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1. Introdução e Estado da Arte  

A palha de cana-de-açúcar apresenta grande potencial de aplicabilidade para a produção de 

biocombustíveis e bioprodutos, entretanto, este material lignocelulósico ainda é, em grande parte, 

deixado no campo e destinado a cobertura do solo afim de garantir redução de perda hídrica e 

proporcionar aumento de nutrientes nas plantações de cana-de-açúcar. 

Estima-se uma geração de 93,3 milhões de toneladas de palha na safra de 2015/2016, 

considerando uma geração de 140 kg de palha (base seca) por tonelada de cana de açúcar processada 

(Saad 2008; UNICA 2016). Com o intuito do máximo aproveitamento de todas as frações da cana-

de-açúcar e concomitante fortalecimento do setor sucroalcooleiro por meio do aumento da 

produtividade energética por área cultivada, tem-se a demanda de pesquisas voltadas para produção 

de biocombustíveis e químicos de segunda geração a partir da palha de cana-de-açúcar (Leal et al 

2013). 

A palha é classificada em três principais componentes sendo estes: folhas verdes, folhas secas 

e ponteiros, com constituição média de 40,0% de celulose, 28,7% de hemiceluloses, 22,5% de lignina; 

6,2% de extrativos e 3% de cinzas (Meandro et al., 2017; Oliveira et al 2013; Pratto et al., 2015). 

As hemiceluloses de cana, constituídas preferencialmente por unidades de xilanas, são o 

segundo polissacarídeo mais abundante na estrutura vegetal e pode ser empregado na produção de 

etanol, xilose, xilitol, butanol, xilooligossacarídeos (XOS), dentre outros. Os XOS são 

oligossacarídeos constituídos por unidades de xilose ligadas por ligações 1-4, os quais são 

considerados como fibras solúveis com atividade prebiótica, ou seja, favorecem o desenvolvimento 

da microbiota do sistema digestivo e o fortalecimento das funções imunológicas do organismo 

(Carvalho et al 2013). 

Processos de fracionamento da palha de cana-de-açúcar que possibilitem a recuperação dos 

XOS são de grande interesse uma vez que a recuperação/reutilização destes produtos de alto valor 

agregado pode proporcionar a viabilização de uma rota produtiva do etanol celulósico de segunda 
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geração, permitindo então o máximo aproveitamento de todas os subprodutos do processamento da 

cana de açúcar.  

 

2. Objetivos  

Esse trabalho é parte integrante do projeto FAPESP, convênio RCUK "An integrated 

approach to explore a novel paradigm for biofuel production from lignocellulosic feedstocks 

(FAPESP 15/50612-8)", e com base nos conceitos apontados acima, visa desenvolver um processo 

de solubilização/recuperação da fração hemicelulósica, preferencialmente na forma oligomérica, da 

palha de cana-de-açúcar empregando-se um sistema de pré-tratamento combinado.  

 

3. Desenvolvimento  

3.1.  Preparo e caracterização da palha de cana-de-açúcar  

A palha de cana será submetida ao processo de moagem e posterior homogeneização para a 

caracterização quanto ao teor de cinzas, extrativos, lignina e carboidratos (ABNT, 2016).  

As amostras de palha serão submetidas a dois processos de fracionamentos químicos, sendo 

o primeiro constituído de uma remoção dos grupos acetilas das hemiceluloses por meio de um 

tratamento com solução alcalina, seguido de um pré-tratamento hidrotérmico, em condições a serem 

otimizadas no presente projeto.  

 

3.2.  Desacetilação e caracterização das correntes de processo 

A desacetilação tem como objetivo a remoção dos grupos acetilas ligados diretamente a cadeia 

hemicelulósica da palha de cana-de-açúcar, utilizando baixas concentrações de hidróxido de sódio. 

Condições operacionais como tempo, temperatura e concentração de hidróxido de sódio serão 

estudadas com o intuito de maximizar a solubilização dos grupos acetilas e minimizar a degradação 

dos polissacarídeos. Ao fim da reação, o material sólido pré-tratado será separado do licor de pré-

tratamento e lavado, sendo ambas as frações (sólida e líquida) armazenadas para as posteriores 

caracterizações.  

 

3.3.  Pré-tratamento hidrotérmico e caracterização das correntes de processo 

Após selecionar a melhor condição de desacetilação, o material pré-tratado será gerado em 

grandes quantidades para que a segunda etapa de pré-tratamento seja realizada. As condições 

operacionais tempo, temperatura e concentração de ácido (caso necessário) serão otimizadas 

utilizando o material desacetilado com o intuito de maximizar a solubilização das hemiceluloses e 
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minimizar a formação dos produtos de degradação. Ao final da reação, a fração líquida, denominada 

licor de pré-tratamento será separada do material sólido pré-tratado (celulignina) e ambas serão 

armazenadas para as posteriores caracterizações. 

Os licores de pré-tratamento serão analisados por cromatografia líquida (HPLC) de acordo 

com a metodologia estabelecida (Sluiter et al., 2016). A quantificação dos açúcares totais 

(monômeros e oligômeros) será realizada após uma etapa de hidrólise ácida como descrito por 

Jacobsen e Wyman (2002). Xilooligossacarídeos lineares serão analisados por cromatografia de troca 

aniônica acoplada a um detector de amperiometria pulsada. 

 

4. Cronograma 

Trimestre 1 2 3 4 

Revisão Bibliográfica X X X X 

Preparo de material X X   

Desacetilação  X X X  

Pré-tratamento hidrotérmico  X X  

Quantificação dos XOS   X X X 

Caracterização X X X X 

Confecção do Relatório    X 
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