Relação entre o factor de severidade e a percentagem molar dos 
açúcares hidrolisados e sua respectiva degradação. a) Glucose; B) Xi-
lose; C) Ácido acético, D) Hidroximetilfurfural e E) Furfural. Misturas da 
palha de trigo: B1 (•), B2 (Ο) e B3 (Δ).
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