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RESUMO 

 

A casca gerada no processamento da banana é uma potencial biomassa 
lignocelulósica para recuperação de açúcares. Neste trabalho, três processos 
sequenciados foram usados para extrair açúcares, incluindo xilose, arabinose, xilo-
oligossacarídeos (XOS) e glicose. O processo inclui um pré-tratamento com ácido 
cítrico, que permite a extração de pectina e recuperação de xilose e xilo-
oligossacarídeos no hidrolisado, na sequência um tratamento alcalino para promover 
a deslignificação e liberação de açúcares da biomassa e por último a hidrólise 
enzimática para liberação de glicose pela conversão da biomassa rica em celulose. 
O balanço de massa mostrou que a recuperação dos açúcares da fração 
hemicelulósica para 100 g casca da banana produziu 9,9 g de xilose, 0,5 g de XOS e 
1 g de arabinose para os tratamentos sequenciados, representando 66% de 
recuperação da hemicelulose. No tratamento alcalino a liberação de açúcares foi 
superior para a biomassa tratada com KOH, enquanto que no processo de 
deslignificação foi superior para a biomassa tratada com NaOH, além do mais, a 
fração celulósica foi mais preservada com o uso do NaOH, por esses motivos, o 
NaOH foi a base escolhida para seguir com a hidrólise enzimática. Essa por sua vez 
produziu 8,2 g de glicose, com 74% da celulose convertida em glicose. Os 
resultados indicam que o processo proposto para o fracionamento dos carboidratos 
presentes na casca de banana se mostrou eficiente, com recuperação satisfatória 
dos carboidratos, os quais possuem elevado potencial para produção de produtos de 
alto valor agregado.  
 
Palavras-chave: Casca de banana, carboidratos, xilo-oligossacarídeos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The peel generated in banana processing is a potential lignocellulosic biomass for 
the recovery of sugars. In this work, three sequenced processes were used to extract 
sugars, including xylose, arabinose, xylooligosaccharides (XOS) and glucose. The 
process includes a pretreatment with citric acid, which allows the extraction of pectin 
and recovery of xylose and xylo-oligosaccharides in the hydrolysate, then an alkaline 
treatment to promote the delignification and release of sugars from biomass and, 
finally, enzymatic hydrolysis to release glucose by converting cellulose-rich biomass. 
The mass balance showed that the recovery of sugars from the hemicellulosic 
fraction to 100 g banana peel produced 9.9 g of xylose, 0.5 g of XOS and 1 g of 
arabinose for the sequenced treatments, representing 66% of hemicellulose 
recovery. In the alkaline treatment, the release of sugars was higher for the biomass 
treated with KOH, while in the delignification process it was higher for the biomass 
treated with NaOH, moreover, the cellulosic fraction was more preserved with the use 
of NaOH, for these reasons, NaOH was the base chosen to continue with enzymatic 
hydrolysis. This in turn produced 8.2 g of glucose, with 74% of the cellulose 
converted to glucose. The results indicate that the proposed process for the 
fractionation of carbohydrates present in the banana peel proved to be efficient, with 
satisfactory recovery of carbohydrates, which have a high potential for the production 
of high added value products. 

 

Keywords: Banana peel, carbohydrates, xylooligosaccharides. 
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DIAGRAMA CONCEITUAL DO TRABALHO 
FRACIONAMENTO DA CASCA DE BANANA PARA VALORIZAÇÃO DE 

CARBOIDRATOS 
 

O quê?  
 Estudo da composição lignocelulósica de resíduo industrial (casca de 

banana) in natura e submetida a diferentes tratamentos. 
 Extração de carboidratos da biomassa lignocelulósica da casca da banana. 
 Produção de XOS a partir da fração da hemicelulose. 
 Digestibilidade de sólido rico em celulose com enzimas celulases. 

 

Por quê?  
 Aproveitamento total de cada fração de biomassa lignocelulosica. 
 Valorização de resíduos industriais em um conceito de biorrefinaria. 
 A maioria dos estudos de produção de XOS e aproveitamento total da 

biomassa estão voltado para outras biomassas. 
 

O que já foi feito?   
 Não há registros da produção de XOS na literatura usando a casca de 

banana como biomassa lignocelulósica. 
 Há muitos trabalhos usando o conceito de biorrefinaria principalmente para 

produção de XOS com diferentes biomassas. 
 

Hipóteses da pesquisa: 
É possível o aproveitamento total de cada fração da casca de banana em um 
conceito de biorrefinaria e produção de XOS por meio de tratamentos químicos e 
enzimático de forma sequenciada. 
 

Método científico: 
 Pré-tratamentos com ácidos cítrico para extração dos carboidratos e 

liberação de XOS. 
 Comparar a liberação de carboidratos e potencial deslignificação com estudo 

de duas bases (NaOH e KOH). 
 Hidrólise enzimática de sólido tratado para aproveitamento total da biomassa. 

 

Respostas: 
 Altos rendimentos de carboidratos em cada etapa de tratamento químico. 
 Definição de qual base teve melhores respostas na deslignificação de 

sólidos. 
 Identificação e rendimento dos XOS liberados. 
 Alta digestibilidade da celulose restante com uso de celulases. 
 Modificações na estrutura morfológica da casca de banana. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A banana (Musa acuminata) é uma fruta comestível cultivada em países 

tropicais como uma cultura comum (MOHAPATRA, et al., 2010). É uma fruta de 

grande aceitabilidade, fácil acesso, e baixo custo, disponível em grandes 

quantidades. A casca gerada no processamento da banana é uma fibra alimentar 

potencial no tratamento de doenças, devido suas propriedades funcionais, 

terapêuticas e seu conteúdo em fibras (CHABUCK et al., 2013; GURUMALLESH, et 

al., 2019). A casca corresponde a 35-40% do peso da fruta (ODEDINA et al., 2017; 

REBELLO et al., 2014). Em 2018, o Brasil produziu 82 milhões de toneladas de 

bananas, o que equivale a 32,8 milhões de toneladas de resíduos gerados por ano, 

que na grande maioria são descartados em aterros sanitários e/ou utilizados para 

fins agrícolas (BRASIL, 2019). 

Os componentes da fibra alimentar insolúveis presentes em 100 g de casca 

de banana são celulose (18,7 g), hemicelulose (20,3 g) e lignina (16,8 g) (OLIVEIRA 

et al., 2016), enquanto a pectina (15,9 g / 100 g) é um componente de fibra alimentar 

solúvel (OBEROI et al., 2012). Esses componentes demonstram que as cascas de 

banana contêm consideráveis quantidades de carboidratos com inúmeras 

aplicações. Os carboidratos da casca de banana já foram citados como substrato 

para recuperação de pectina (SWAMY e MUTHUKUMARAPPAN, 2017), produção 

de filmes para revestimento em alimentos (ARQUELAU et al., 2019), produção de 

etanol (OBEROI et al., 2011) e produção de nanofibras (SARI e MELATI, 2019). 

Também é reportado como material de base para extração de compostos fenólicos 

(PASSO TSAMO et al., 2015).  

As cascas de banana podem ser transformadas em um produto prebiótico, 

como é o caso da produção xilo-oligossacarídeos (XOS). Ainda não existe 

documentação científica referente à produção de XOS a partir das cascas de 

banana. Os xilo-oligossacarídeos (XOS) são oligômeros de açúcar produzidos pela 

hidrólise parcial do xilano (principal componente da cadeia da hemicelulose), 

constituído por moléculas de xilose de cadeia curta com ligações β- 1,4 que mostram 

diferentes graus de polimerização e incluem principalmente xilobiose (X2), xilotriose 

(X3), xilotetraose (X4), xilopentaose (X5), e xilohexaose (X6) (BANERJEE et al., 

2019; ZHOU et al., 2019; ZHOU; XU, 2019). Os XOS tem propriedades 
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organolépticas aceitáveis e não exibem toxicidade ou efeitos negativos sobre a 

saúde humana. É relatado ainda que os XOS com grau de polimerização X2 e X3 

apresentam o maior efeito prebiótico (AACHARY e PRAPULLA, 2009; NABARLATZ, 

et al., 2007). 

A hidrólise da casca de banana para a extração de açúcar é a etapa mais 

importante e crítica porque os açúcares servem como material de base para a 

produção de produtos de valor agregado, como glicose, xilose e xilo-

oligossacarídeos, já mencionado. Para a recuperação desses açúcares é necessário 

o fracionamento da biomassa. O pré-tratamento químico é um dos métodos mais 

utilizados, porque os reagentes químicos são mais acessíveis e econômicos, além 

de facilitar o acesso de enzimas na hidrólise enzimática (JAMBO et al., 2016; 

PHWAN, et al., 2018). O ácido cítrico (ácido orgânico) apresenta vantagem em 

relação aos ácidos inorgânicos, visto que é um tratamento de baixo custo, seguro e 

ecológico (HUANG et al., 2020). Da mesma forma, o tratamento alcalino tem sido 

amplamente utilizado para clivagem as ligações de carboidratos e lignina, facilitando 

o acesso de enzimas a celulose (RAI, et al., 2019). A hidrólise enzimática da 

celulose dos resíduos industriais para produção de produtos de alto valor agregado 

é considerada sustentável, pois não produz substâncias secundárias tóxicas ao 

ambiente, porém o acesso das enzimas celulases necessita de pré-tratamentos na 

biomassa para maiores rendimento de glicose.     

Tendo em vista a crescente demanda para o aproveitamento de resíduos 

agroindustriais em um conceito de biorrefinaria, essa pesquisa foi realizada com o 

objetivo de extrair carboidratos de alto valor agregado a partir de um resíduo 

agrícola (casca de banana), xilose, XOS, arabinose e glicose, através de 

tratamentos sequenciados com o uso de tratamentos químicos (ácido cítrico, 

hidróxido de sódio e hidróxido de potássio), seguido de tratamento enzimático com 

enzimas celulolíticas. 
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2 OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo geral 
 

Estudar o fracionamento da casca de banana para extração de carboidratos 

usando o tratamento ácido, alcalino e enzimático. 

 

2.2. Objetivos específicos 
 

• Caracterizar a composição lignocelulósica da farinha da casca de banana in 

natura; 

• Aplicar o tratamento ácido buscando a extração de pectina e hemiceluloses  

•  Comparar os rendimentos de sólidos mediante o tratamento com diferentes 

concentrações de álcalis (NaOH e KOH); 

• Quantificar os XOS extraídos nas etapas de tratamento ácido e alcalino 

quanto a presença dos principais oligossacarídeos (X2 a X6); 

• Avaliar a digestibilidade do material gerado após os tratamentos ácido e 

alcalino utilizando o método de hidrólise enzimática com celulases.  

• Caracterizar a composição química da casca de banana in natura e das 

frações sólidas geradas nos diferentes pré-tratamentos visando o cálculo de 

balanço de massas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 
 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

3.1. Produção da banana  
 

Mundialmente, a produção de banana aumentou de forma constante nos 

últimos 20 anos, em média aproximadamente 62 milhões de toneladas em 1997 

para cerca de 113 milhões de toneladas em 2017 (FAOSTAT, 2017). De acordo com 

a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAOSTAT), entre 

os países produtores de banana, a Índia ocupa o primeiro lugar com pouco mais de 

30 milhões de toneladas produzidas mensalmente em 2017, seguido da China, 

Indonésia e Filipinas. O Brasil é o quinto maior produtor com mais de 6,6 milhões de 

toneladas em 2017 (FAOSTAT, 2020). 

A produção de banana chegou a mais de 82 milhões de toneladas no ano de 

2018 em todo território nacional, com uma produção estimada em 6,9 milhões de 

toneladas por mês (Figura 1). Os maiores estados brasileiro produtores são: São 

Paulo, Bahia e Minas Gerais com 16,8%, 14,2%, e 11,8%, respectivamente. Santa 

Catarina é o quarto maior produtor da fruta com 10,4% da produção (BRASIL, 2019).  

Figura 1 – Produção de banana no Brasil em 2018. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do IBGE.  

A banana possui um grande potencial de uso devido suas propriedades 

nutricionais e funcionais, podendo ser consumida in natura e utilizada 

industrialmente ainda verde e/ou madura para produção de produtos de panificação, 

produção de farinha, amido, chips, banana em calda, banana desidratada, doces em 
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massa, geleias, sucos, vinagres, vinhos e ingredientes para alimentos funcionais 

(VU, et al., 2018).  

O estado de Santa Catarina conta com algumas indústrias que processam 

banana, incluindo a Banana Brasil, Duas Rodas e a Bananas Gostosas, localizadas 

nas cidades de Schroeder, Jaraguá do Sul e Corupá, respectivamente. Dentre os 

produtos fabricados por essas empresas estão barras de sereias, snacks, banana 

passa, purê de banana, purês desidratados e em flocos, balas de banana, banana 

com chocolate, cachaça de banana dentre outros produtos. 

O uso decorrente da banana, principalmente a nível industrial gera grande 

quantidade de resíduos (casca da banana), que normalmente são descartados em 

aterros sanitários ou utilizados para fins agrícolas como compostagem e ração para 

animais (RAMLI et al., 2009; VU, et al., 2018). A casca da banana contribui com 35-

40 % do peso total da fruta fresca (ODEDINA et al., 2017; REBELLO et al., 2014) 

representando mais de 32,8 milhões de toneladas de resíduos gerados no Brasil em 

2018 e pode ser utilizada como uma fonte de biomassa para uma gama de opções 

de alto valor agregado devido ao seu baixo custo e fácil disponibilidade.   

 

3.2. Casca da banana: estudos e aplicações  
 

A casca tem sido tradicionalmente usada como material medicinal e 

farmacêutico para o tratamento de várias doenças, como queimaduras, cicatrização 

de feridas, anemia, diarréia, úlceras, inflamação, diabetes, tosse e picada de cobra 

(PEREIRA e MARASCHIN, 2015; VU, et al., 2018).   

 A casca de banana é um resíduo orgânico rico em componentes nutritivos, 

fibras não digeríveis e minerais que ampliam o leque de opções para aplicações. 

Algumas alternativas podem ser de alto ou baixo valor agregado, contudo, ambas 

reduzem o desperdício em aterros sanitários e minimizam os problemas com o meio 

ambiente. Na Tabela 1 são apresentadas algumas das principais potenciais 

aplicações para a casca da banana.  

Nannyonga et al. (2018) utilizou a casca de banana como substrato biológico 

para utilizar como suplementos alimentares para aves ou fertilizante. 

Biocombustíveis foram produzidos por Achinas, et al. (2019), os quais estudaram o 

efeito da digestão anaeróbica da casca da banana para produção de biogás. Han et 
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al. (2019) usou leveduras oleaginosas (Cryptococcus sp) para produzir biodiesel 

utilizando a casca de banana como fonte de triglicerídeo. 

As empresas de embalagens também contribuíram para o uso da casca da 

banana como matéria-prima para produção de filmes (comestíveis ou não) de 

revestimento de alimentos que proporcionam um aumento na maior vida útil do 

produto (ARQUELAU et al., 2019). 

Na indústria alimentícia seu uso em potencial é como ingrediente funcional, 

pois se verifica altos níveis de fibra dietética, compostos fenólicos, pectina, 

proteínas, aminoácidos essenciais, ácidos graxos poli-insaturados, minerais como 

potássio, além de demonstrar capacidade antioxidante, antimicrobiana e 

propriedades antibióticas (PASSO, et al., 2015; QAMAR, et al., 2018; SULAIMAN et 

al., 2011). 

A composição química da casca da banana, principalmente celulose, 

hemicelulose e lignina, persistem entre os em diferentes genótipos, relacionados à 

composição genética de cada variedade, além disso, o estágio de maturação afeta 

significativamente na composição dessas frações. Consequentemente, as 

composições podem variar significativamente de 12-19% de celulose, 9-20% de 

hemicelulose, 3-17% de lignina, 10-20% de pectina e compostos orgânicos e 

inorgânicos em menor quantidade, como extrativos e cinzas (ODEDINA et al., 2017; 

OLIVEIRA et al. 2016).  

Com uma mistura rica de carboidratos, concentrações significativas de lignina, 

comparado com outras biomassas, a casca de banana é uma fonte atrativa de 

carboidratos (pentoses e hexoses) e compostos fenólicos.
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Tabela 1– Principais produções e aplicações da casca da banana. 

Produção Aplicação Autor 

Compostos fenólicos 
Indústria de alimentos e farmacêutica devido ás suas 

propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, antibacterianas, 
entre outras. 

(PASSO, et al., 2015; QAMAR, et 

al., 2018; SULAIMAN et al., 

2011). 

Pectina 
Ingrediente alimentar devido ás suas propriedades emulsificantes 

e estabilidade 
(OLIVEIRA et al., 2016; SWAMY, 

et al., 2017) 

Substrato biológico Utilização dos resíduos melhorados como suplementos 
alimentares para aves ou fertilizantes 

(NANNYONGA et al., 2018) 

Biocombustíveis Fonte de energia (ACHINAS, et al., 2019) 

Farinha Ingrediente funcional 
(SOTO-MALDONADO et al., 

2018) 

Filmes Revestimento de alimentos (ARQUELAU et al., 2019) 

Produção de nanofibras Aplicável a dispositivos de nanoeletrônica e nanobiologia (SARI e MELATI, 2019) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.3. Complexo lignocelulósico  
 

O conceito de biorrefinaria vem sendo adotado como um meio competitivo em 

termos de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, reduzir a dependência de 

combustíveis fósseis e maximizar resultados valiosos do processamento de 

materiais brutos. O conceito de biorrefinaria vem sendo traduzido como um processo 

ou combinação de processos para converter biomassas em um amplo espectro de 

produtos, como bioquímicos, biocombustíveis ou biomateriais (AJAO et al., 2018; 

GUO et al., 2019; MOSHKELANI et al., 2013).  

A biomassa lignocelulósica é uma das matérias-primas mais abundantes para 

as biorrefinarias em todo o mundo por ser a fonte de carbono mais disponível na 

Terra oriundos de resíduos florestais, agrícolas e resíduos orgânicos industriais, e 

portanto, considerado valioso (NANDA et al., 2015). 

A estrutura geral do complexo lignocelulósico (Figura 2) é composta por 

longas cadeias de celulose interligadas por ligações de hidrogênio com moléculas de 

hemicelulose entrelaçadas, formando uma estrutura altamente estável que é 

protegida por lignina, presente na parede celular vegetal. Adicionalmente, esta 

estrutura pode também possuir pectina, proteínas, compostos inorgânicos e 

extrativos variando suas concentrações de acordo com as espécies, tecidos e tempo 

de crescimento (ALVAREZ-CHAVEZ et al., 2019; BRANDT et al., 2013). 

Figura 2 – Estrutura genérica do complexo lignocelulósico. 

 

Fonte: (BRANDT et al., 2013; FREITAS, et al., 2019) 
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 Independentemente da fonte, a biomassa lignocelulósica é composta 

principalmente de 40-50 % de celulose, 25-30 % de hemicelulose e 15-20 % de 

lignina (MORI et al., 2015). O fracionamento desses componentes é de grande 

interesse para o maior aproveitamento da biomassa, por isso, o conhecimento do 

complexo lignocelulósico e das características da biomassa são indispensáveis.  

 

3.3.1. Celulose 
 

A celulose é um homopolímero considerado o principal componente da 

parede celular vegetal e o carboidrato mais abundante na natureza (NANDA et al., 

2015). A celulose é formada por moléculas lineares de β-D-glicopiranose unidas por 

ligações glicosídicas do tipo β-1,4 formando unidades repetitivas de celobiose em 

diferentes graus de polimerização, que interagem entre si formando estruturas 

resistentes devidos as fortes interações de pontes de hidrogênio, ligações 

covalentes e forças de Van der Waals. A Figura 5 mostra uma representação da 

estrutura da celulose (CRIVELLARI, 2012; FONSECA, 2015).   

Figura 3 – Representação das ligações da estrutura da celulose 

  

Fonte: Adaptado de (LEE, et al., 2014) 

Ponte de hidrogênio intramolecular 
(Entre as mesmas cadeias) 

Ponte de hidrogênio 
intermolecular (Entre 

cadeias vizinhas) 

Ligação glicosídica β-1,4 
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As ligações de hidrogênio no interior das microfibrilas são responsáveis pela 

linearidade da cadeia, enquanto as ligações de hidrogênio entre as diferentes 

cadeias determinam a forma cristalinidade da estrutura da celulose como ilustrado 

na figura 5. A estrutura cristalina da celulose melhora a resistência da planta e 

dificulta o ataque microbiano e/ou enzimático e, portanto, à hidrólise (DESVAUX; 

LAUREANO-PEREZ; 2005). As propriedades de grau de cristalinidade, grau de 

polimerização e a largura das microfibrilas variam de acordo com ao tipo de 

biomassa, a idade e o pré-tratamento que a fibra foi exposta (CRIVELLARI, 2012). 

 

3.3.2. Hemicelulose 
 

A hemicelulose é um polissacarídeo amorfo, de menor massa molar quando 

comparado à celulose, ambas estão entrelaçadas, isso ajuda na ordenação e serve 

como meio de ligação entre as microfibrilas de celulose e as moléculas de lignina 

como mostra na Figura 2. Da mesma forma que a celulose, a hemicelulose possui 

ligações do tipo β-1,4, podendo apresentar ramificações a partir das ligações β-1,3, 

α-1,2, α-1,3, α-1,5 dependendo do tipo de hemicelulose e de suas extremidade não 

redutoras aos quais estão unidas por ligações de hidrogênio intermoleculares e 

intramoleculares (POLETTO et al., 2020). Contudo, a hemicelulose é mais 

susceptível a hidrólise química por não possuir regiões cristalinas (CRIVELLARI, 

2012).  

A quantidade de hemicelulose na parede celular vegetal varia conforme a 

espécie do material lignocelulósico e é formada por um ou mais monossacarídeos, 

podendo ser homopolímero (apenas um monossacarídeo na cadeia principal) ou 

heteropolímero (mais de um tipo de monossacarídeo na cadeia principal) 

(FONSECA, 2015). Pode-se classificar a hemicelulose em classes e subclasses de 

acordo com a proporção dos açúcares presentes na cadeia linear principal, tais 

como xilanas, mananas e glucanas, e suas subclasses, glucuronoxilanas, 

arabinoxilanas, glucomananas, galactoglucomananas, xiloglucanas, 

arabinoglucuronoxilanas, entre outras (CRIVELLARI, 2012; OGEDA; PETRI, 2010).  

Dentre as hemiceluloses existentes, há dois tipos mais abundantes os 

xiloglucanos e os arabinoxilanos.  Esses polissacarídeos são compostos em sua 

cadeia principal por glicoses e ramificações de xilose (xiloglucanos) e/ou compostos 
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na cadeia principal por xilose, com substituições de arabinose (arabinoxilanos) como 

mostrado na Figura 6. O arabinoxilano é o principal componente da parede celular 

da cana-de-açúcar, por exemplo (CRIVELLARI, 2012). Quando constituída 

principalmente por xilana, a hemicelulose tem potencial para obtenção de XOS.  

Figura 4 – Representação da estrutura do arabinoxilano. 

 
Legenda: Principais ramificações dos arabinoxilanos. As cadeias pricipais do xilano são 

representadas pelas linhas pontilhadas e os resíduos de arabinose podem apresentar: 

grupos acetila (1), éster de ácido ferúlico ligado ao arabinoxilano (2), arabinose ligada 

diretamente a lignina (3) dentre outros ácidos. Fonte: BUONAFINA, (2009); 

CRIVELLARI, (2012). 

 

3.3.2.1. Carboidratos presentes da fração hemicelulósica  

 

A fração hemicelulósica pode ser convertida em produtos de alto valor 

agregado, como XOS, xilose e arabinose, por exemplo. A xilose é o principal 

componente da hemicelulose e é um açúcar fermentável que pode usado na 

produção de bioetanol através do uso de leveduras geneticamente modificadas (DE 

SÁ et al., 2020). A xilose também é precursora da síntese de compostos químicos 

como o xilitol e ácidos orgânicos (ácido succínico, acético), que são produtos de alto 

valor agregado na indústria bioquímica (LIU et al., 2013).  
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Os XOS são oligômeros à base de várias moléculas de xilose ligadas por 

ligações glicosídicas do tipo β-1,4, aos quais podem ter proporções variáveis de 

grupos substitutos como os ácidos acetil, urônico e fenólico, dependendo do material 

lignocelulósico do qual são extraídos e do processo de produção. Esses fatores 

também especificam características específicas de cada XOS (composição e 

estrutura) que implicam nas formas de aplicações na indústria alimentícia e 

farmacêutica (NABARLATZ, et al., 2007; WANG et al., 2009).  

Além disso, existem diferentes tipos de XOS, dependendo do grau de 

polimerização que vai de X2 a XN, nomeados por xilobiose, xilotriose e assim 

sucessivamente.  Os XOS não são assimiláveis em nosso sistema digestível pelo 

fato do organismo humano não dispor de enzimas necessárias para hidrolisar as 

ligações β (LI et al., 2019). Por serem ingredientes seletivamente fermentados em 

nosso sistema digestível, permitem mudanças específicas na composição e 

atividade da microflora gastrointestinal, estimulando seletivamente o crescimento de 

bactérias benéficas, por exemplo, Bifidobacteria e Lactobacilli, os quais conferem 

benefícios e bem-estar ao hospedeiro e reduzem o acúmulo de patógenos 

causadores de doenças, por isso, é considerado prebiótico ou fibras alimentares. 

(KHANGWAL; SHUKLA, 2019).  

Dentre outros efeitos benéficos para o metabolismo, o XOS também pode 

promover efeitos benéficos sobre a pele, sangue, sistema imunológico, efeitos 

antioxidantes, anti-inflamatórios, anti-infecciosas, antimicrobianas e atividades 

antialérgicas, atividade citotóxica seletiva, ação imunomoduladora, cosmética e uma 

variedade de outras propriedades (AACHARY e PRAPULLA, 2009; CARVALHO et 

al., 2013).  

 

3.3.3. Lignina 
 

A lignina é um composto amorfo aromático que se constitui principalmente de 

três unidades de fenilpropano: álcool coniferlico, álcool p- coumarílico e álcool 

sinapílico estabilizados por meio de ligações covalentes. A macromolécula é 

formada predominantemente por ligações cruzadas do tipo β-O-4 e ocasionalmente 

por ligações α-O-4 e éter entre grupos aromáticos. As diferenças dos tipos de 
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ligações estão esquematizadas na Figura 7 (RAJESH BANU et al., 2019; 

MARCONDES, 2018). 

Figura 5 – Estrutura da lignina 

 

Fonte: Adaptado (SZALATY, et al., 2020) 

Na parede celular vegetal a lignina confere rigidez, proteção contra ataque 

microbiano e impermeabilidade, além de ser considerado um composto que une a 

celulose e hemicelulose e demais constituintes da biomassa. Assim como na 

hemicelulose, a lignina apresenta diferentes estruturas dependendo da biomassa 

lignocelulósica, com variações entre seus constituintes e proporções (AGBOR et al., 

2011). Sua propriedade diferenciadora é o número de sítios substituídos por grupos 

metoxi. Com o aumento do conteúdo desses grupos, os monômeros podem criar 

significativamente mais ligações e, portanto, o grau de reticulação do biopolímero 

aumenta (BIAN et al., 2014; SZALATY, et al, 2020)   

Na grande maioria das vezes, a lignina é a fração menos utilizada no 

fracionamento de materiais lignocelulósicos. No entanto alguns tratamentos já foram 

utilizados para promover o isolamento, despolimerização e modificação de lignina de 

materiais lignocelulósicos para aumentar seu valor e utilidade do produto final 

(PRADO, et al., 2016). O conteúdo da lignina é atrativo na indústria petroquímica, 

apesar de se tratar de uma estrutura complexa e pouco conhecida (TOTONG et al., 

2020).  

A lignina tem um alto peso molecular, vários grupos funcionais reativos e um 

alto teor de energia, além dessas características, a lignina tem um alto potencial de 
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ser convertido por despolimerização em compostos fenólicos, aromáticos, ácidos, e 

álcool de baixo peso molecular, em substituição aos recursos de combustíveis 

fósseis (KLEINERT e BARTH, 2008; TOTONG et al., 2020; ZAKZESKI et al., 2010). 

 

3.3.4. Extrativos, pectina e compostos fenólicos  
 

  Os extrativos correspondem a compostos intermediários do metabolismo do 

vegetal. São componentes que podem proporcionar a reserva energética e estão 

associados a metabólitos secundários responsáveis pela fragrância, cor, sabor e 

resistência, além de proteção ao vegetal contra o ataque de fatores externos (como 

micróbios e insetos). As concentrações e composições dos extrativos variam de 

acordo com o tipo da planta (KESHWANI, 2010).  

Os extrativos são constituídos por uma grande variedade de compostos 

orgânicos e podem ser extraídos com solventes orgânicos ou aquosos. Os extrativos 

podem incluir ceras, gorduras, resinas, taninos, gomas, açúcares, amidos, 

pigmentos e pectinas (MARTINS, 2015; SLUITER et al., 2005). 

 

3.3.4.1. Pectina 
 

A pectina, polissacarídeo encontrado na parede celular e lamelas médias de 

muitas plantas (ADETUNJI et al., 2017), é composta principalmente por unidades de 

ácido galacturônico. Em algumas pectinas, alguns resíduos de monossacarídeos 

como galactose, arabinose, e glicose podem estar ligados aos monômeros de ácido 

galacturônico (GalA) (OBEROI, et al., 2012). As unidades GalA estão ligadas por 

ligações α-1,4 galacturonosil (ADETUNJI et al., 2017).  

As condições de interesse nos processos de extração da pectina levam em 

conta temperatura, tempo de extração, solvente, pH e proporção solvente-biomassa. 

Existem vários estudos relatados na literatura tentando aperfeiçoar o processo de 

extração da pectina, com diferentes matérias primas como maçã (SHIVAMATHI et 

al., 2019), manga (MUGWAGWA e CHIMPHANGO, 2019), pomelo (TUAN et al., 

2019), romã (ABID et al., 2016). (MARAN et al., 2017) tiveram boa recuperação ao 
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estudarem a extração da pectina assistida por ultrassom utilizando como solvente 

ácido cítrico em resíduos industriais.  

A quantidade de pectina presente na casca de banana varia de 10-20% em 

massa seca na composição (JAMAL et al., 2012; OBEROI et al., 2012). Tem sido 

relatada a utilização de ácido cítrico (OLIVEIRA et al., 2016), ácido sulfúrico (HAPPI 

EMAGA et al., 2008a) e ácido clorídrico (CASTILLO-ISRAEL et al., 2015; 

MANEERAT, et al., 2017) para extração de pectina na casca de banana. 

É visto que a pectina é um ingrediente alimentar funcional de alto valor devido 

suas excelentes propriedades emulsificantes e estabilidade (QIU et al., 2010), que 

podem ser usadas como agente gelificante (HAPPI EMAGA et al., 2008) como 

formação de gel, espessamento e estabilidade física (CAROÇO et al., 2019).  

 

3.3.4.2. Compostos fenólicos 
 

Os fenóis, que são as principais moléculas bioativas encontradas nos frutos, 

cascas e sementes, apresentam atividades antioxidantes propriedades anti-

inflamatórias, antibacterianas, antivirais, antialérgicas, antitrombóticas e 

vasodilatórias (SINGH et al., 2016). Os compostos fenólicos são importantes 

metabólitos secundários com mecanismos de ação dos polifenóis que podem 

prevenir a modulação do estresse oxidativo causado por radicais livres, e prevenir o 

desenvolvimento de fungos e bactérias em alimentos (MORAIS et al., 2015). 

Compostos antioxidantes presentes na casca de banana, podem contribuir 

positivamente na prevenção de doenças degenerativas, particularmente doenças 

cardiovasculares e cânceres (REBELLO et al., 2014). A casca de banana é uma 

fonte rica de compostos fenólicos, como ácido gálico, catequina, epicatequina, 

taninos e antocianinas e contém quantidades elevadas de compostos fenólicos totais 

e flavonóis (SINGH et al., 2016). Ocupa o segundo lugar em termos de conteúdo 

fenólico em comparação com frutas como abacate, abacaxi, mamão, maracujá, 

melancia e melão (MORAIS et al., 2015). 

 

3.4. Métodos para fracionamento dos carboidratos do complexo 
lignocelulósico 
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Para obter as frações desejáveis de lignocelulósicos é necessário romper a 

estrutura recalcitrante mediante pré-tratamentos e assim, disponibilizar a fração 

sacarídica (celulose e hemicelulose). Alguns fatores governam a composição 

química da casca de banana incluindo, características do solo, tipo de cultivar, 

estágio de crescimento das plantas e variabilidade genética (AHMAD et al., 2018).  

Com base nisso, entender as características e composição é uma tarefa 

indispensável para projetar o uso do pré-tratamento adequado e/ou combinação de 

tecnologias que podem ser utilizadas para maximizar o aproveitamento do material 

com qualidade e alto rendimento, entretanto, o tipo e as condições aplicadas 

dependem do produto final desejado.  

Alguns tratamentos, incluindo físico, químico, hidrotérmico, bioquímico e 

biológico foram desenvolvidos ao longo do tempo para fracionamento de biomassas. 

A seguir, os tratamentos químicos (ácido e alcalino) e enzimático usados nesse 

trabalho são descritos. 

  

3.4.1. Tratamento ácido 
 

O mecanismo de tratamento em meio ácido é baseado na hidrólise da cadeia 

polimérica (celulose e hemicelulose) onde o íon de hidrogênio do ácido age sobre as 

ligações β-1,4 dessas cadeias, liberando no meio oligômeros e monômeros relativos 

às cadeias hidrolisadas (CARVALHO et al., 2018).  

No tratamento podem ser usados ácidos inorgânicos (ácidos sulfúrico, nítrico, 

clorídrico e fosfórico) e ácidos orgânicos (ácidos fórmico, cítrico, acético e 

propiônico) (GEDDES et al., 2010). Processos em meios com ácidos orgânicos são 

mais suaves e seletivos para a hidrólise de hemicelulose devida sua estrutura 

amorfa e por consequência ter maior facilidade de hidrólise em comparação com a 

celulose que possui estrutura cristalina, e, portanto recalcitrante (GÍRIO et al., 2010). 

O tratamento com ácido diluído geralmente acontece com concentrações 

inferiores a 1% de ácido e tem como foco a remoção da hemicelulose. As condições 

da reação devem estar entre 140-190 °C sob pressão por alguns segundos a vários 

minutos (TAHERZADEH; KARIMI, 2008). Para esse processo a capacidade de 

remover a lignina é baixa e devido a altas temperaturas pode ocorrer formação de 
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compostos de degradação dos carboidratos (furfural e hidroximetilfurfural) (SAHA et 

al., 2005). 

A concentração de ácido sulfúrico (0,5 a 2,5%) foi um dos fatores estudados 

no rendimento de glicose para produção de etanol a partir da casca de banana 

(GEBREGERGS, et al., 2016). Os autores verificaram que as variáveis devem ser 

ajustadas de forma inversamente proporcional, pois quanto maior a concentração de 

ácido menor seria o tempo de hidrólise, assim como em concentrações mais baixas 

de ácido o maior nível de tempo produz um efeito positivo no rendimento do etanol. 

Esses efeitos foram observados a medida que, de forma proporcional, a variável 

“concentração de ácido” foi aumentada e menores rendimentos de etanol foram 

obtidos. Este efeito é explicado pela formação e acúmulo de compostos de 

degradação no meio hidrolisado que foi submetido à fermentação, já que estes 

provocam inibição nas leveduras. 

 

3.4.2. Tratamento alcalino 
 

O tratamento com álcali é um dos processos mais eficientes em termos de 

solubilidade da lignina e carboidratos (AACHARY e PRAPULLA, 2009). Pode ser 

realizado a temperatura ambiente e em períodos que variam de horas a dias. É mais 

eficaz para a solubilização da lignina, exibindo menor solubilização de hemicelulose 

do que os processos ácidos ou hidrotérmicos (GÍRIO et al., 2010). O tratamento 

alcalino também pode ser realizado em altas temperaturas (superiores a 100 °C) e 

menor tempo (15-90 min) (SINGH et al., 2018).  

O principal efeito do tratamento com álcalis é a deslignificação através da 

quebra de ligações éster entrecruzadas entre lignina e hemicelulose e a clivagem 

das ligações de hidrogênio com a celulose. Isso aumenta a porosidade da biomassa, 

reduz a cristalinidade e o grau de polimerização da celulose. O tratamento com 

álcalis é conveniente para a subsequente hidrólise enzimática, pois com o aumento 

da área interna, à diminuição do grau de polimerização e da cristalinidade e à 

quebra das ligações químicas entre a lignina e os carboidratos haverá maior 

acessibilidade de celulases ás cadeias de celulose (MANRICH, 2012; CHEN et al., 

2017).  
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Emprega-se normalmente o hidróxido de sódio como agente alcalino, mas 

podem ser utilizados hidróxido de cálcio, amônio, magnésio e potássio. Esse último 

pode ser um concorrente do hidróxido de sódio, pois basicamente possui grau de 

severidade similar, já os demais são bases consideradas fracas, e por consequência 

apresentam menor eficiência nos processos (MANRICH, 2012; MARTINS, 2015). 

A concentração severa da base pode degradar os açúcares de interesse. 

Além disso, outros fatores também estão associados como o tempo de exposição, 

temperatura e pressão (KLINKEet al., 2004)  

O tratamento alcalino foi usado por Khawas e Deka, (2016) e Tibolla et al., 

(2018) para remoção de lignina, hemicelulose e pectina presente na casca da 

banana, usando cargas de 20% de NaOH e 5% de KOH, respectivamente, para 

obter resíduo rico em celulose e produzir nanopartículas de celulose. 

 

3.4.3. Tratamento enzimático 

 

As enzimas são moléculas orgânicas, constituídas por longas cadeias 

formadas por aminoácidos que se encontram unidas por ligações peptídicas. 

Produzidas por células vivas (animal, vegetal e microrganismos) e com atividade 

intra ou extracelular, as enzimas geralmente atuam em condições amenas de pH e 

temperatura, desempenhando importantes funções na regulação da via metabólica 

dos organismos. As enzimas são biocatalisadores altamente específicos, pois devido 

a sua estrutura terciária são capazes de distinguir seu substrato de moléculas com 

estruturas semelhantes (FONSECA, 2015; LENINGHER et al., 1995). 

Os coquetéis enzimáticos utilizados na hidrólise da celulose são chamados de 

celulases, esse termo é uma denominação utilizada para um conjunto de enzimas 

que atuam sinergicamente hidrolisando a celulose a partir da parede celular vegetal. 

O complexo enzimático compreende as exoglucanases, endoglucanases e as β-

glicosidades, sendo a eficiência dessas enzimas muito maior quando atuam em 

conjunto (SILVA, 2016).   

A hidrólise enzimática é eficiente para valorização de açúcares por ser uma 

estratégia de alta eficiência que não gera efluentes devido à especificidade e 

seletividade das enzimas, porém a despolimerização exclusiva (sem pré-tratamento 
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do material previamente) apresenta baixa eficiência devido à elevada recalcitrância 

natural da biomassa (OTIENO e AHRING, 2012).   

As endoglucanases atuam clivando as regiões internas da cadeia de celulose, 

preferencialmente nas regiões amorfas diminuindo o grau de polimerização da 

mesma. As exoglucanases são enzimas que catalisam a hidrólise de ligações 

glicosídicas próximas aos terminais das moléculas de celulose, sendo essenciais 

para a degradação eficiente da maior parte celulose cristalina.  Já as β-glicosidades 

convertem a celobiose em glicose (SILVA, 2016; HORN, et al, 2012). 

O desempenho da hidrólise enzimática está intrinsecamente ligado á natureza 

e composição da biomassa, coquetel enzimático, tempo, temperatura e pH 

incubação, carga de sólidos, teor de umidade, taxa de aeração entre outros fatores 

(SINDHU e PANDEY, 2016). A hidrólise enzimática da biomassa rica em celulose é 

realizada para valorização desse componente e disponibilização de açúcares 

fermentescíveis. Carga de sólidos, concentração de enzimas e efeitos de pré-

tratamentos foram estudadas para hidrólise enzimática da celulose de resíduos de 

banana para produção de etanol (GUERRERO, et al., 2018; OBEROI et al., 2011; 

OBEROI, et al., 2012). 

 

3.5. Considerações sobre a revisão 
 

As biomassas são altamente diversificadas e consiste em estruturas químicas 

complexas únicas que podem ser empregadas de forma benéfica em várias 

aplicações práticas e sequenciadas para melhor aproveitamento total. Neste sentido, 

as biorrefinarias são sistemas industriais emergentes que visam a utilização 

sustentável e eficiente das biomassas, valorizam os potenciais presentes nos 

recursos de biomassa e fornecem várias bioenergias e bioprodutos úteis 

(BUDZIANOWSKI, 2017). 

A produção de etanol a partir da casca de banana, por exemplo, utiliza 

apenas a fração celulósica, sendo necessária a remoção da hemicelulose e lignina. 

Durante essas etapas é possível a obtenção de outros produtos de alto valor 

agregado a partir da recuperação da hemicelulose. No caso da casca de banana, a 

hemicelulose predominante é a arabinoxilana composta por xilose e arabinose, que 
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pode ser removida durante as etapas de tratamentos ácidos e alcalinos gerando 

correntes ricas em oligossacarídeos, hexoses e pentoses. 

Buscando a aplicação do conceito de biorrefinaria, com a extração de 

carboidratos que podem ser usados para elaboração de produtos de alto valor 

agregado, o uso de tratamentos sequenciados para recuperação desses 

carboidratos resulta em processos que busca o aproveitamento das frações 

sacaríneas da biomassa da casca da banana. O processo se baseia em uma 

hidrólise ácida para extração da hemicelulose (em forma de XOS e xilose) seguida 

da etapa de deslignificação gerando mais uma corrente líquida composta por 

hexoses e pentoses, resultando em um sólido rico em celulose, adequado para ser 

convertido em glicose por enzimas celulases. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  
 

A abordagem experimental adotada neste estudo está esquematizada na 

Figura 6. 

Figura 6 – Fluxograma experimental da extração de carboidratos a partir da farinha 

da casca de banana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

4.1. Casca de banana 
 

As cascas de banana no estágio 6 de maturação (prontas para consumo), 

Casca de banana 

Tratamento ácido 

1ª Fração Líquida: Xilose + XOS 1ª Fração Sólida 

Tratamento Alcalino 

2ª Fração Líquida: Compostos 
Fenólicos + Xilose + XOS 

2ª Fração Sólida 

Hidrólise Enzimática 

3ª Fração Líquida: Glicose 

Preparo do material 
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gentilmente doadas pela Indústria Bananas Gostosas de Corupá- SC, foram 

recebidas in natura  no Laboratório de Engenharia Biológica (LIEB) da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC), em Florianópolis-SC, e mantidas sob 

refrigeração até seu processamento (Figura 7). As cascas foram submetidas a 

lavagens em água corrente para remoção de restos de polpa e secas em estufa de 

circulação de ar a 60 °C por 24 h até atingir teor de umidade inferior a 10% (m/v).  

Em seguida, as cascas secas foram moídas em moinho de facas (TECNAL, TE 

631/2, Brasil) e peneirada para padronizar o tamanho de partículas de 20 mm de 

comprimento e armazenada em temperatura ambiente e livre de umidade para uso 

posterior. Este material foi denominado “farinha da casca de banana”. 

Figura 7 – Casca de banana in natura (1) e padronizada (2) 

 

Fonte: autor. 

 

4.2. Tratamento com ácido cítrico 
 

 A farinha da casca de banana foi submetida ao tratamento com ácido cítrico 

para extração de pectina, xilose e XOS. Os procedimentos de preparo da casca de 

banana (Figura 8) foram baseados em protocolo utilizado por Oliveira et al. (2016) 

com algumas modificações.  

Amostra de farinha da casca de banana foi ressuspendida em água destilada 

na proporção 1:20 (m/v) de sólido-líquido. Em seguida, foi adicionado ácido cítrico 

até a solução atingir pH 2 pela completa homogeneização do ácido, feita com auxílio 

de chapa agitadora, barra magnética e pHmetro (Metrohm 827). A solução seguiu 

para extração em reatores de vidro encamisados com volume reacional entre 0,5 e 1 

(2) (1) 
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L, conectados em série a um banho-maria com circulação (MQBMP-01). A 

temperatura foi mantida em 80 °C durante 3 h, e o sistema contou com agitação 

mecânica (IKA RW 20) de 150 rpm com haste agitadora de quatro pás em forma de 

hélice (R 1342). 

Figura 8 – Procedimento de tratamento com ácido cítrico na farinha de casca de 

banana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Transcorrido o tempo de extração, a solução foi filtrada em bomba a vácuo 

(824T, Brasil) usando kitassato, funil de porcelana e papel filtro qualitativo para 

retenção dos sólidos. Na fração líquida foram separadas amostras para 

quantificação de carboidratos por HPLC, conforme descrito nas seções seguintes 

(4.6 e 4.7). Também foi realizada a precipitação da pectina que seguiu o fluxo: 

adicionou-se etanol 99,8% (1:1), sendo a mesma agitada e deixada em repouso a 5 

°C durante 1 h sob refrigeração e posterior centrifugação (3500 rpm, 5 °C, 15 min). 

O sobrenadante foi descartado e o precipitado lavado com álcool 70%, centrifugado 

(3500 rpm, 5 °C, 15 min) e deixado em estufa até completa secagem a 60 °C. Por 

fim foi pesado e reportado como percentual de pectina extraída. 

Farinha da casca de banana 
padronizada 

1ª Fração sólida  

1:20 sólido-líquido, Ácido cítrico até 
pH 2, 3 h/150 rpm 

Filtração com bomba a vácuo  

1ª Fração Líquida 

Lavagem e 
secagem 

Material para 
Tratamento 

alcalino 

Análise de carboidratos 

Precipitação da pectina 
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A fração sólida resultante do tratamento ácido foi lavada com água destilada 

até pH 5 e seca em estufa a 100 °C por 16 h. Em seguida, a fração sólida seca foi 

triturada em moinho de facas (TECNAL, TE 631/2,Brasil) e armazenada em 

temperatura ambiente para caracterização química e uso seguinte no tratamento 

alcalino.  

 

4.3. Tratamento alcalino com NaOH e KOH  

 

 O tratamento alcalino foi realizado sob a fração sólida resultante do 

tratamento com ácido cítrico. A técnica de extração alcalina com NaOH e KOH 

seguiram os protocolos e concentrações adotados por Boonchuay et al. (2018) e 

Manrich (2012). O procedimento (Figura 11) consistiu em utilizar soluções alcalinas 

nas concentrações de 0,5; 2 e 4% (m/v) para o NaOH, e 2,5; 5 e 7,5% (m/v) para o 

KOH.   

Figura 9 – Procedimento de extração com NaOH e KOH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Cada extração foi realizada em triplicata utilizando o resíduo sólido (1ª fração 

1ª Fração sólida 

Suspensão com NaOH (0,5; 2 e 4%) Suspensão com KOH (2,5; 5 e 7,5%) 

Extração em autoclave 121 °C, 60 min, 1:10 sólido-líquido 

Lavagem e neutralização 
até pH 7, secagem em 
estufa  

Análise de carboidratos e 
compostos Fenólicos  

2ª Fração Sólida 2ª Fração Líquida 
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sólida) do tratamento ácido e a solução alcalina com suas respectivas 

concentrações de álcalis na proporção sólido-líquido 1:10 (m/v) e autoclavado a 121 

°C e 1 atm por 60 min. Após o tratamento, a fase sólida foi separada da fase líquida 

por filtração a vácuo (824T, Brasil).  

Foram separadas alíquotas para análises de carboidratos em HPLC conforme 

descrito nas seções 4.6 e 4.7. O sólido foi submetido a lavagens exaustivas até pH 7 

com água destilada, seco em estufa para posterior caracterização e hidrólise 

enzimática. O sólido seco foi pesado e reportado pelo percentual de rendimento de 

sólidos. 

O rendimento da recuperação dos sólidos da extração alcalina (Equação 1) foi 

calculado relacionando a massa de material que saiu do tratamento pela massa de 

material que entrou, ambos em base seca. 

 𝑅𝑥 = Mfin.∗ 100Mini.         𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 1 

 

Sendo:  

Rx: Rendimento do sólidos (%) 

Mini: Massa inicial que entrou no tratamento (g) 

Mfin: Massa final que saiu após o tratamento (g) 

 

4.4. Hidrólise enzimática 
 

Após o tratamento com álcalis na biomassa, a mesma seguiu para 

caracterização química, como descrita no item 4.7. O material que foi melhor 

deslignificado e teve maior percentual de celulose foi escolhido para hidrólise 

enzimática.  A hidrólise enzimática foi realizada para investigar a digestibilidade da 

biomassa deslignificada em duplicata.  A reação foi conduzida em tampão citrato 0,1 

M, pH 4,8 usando frascos com tampa de rosca de 500 mL (volume reacional de 200 

mL) com carga de sólidos totais insolúveis de 5% e concentração constante de 

celulase (Cellic® CTec2, Novozymes). A atividade da celulase foi determinada pela 

digestibilidade da celulase em papel filtro como substrato (Ghose, 1987). A atividade 

da celulase foi de 88 UI/ mg. A digestibilidade da celulose em glicose foi avaliada 
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com uma carga de celulase de 6% de enzima por grama de celulose no material, a 

dosagem foi baseada na indicação do fabricante. A mistura foi então incubada em 

shaker (Tecnal, TE-424) a 50 °C a 150 rpm. Os substratos foram pré-incubados à 

temperatura definida por alguns minutos para homogeneização e uma alíquota de 2 

mL foi retirada antes da adição da enzima. 

Para monitorar a hidrólise foram retiradas alíquotas de 1 mL após 1,5; 3; 6; 9; 

12; 18; 24 e 30 h. As amostras foram centrifugadas (10000 rpm, 5 min) e o 

sobrenadante foi analisado quanto à liberação de açúcares redutores totais. A 

conversão de celulose em glicose (Equação 2) foi calculada pela seguinte equação 

𝑌gli = [ART] ∗ 0,9ST ∗ Tcel                     𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 2 

Onde: 

[ART]: concentração de açúcar redutor total medido na amostra (g/L); 

ST: Concentração de sólidos totais em relação ao volume de tampão na reação de 

hidrólise enzimática, em g/L; 

Tcel: Teor de celulose no sólido; 

0,9 corresponde ao fator de conversão de celulose em glicose.  

 Para identificar os açúcares liberados da hidrólise, a amostra coletada em 30 

h foi submetida a análise por HPLC. As concentrações obtidas foram usadas para 

calcular o balanço de massa do processo.  

 

4.5. Determinação de açúcares redutores por DNS 
 

O conteúdo de açúcares redutores foi quantificado nos hidrolisados obtidos 

durante a hidrólise enzimática pelo método colorimétrico, usando ácido 3,5-

dinitrosalicílico (DNS) descrito por Miller (1959) com algumas modificações. A reação 

foi realizada em tubos de ensaio adicionando 1,0 mL de reativo de DNS, 0,5 mL de 

amostra (diluída ou não) e 0,5 mL para o branco. A mistura foi deixada agir em 

banho-maria a 100 °C por 5 minutos. Após, a amostra foi resfriada em banho de gelo 

e adicionada 13,5 mL de água destilada em cada tubo. Por fim, foi feita a leitura da 

absorbância em 540 nm e análise dos dados usando a curva de calibração de 

glicose. Os resultados foram expressos em g/L de glicose.  
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4.6. Determinação de açúcares redutores por HPLC 
 

A quantificação dos carboidratos monoméricos (glicose, xilose, arabinose) foi 

realizada no laboratório de Bioprocessos e Engenharia Metabólica da Universidade 

de Campinas, por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) a partir do líquido 

hidrolisado e filtrado dos tratamentos. As alíquotas foram filtradas com auxílio de 

seringa e filtro de 0,22 μm, colocados em frascos “vial” e posteriormente analisadas 

utilizando o equipamento DIONEX-DX500uma coluna CarboPac PA1 (500mm x 

50mm) e uma pré-coluna (4 mm x 50mm). As fases móveis utilizadas foram as 

seguintes: A - NaOH (9 mMol) e B - NaOH (150 mMol). Uma injeção de 50 μL de 

amostra foi eluída com uma taxa de 1 ml/min de fase móvel com um tempo de 

corrida de 35 min. Procedeu-se com 100% de A nos primeiros 20 min, em seguida 

100% de B por mais 5 min, retomando a condição inicial (100% de A) por mais 10 

min. Uma curva padrão foi construída através do software Peaknet com 

concentrações variando de 2 mg/L até 200 mg/L utilizando os padrões Sigma-

Aldrich. 

4.7. Determinação de Xilo-oligossacarídeos 
 

A quantificação dos XOS (xilobiose (X2), xilotriose (X3), xilotetraose (X4), 

xilopentaose (X5) e xilohexaose (X6)) foi realizada no laboratório de Bioprocessos e 

Engenharia Metabólica da Universidade de Campinas por cromatografia de troca 

iônica com detecção amperométrica pulsada (HPLC-PAD), utilizando o cromatógrafo 

Dionex® (Sunnyvale, CA, Estados Unidos) equipado com a coluna Carbopac PA-1 

(4 x 250 mm) e uma coluna de proteção Carbopac PA-1 (4x50 mm), bomba GP50, e 

um detector eletroquímico ED40, onde foram eluídas com A (NaOH 100 mM) e B 

(NaOAc 300 mM, NaOH 100 mM) a uma vazão de 1 mL/min por 25 minutos. Antes 

de sua injeção no sistema, as amostras foram filtradas (0,22 μm) e diluídas 

convenientemente. A quantificação foi realizada utilizando-se curva de calibração 

com os padrões X2-X6 (Megazyme®) na faixa de 1 a 100 mg/L Para tal, foi utilizado 

o software de aquisição de dados Peak Net 5.1. Os resultados foram expressos em 

mg/L e também por mg XOS/g de hemicelulose conforme a equação 3. 𝑋𝑂𝑆 = [𝑋𝑂𝑆] ∗ 𝐹𝐸 ∗ 𝐶. ℎ𝑒𝑚.      Equação 3 
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Onde: 

[XOS]: concentrações de X2-X6, respectivamente (mg/L) 

FE: Fator de extração (mL/g) 

Hem: teor de hemicelulose presente no sólido;  

 A quantidade total de XOS foi calculada pela soma de cada XOS individual. 

 

4.8. Compostos fenólicos totais 
 

O conteúdo de fenólicos foi quantificado nos licores obtidos após os 

tratamentos ácido e alcalino pelo método colorimétrico descrito por Singleton et al. 

(1999) e Granado e Nunes (2016), com algumas modificações. A reação foi 

realizada em microtubo de 2 mL, da seguinte maneira: adicionou-se 1580 µL de 

água destilada no microtubo, 20 µL de amostra ou 20 µL de água para o branco, 100 

µL do reagente  Folin-Ciocalteu e misturado completamente. A mistura foi deixada 

reagir por 7 min à temperatura ambiente. Após, foi adicionado 300 µL de solução de 

carbonato de sódio (0,25 g/mL) e incubada no banho a 40ºC por 30 min. Por fim, foi 

feita a leitura da absorbância em 765 nm e análise dos dados usando a curva de 

calibração de ácido gálico. Os resultados foram expressos como mg de Ácido 

Gálico/g de biomassa.  

 

4.9. Determinação dos teores de celulose, hemicelulose, lignina e extrativos 
 

A caracterização química dos carboidratos estruturais, lignina e extrativos foi 

realizada para a farinha da casca de banana, a biomassa tratada com ácido cítrico e 

também após o tratamento nas soluções alcalinas de NaOH e KOH, seguindo os 

procedimentos analíticos das normativas NREL/TP-510-42619 e NREL/TP-510-

42618 do National Renewable Energy Laboratory – NREL, conforme Sluiter et al. 

(2012; 2008), e cinzas conforme metodologia do Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008). 

A determinação de extrativos foi realizada da seguinte forma: 6 gramas de 

farinha de casca de banana moída foi submetida ao processo de extração em duas 

etapas em aparelho Soxhlet, sendo a primeira em água destilada e a segunda em 

etanol absoluto. Ambas as etapa de extração ocorreram por ciclos repetitivos de 

lavagens com duração total de aproximadamente 16 horas, e foram realizadas em 
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balão de 500 mL, tendo como volume total de solvente de 200 mL em cada 

extração. Para remover os solventes foi utilizado um evaporador rotativo equipado 

com um banho de água a 40 ± 5 ° C e uma bomba de vácuo. Em seguida, os balões 

foram secos em estufa a 100 °C por 16 horas. A determinação do percentual de 

extrativos foi realizada através da diferença de massa inicial e final do balão seco 

em cada extração.  

Para determinação dos componentes estruturais da biomassa, 

aproximadamente 0,300 g de amostra livre de extrativos e com umidade menor que 

10% (m/v) foram pesados em papel alumínio, sendo transferidos para um frasco 

reagente de 250 mL. Em seguida foram adicionados 3 mL de H2SO4 72% em cada 

frasco, misturando a amostra com o auxílio de um bastão de vidro, até 

homogeneizá-la completamente no ácido e colocados em incubadora a 30°C por 60 

min com agitação de 120 rpm. Após este período, os frascos foram retirados da 

incubadora e foram adicionados de 84 mL de água destilada para diluir a 

concentração do ácido para 4% (v/v), sendo homogeneizados cuidadosamente. Em 

seguida os frascos tampados foram autoclavados por 60 minutos a 121 °C. Após, 

aguardou-se até a completa despressurização da autoclave para retirar os frascos. 

Para análise de lignina solúvel em ácido (LSA), fez-se uma filtração do 

material hidrolisado usando aparato de filtração por gravidade com funil de vidro e 

papel filtro previamente tarado, coletando o filtrado em um frasco erlenmeyer de 250 

mL. Procedeu-se em seguida com a leitura da lignina solúvel em ácido no 

espectrofotômetro a 240 nm usando cubeta de quartzo. A equação 3 foi aplicada 

para o cálculo da lignina solúvel. Em paralelo, fez-se uma lavagem exaustiva do 

material sólido retido no filtro usando água destilada. Os sólidos lavados foram 

colocados em estufa a 100 ºC overnight, sendo em seguida pesados para obter a 

massa de lignina insolúvel em ácido (LIA). 

As equações utilizadas para os valores de lignina solúvel, insolúvel, 

hemicelulose e celulose foram: LSA (%) = UVabs ∗ Vfil ∗ diluiçãoODW amostra ∗ ε ∗ 100  Equação 4 

 LIA (%) = Pcadinho + amostra − Pcadinho vazioODW amostra ∗ 100  Equação 5 
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𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐿𝑆𝐴 (%) + 𝐿𝐼𝐴(%)Equação 6 

 𝑐𝑒𝑙(%) =  𝐶𝑔𝑙𝑖𝑥0,90𝑥0,08673𝑀𝑒 𝑥 100 𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 7 

 ℎ𝑒𝑚𝑖(%) =  (𝐶𝑥𝑖𝑙𝑥0,88𝑥0,08673) +  (𝐶𝑎𝑟𝑎𝑏𝑥0,88𝑥0,08673)𝑀𝑒 𝑥 100 𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 8 

 

Onde: 

LSA: Lignina solúvel em ácido 

LIA: Lignina insolúvel em ácido 

Ltotal: Teor de lignina total 

UVabs: absorbância média de UV-Vis para a amostra em comprimento de onda 

apropriado  

Vfil: volume de filtrado = 86,73 mL 

ε: Absorção da biomassa em comprimento de onda específico: 25 

ODW: peso seco da amostra livre de extrativos  

Cel (%): teor de celulose da biomassa, expresso em %; 

hemi(%): teor de hemicelulose da biomassa, expresso em %; 

Me: massa de amostra livre de extrativos em gramas (g); 

Cgli: concentração de glicose, expressa em grama por litro (g/L); 

Cxil: concentração de xilose, expressa em grama por litro (g/L); 

Carab: concentração de arabinose, expressa em grama por litro (g/L); 

0,90 é o fator de conversão estequiométrica para celulose; 

0,88 é o fator de conversão estequiométrica para xilose e arabinose; 

0,08673 é o volume de líquido da hidrólise em litros (L).  

 

4.10. Determinação do teor de umidade 
 

Amostras de aproximadamente 2 g da farinha da casca de banana foram 

colocadas em placas de Petri em triplicata, sendo em seguida acondicionadas em 

uma estufa a 100 ± 5 ºC por 24 h. O procedimento de pesagem foi repetido com 

intervalos de 1 ou 2 h após o primeiro ponto e seguiu-se até observar peso 

constante para determinar a porcentagem de umidade pela equação 9. 
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 𝑈 = 100 ∗ (𝑁1 − 𝑁2)𝑃  𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 9 

 

Na qual:  

N1: Massa da placa + amostra (g) 

N2: Massa da placa + amostra seca (g)  

P: Massa da amostra (g) 

 

4.11. Determinação do teor de cinzas 

 

O resíduo seco da análise de lignina insolúvel em ácido foi transferido para 

cadinhos previamente tarados e pesados e posteriormente levados para mufla a 

575°C por até 24 h. O valor das cinzas corresponde à diferença entre os valores 

finais e iniciais dos cadinhos com o peso da amostra. 

 

4.12. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 
 

A morfologia superficial das amostras da farinha de casca de banana, tratada 

com ácido cítrico, com solução alcalina de NaOH e após a hidrólise enzimática foi 

observada por microscopia eletrônica de varredura (MEV). As amostras foram 

previamente secas em estufa por 48 horas a 30 °C, distribuídas em fitas de carbono 

sobre a superfície de stubs, e em seguida revestidas com uma camada de ouro. 

Após o recobrimento, as amostras foram analisadas em MEV (JEOL JSM 6390LV), 

com fonte de elétrons de tungstênio, detector de elétrons secundários e na tensão 

de 10 kv, localizado no Laboratório Central de Microscopia Eletrônica (LCME), da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Para cada amostra, foram obtidos, 

no mínimo, 3 registros com diferentes ampliações (1000x e 5000x). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

5.1. Composição da casca de banana 

 
O conteúdo de celulose, hemicelulose e lignina da farinha de casca de 

banana encontrado neste trabalho foi similar ao relatado por Oliveira et al. (2016) 

(Tabela 2). Entre as frações de interesse, celulose e hemicelulose representaram, 

respectivamente, 20,7% e 17,3% da farinha de casca de banana. Valores inferiores 

nas faixas de 8,4-9,8% para hemicelulose, 9,6-12% para celulose, e 2,2-16,8% para 

lignina foram relatados anteriormente por diferentes autores (HAPPI EMAGA et al., 

2008; OBEROI et al., 2011). Por outro lado, Odedina et al. (2017) caracterizaram a 

casca da banana e obtiveram 39,7% para a fração hemicelulósica. 

Tabela 2 – Composição lignocelulósica da farinha de casca de banana. 

Componente 
Composição (%) 

Presente trabalho  Oliveira et al. (2016) 

Celulose (D-glicose) 20,71±1,58 18,74 ± 3,18 

Hemicellulose 17,32 20,28 ± 7,35 

 
D-xilose 12,28 ± 0,95 - 

 
Arabinose 4,24 ± 0,66 - 

 
Ácido acético 0,81 ± 0,03 - 

Lignina total 31,54 - 

 
LAS 23,26 ± 2,06 16,77 ± 4,61 

 
LIA 8,28 ± 0,08 - 

Cinzas 1,48 ±0,16 11,54 ± 0,19 

Extrativos totais 26,77 30,65 ± 3,83 

 
Extrativos em água 15,69 - 

 
Extrativos em etanol 11,08 - 

Total 97,82 97,98 

Fonte: Autor 

A variação na composição da casca da banana, principalmente referente ao 

conteúdo de celulose, hemicelulose e lignina, pode ser explicada pelos diferentes 

genótipos de fruta, quando se observam distintas composições genéticas de cada 
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variedade. Outras variações também podem estar associadas ao plantio, solo, clima 

e a metodologias aplicada para a caracterização química (SINGH et al., 2016; VU, et 

al., 2018).  

A composição estrutural da farinha da casca de banana indica claramente 

uma fonte potencial de celulose (20,71 %) e hemicelulose (17,32 %) para 

valorização de carboidratos, como arabinose, xilose, XOS e glicose usando 

tratamentos brandos. 

Verificou-se que a farinha da casca de banana possui um teor de 

hemiceluloses próximo a outras biomassas agroindustriais, como a palha de arroz 

(18%) (PRASAD, et al., 2007), palha de milho (18-21%) (WEISS; et al., 2010), a 

casca de amendoim (19,3%) (RICO et al., 2018) e a casca de amêndoas (20,2%) 

(SINGH et al., 2019). O teor de celulose presente na farinha da casca de banana 

(20,7%) é superior quando comparamos com o bagaço de azeitona (13,8%) 

(MIRANDA et al., 2019) e a casca de avelã (18,7%) (SUREK; BUYUKKILECI, 2017). 

Observou-se ainda que o teor de lignina total (31,5%) na farinha da casca de banana 

assemelha-se com os resultados obtidos para a bagaço de azeitona (31,2%) 

(MIRANDA et al., 2019) e a palma (31,9%) (MAZLAN et al., 2019).  

 

5.2. Rendimento de pectina obtido com o tratamento ácido  
 

Considerando o alto teor de extrativos desta biomassa vegetal, pode-se 

afirmar que parte desta fração corresponde à pectina presente na farinha da casca 

de banana. A quantidade de pectina presente na casca de banana varia de 10-20% 

em massa seca na composição (OBEROI, et al., 2012; JAMAL, et al., 2012). Essa 

variação é considerada alta e interfere na extração da hemicelulose e celulose, uma 

vez que a pectina atua como material de cimentação, ligando as paredes celulares 

adjacentes, tornando o complexo lignocelulósico resistente a tratamentos simples 

(Wilkie, 1985). Ben-Shalon (1986) relatou anteriormente que a pectina impede a 

hidrólise da celulose e hemicelulose na parede celular da toranja e, portanto, a 

pectina deve ser hidrolisada ou extraída para facilitar a hidrólise de outros 

polissacarídeos insolúveis da parede celular. Além do mais, a extração da pectina 

favorece a obtenção de extratos purificados da fração de interesse.  
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Visando inicialmente a remoção da pectina presente na farinha da casca da 

banana, foi realizada a extração da mesma seguindo protocolos otimizados por 

Oliveira et al. (2016). Desta forma, o pré-tratamento com ácido cítrico alcançou 

rendimento de 8,08% de extração da pectina precipitada, enquanto Oliveira et al. 

(2016) obtiveram 10,86% de extração para a casca de banana em seu estudo nas 

mesmas condições, porém empregando uma etapa a mais no preparo na biomassa 

com lavagens em etanol sob diferentes temperaturas a fim de remover compostos 

de baixo peso molecular. Esta etapa adicional pode ajudar a explicar o rendimento 

superior no referido estudo. Outros fatores como condições de plantio, colheita da 

banana, bem como o processamento da casca da banana pode influenciar no 

rendimento da extração da pectina.  

Resultados semelhantes foram obtidos por Maran et al. (2017) que 

reportaram uma média de 8,99% de rendimento na extração de pectina da casca da 

banana usando ácido cítrico por meio de condições otimizadas de potência de 

ultrassom, pH, relação sólido-líquido e tempo de extração. Happi Emaga et al. 

(2008) extraíram pectina da casca de banana de duas variedades em três estágios 

de maturação por meio da solubilidade em água, solução quelante e em ácido sob 

extração sequenciada. Seus resultados apontam que a pectina possuiu maior 

solubilidade em ácido com rendimento de 7,5% de extração para a casca da 

variedade Grande Naine no estágio 7 de maturação, sendo essas as mesmas 

características da biomassa utilizada no presente trabalho.  

Além da extração da pectina, posteriormente são mostradas as 

concentrações de carboidratos que foram medidas no licor extraído. 

 

5.3. Recuperação de sólidos na extração alcalina com NaOH  
 

Após o tratamento com ácido cítrico na farinha da casca de banana, a 

biomassa seguiu para os tratamentos alcalinos. No processo de extração com 

hidróxido de sódio (NaOH), o rendimento da recuperação dos sólidos (Figura 10) foi 

avaliado para as três concentrações de álcalis estudadas (0,5%, 2% e 4%) após a 

extração em autoclave 121°C por 1 h com 10% de carga de sólidos. Para as 

concentrações usadas, observou-se que o aumento da concentração de álcalis 

resultou em menor percentual de sólidos obtidos, o que significa que mais 
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compostos estão sendo extraídos.  

A extração na farinha da casca de banana em solução de NaOH 4% resultou 

na menor recuperação de sólidos, em torno de 25,8%. Isso implica que essa 

concentração de álcalis provocou aumento próximo de 75% de compostos extraídos 

na fase líquida. Isso é satisfatório visto que esse tratamento foi eficaz para remoção 

de lignina e solubilização parcial da hemicelulose da biomassa. A extração de 

hemicelulose e lignina por álcalis é uma técnica comumente utilizada. O meio 

alcalino promove a deslignificação através da quebra de ligações éster entre a 

lignina e a hemicelulose, além da clivagem das ligações de hidrogênio com a 

celulose, aumentando a porosidade da biomassa e a redução da cristalinidade da 

celulose (BANERJEE et al., 2019). 

Figura 10 – Efeito da concentração de NaOH na recuperação de sólidos da farinha 

da casca de banana pré-tratada com ácido cítrico. 

 

Fonte: Autor 

A concentração de álcalis possui grande influência no processo de dissolução 

de hemicelulose e lignina. Mansini (2017) relatou que quando a concentração de 

álcalis é elevada, a razão sólido-líquido é uma variável importante e promove 

resultados significativos, mesmo em menores tempos de reação. No caso da farinha 

da casca de banana as dosagens de 2 e 4% de solução de NaOH tiveram 

recuperação de sólidos similares, e em concentrações mais baixas de álcalis o 

rendimento de sólido foi alto com apenas 24% de compostos extraídos 
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A biomassa em condições alcalinas favorece a ionização dos grupos fenólicos 

da lignina e porções carboxílicas da hemicelulose aumentando sua solubilidade. 

Desta forma, as fibras de celulose incham e sua cristalinidade diminui, provocando 

aumento na liberação de hemicelulose e lignina residual (BANERJEE et al., 2019). 

Banerjee et al. (2019) reportou que a despolimerização da hemicelulose é 

significativamente afetada por três parâmetros, carga alcalina, tempo e temperatura 

com a carga alcalina tendo o maior efeito. 

  

5.4. Recuperação de sólidos na extração alcalina com KOH  

 
O tratamento alcalino pode ser realizado com o uso de diferentes bases, tais 

como NaOH, KOH, Ca(OH)2 dentre outras bases. Na literatura a maioria dos 

trabalhos reporta o uso de NaOH (RAI, et al., 2019). Entretanto, até onde se sabe, 

nenhum estudo foi realizado comparando o uso de duas ou mais bases como 

tratamento na casca de banana. Assim, uma avaliação foi feita para investigar o 

comportamento do tratamento alcalino por meio das duas bases estudadas. 

O processo de extração na farinha da casca da banana com KOH foi 

realizado de forma semelhante ao NaOH nas mesmas condições de exposição em 

autoclave (1 h/121 °C) e razão sólido-líquido (1:10), no entanto, a concentração de 

KOH utilizada foi diferente, sendo feita nas concentrações de 2,5%, 5%, 7,5%. 

Relacionando o percentual de sólidos recuperados (Figura 11) após o tratamento, 

pode-se afirmar que todas as concentrações de KOH tiveram boa extração. No 

Entanto, a concentração de 2,5% de KOH teve menor percentual de compostos 

extraídos e o rendimento de sólidos para as concentrações de 5% e 7,5% foram 

semelhantes. Assim, a concentrações de 5% de KOH pode ser uma boa alternativa 

para o tratamento da farinha da casca da banana, visto que maiores concentrações 

apresentam o mesmo comportamento, além do mais, menores concentrações 

reduzem o custo do processo.  
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Figura 11 – Efeito da concentração de KOH na recuperação de sólidos da farinha da 

casca de banana pré-tratada com ácido cítrico. 

 

Fonte: Autor 

Samanta et al. (2012) relataram que quanto maior a concentração de álcalis, 

maior a dissolução das hemiceluloses e uma maior deslignificação da biomassa. 

Quando se utilizam menores concentrações de álcalis, o tempo de reação é uma 

variável importante para maiores os rendimentos de extração. 

As concentrações de 4% de NaOH e 5% de KOH apresentaram 

comportamento similar no rendimento de sólidos recuperados, atingindo 

respectivamente 25,8% e 23,6% de extração. Assim, essas concentrações de bases 

foram escolhidas para dar sequência na recuperação de carboidratos presentes na 

casca de banana.    

Concentrações de álcalis para o tratamento com NaOH superiores a 4% 

implicam no aumento de custo do processo, porém em termos de custos, o KOH é o 

dobro do valor do NaOH. Por esta razão o KOH é menos explorado como agente de 

tratamento alcalino, mas este poderia ser potencialmente usado como tal, visto que 

em termos de recuperação de sólidos os resultados são similares para as duas 

bases.  

Alguns fatores podem ser levados em conta quando se compara diferentes 

bases em um tratamento alcalino, como por exemplo, custo do processo, grau de 

severidade da base, peso molecular, concentrações, entre outros. Esse último, 

quando utilizado na mesma quantidade torna-se uma comparação desequilibrada, 

pois NaOH e KOH possuem diferentes concentrações de porcentagem de OH, 
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assim, o grau de alcalinidade irá mudar dependendo da base utilizada (Soares et al., 

2016).  

Comparações já foram testadas entre NaOH e outras bases, como o Ca(OH)2, 

Mg(OH)2 e foi demonstrado que o NaOH é mais eficiente. A pouca eficiência dessas 

bases pode ser explicada por estas serem bases fracas. Yun e He (2013) relataram 

que mesmo com alto grau de pureza, o Mg(OH)2, pode conter metais de transição 

que ocasionam um aumento na degradação do peróxido, diminuindo a sua eficiência 

como agente de tratamento.  

A eficácia do NaOH e KOH como pré-tratamento para deslignificar a cana de 

açúcar foi comparada por Martins (2015), que estudou o uso de bases alternativas 

(KOH e Mg(OH)2) em substituição ao NaOH. O autor constatou que não houve 

diferença na ação do KOH na deslignificação e hidrólise enzimática do material, 

enquanto que o Mg(OH)2 foi menos eficiente. 

O principal interesse na substituição do NaOH pelo KOH está associada ao 

fato de que o potássio residual do pré-tratamento poderia agir como agente 

enriquecedor do meio de fermentação para a levedura Saccharomyces cerevisiae , 

normalmente empregada na conversão dos açúcares fermentescíveis em diferentes 

produtos de interesse. Além disso, o potássio é menos danoso para o meio 

ambiente, podendo ser utilizado até mesmo como enriquecedor de solos, enquanto 

que a descarga de sódio é problemática, pois acarreta em impactos ambientais 

negativos, como a salinização do solo e poluição da água (Martins, 2015; Ong et al., 

2010).  

 

5.5. Rendimento dos carboidratos liberados na farinha da casca de banana 
após os tratamentos ácido e alcalino 

 

A liberação dos açúcares foi acompanhada na farinha da casca de banana 

tratada com ácido cítrico e sequencialmente nas soluções alcalinas 4% de NaOH e 

5% de KOH. A Tabela 3 apresenta o rendimento dos carboidratos liberados durante 

os tratamentos, calculado baseado na massa inicial de resíduo que entrou em cada 

tratamento.  
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Tabela 3 – Rendimento de carboidratos obtidos na farinha da casca de banana após 

os tratamentos ácido e alcalinos. 

Tratamento 
Ygli Yxil  

 
Yara  

 
Yxos 

 
Ytotal 

 
Ácido cítrico 9,6 68,7 1,5 3,4 83,2 
NaOH (4%) 9,1 21,2 16,7 3,6 50,6 
KOH (5%) 5,3 29,9 23,1 2,9 61,2 

Ygli: rendimento em glicose (mg/g de biomassa);YXil: rendimento em xilose (mg/g de biomassa); Yara: 

rendimento em arabinose (mg/g de biomassa); YXOS: rendimento em xilo-oligossacarídeos (mg/g de 

biomassa); Ytotal: rendimento de carbohidratos totais (xil + ara + XOS) (mg/g de biomassa). Fonte: 

Autor 

A xilose (68 mg xil./g biomassa) foi o principal produto de hidrólise obtido após 

o pré-tratamento com ácido cítrico (Tabela 3), pois a casca de banana contém 

hemicelulose rica em xilana, representando 70% do seu conteúdo total (Tabela 2). 

Além da xilose, a fração líquida também apresentou pequenas concentrações de 

arabinose, que é relatada como o segundo açúcar mais abundante na hemicelulose 

(ROCHA et al., 2015). A xilose pode ser utilizada em processos bioquímicos para 

obtenção de produtos de alto valor agregado, como xilitol e etanol (LIU et al., 2013). 

Na sequência podemos observar o comportamento dos açúcares liberados a 

partir da biomassa tratada com as soluções alcalinas de 4% de NaOH e 5% de KOH. 

As quantidades de carboidratos liberados pelas bases estudadas foram superiores 

para o KOH, com exceção do XOS e glicose. A concentração de 5% KOH teve maior 

efeito de hidrólise e por isso pode ter provocado maior despolimerização da 

hemicelulose, resultando em menores rendimentos de oligossacarídeos. Portanto, o 

principal produto da hidrólise com as soluções alcalina foi a xilose.  

No entanto, as concentrações de arabinose aumentaram após a hidrólise 

alcalina para as duas bases estudadas quando se compara ao tratamento ácido. 

Isso pode indicar que as soluções alcalinas são mais seletivas para a arabinose, 

possivelmente devido a alguns tipos de ramificações, além dos monossacarídeos, 

que podem estar ligados à hemicelulose da casca da banana, como radicais metilas, 

ácido ferúlico, compostos fenólicos e a lignina (CRIVELLARI, 2012). A acetilação 

com álcalis pode ocorrer diretamente na cadeia principal, enquanto os compostos 

fenólicos se ligam a arabinose. Portanto o tratamento com álcalis levou a maior 

desacetilação da arabinose devido a prováveis ligações existentes de moléculas de 

ácido acético e lignina com a arabinose, que são facilmente quebrados em álcalis 
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(CRIVELLARI, 2012). 

Conhecer a estrutura e ramificações da hemicelulose facilita na compreensão 

de sua hidrólise. A hemicelulose da farinha da casca da banana é similar à da cana-

de-açúcar, caracterizada por compor na cadeia principal xilose com substituições de 

arabinose, denominada de arabinoxilano. Crivellari (2012) explica que arabinoxilanos 

possuem estruturas finas e mais complexas do que outras hemiceluloses, e que 

algumas diferenças entre os arabinoxilanos estão relacionadas com as ramificações 

acetila e compostos fenólicos que dependem das posições da arabinose. 

A concentração de glicose liberada para todos os tratamentos foi menor em 

relação aos demais açúcares devido esses tratamentos serem mais específicos para 

liberação dos açúcares que compõe a fração hemicelulósica. A principal diferença 

na estrutura de lignocelulósicos está na organização estrutural entre celulose e 

hemicelulose. Enquanto a celulose é um homopolissacarídeo, a hemicelulose é 

heteropolissacarídeo, e isso reflete em termos de organização das cadeias, afetando 

a recalcitrância de cada polímero (DESVAUX, et al., 2005). A celulose é muito mais 

recalcitrante, apresenta regiões cristalinas enquanto a hemicelulose é amorfa, e, 

portanto mais acessível aos tratamentos químicos e consequentemente provoca 

maior liberação de açúcar (CRIVELLARI, 2012).  

Nos pré-tratamentos catalisados por ácido, as ligações glicosídicas da cadeia 

da hemicelulose são clivadas, enquanto nos pré-tratamentos alcalinos a 

solubilização da hemicelulose ocorre devido à ruptura das ligações de hidrogênio 

entre a hemicelulose e a celulose pela presença de íons hidróxido do reagente 

alcalino (FREITAS, et al., 2019; POLETTO et al., 2020). 

Além dos rendimentos apresentados, pode-se avaliar os rendimentos em 

função da conversão da hemicelulose (Tabela 4). Ou seja, para o tratamento com 

ácido cítrico utilizou-se o percentual de hemicelulose da farinha da casca de banana 

in natura (17,3%), enquanto que para a biomassa tratada com as soluções alcalinas 

utilizou o percentual de hemicelulose presente na biomassa pré-tratada com ácido 

cítrico conforme Tabela 7, a qual será discutida posteriormente.  
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Tabela 4– Rendimento de carboidratos obtidos na farinha da casca de banana após 

os tratamentos ácido e alcalinos. 

Tratamento 
Yxil  

 
Yara  

 
Yxos 

 
Ytotal 

 
Ácido cítrico 396,5 8,5 19,6 424,6 
NaOH (4%) 181,9 142,8 30,8 355,5 
KOH (5%) 255,9 197,6 24,8 478,3 

YXil: rendimento em xilose (mg/g de hemicelulose); Yara: rendimento em arabinose (mg/g de 

hemicelulose); YXOS: rendimento em xilo-oligossacarídeos (mg/g de hemicelulose); Ytotal: rendimento 

de carbohidratos totais (xil + ara + XOS) (mg/g de hemicelulose). Fonte: Autor 

 

O pré-tratamento com ácido cítrico atingiu rendimento total de 424,6 mg 

carboidratos/g hemicelulose, ou seja, 42,5% da hemicelulose presente no tratamento 

foi convertida em carboidratos. Apesar de ser um tratamento brando, pouca 

quantidade de XOS foi obtida, como mostra o rendimento de apenas 2%. Como 

exercício, pode-se avaliar a conversão das frações que compõe a hemicelulose 

(12,3% de xilose e 4,2% de arabinose). Quando os valores de Yxil somados a YXOS 

(mg/g de biomassa) são convertidos em rendimentos baseados na fração 

correspondente de xilose, tem-se uma conversão de 59%. Para arabinose, o valor 

se aproxima de 3,5%. Esses resultados indicam que o tratamento com ácido cítrico 

foi eficiente na liberação de carboidratos como xilose, arabinose e XOS. 

Os tratamentos alcalinos provocaram liberação de carboidratos totais de 

355,5 e 478,3 (mg carboidratos/ g hemicelulose), desta forma a conversão da 

hemicelulose foi de 35,5% e 47,8% para o NaOH e KOH, respectivamente. Esse 

percentual é favorável e nos permite dizer que as bases estudadas tiveram boa 

recuperação de carboidratos, sendo superior para o KOH. 

O total de carboidratos liberados após a sequência do tratamento ácido mais 

solução de NaOH e ácido mais solução de KOH atingiu conversão de hemicelulose 

próxima de 78,0% e 90,3%, respectivamente. Pode-se observar que ambos os 

tratamentos tiveram boa despolimerização da hemicelulose. Entretanto, o tratamento 

sequenciado de ácido cítrico e KOH foi superior com 902,9 (mg carboidratos/ g 

hemicelulose). Isso é satisfatório, visto que esse tratamento teve boa seletividade da 

fração hemicelulose. Apesar de menor hidrólise da hemicelulose para o tratamento 

sequenciado com ácido cítrico e NaOH, esse por sua vez foi escolhido para hidrólise 
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enzimática por apresentar maior quantidade de celulose no sólido e menor 

percentual de lignina, fatores que favorecem a eficiência da conversão de celulose 

em glicose. 

5.6. Identificação do perfil de Xilo-oligossacarídeos 
 

A concentração e o grau de polimerização dos XOS medidos em cada 

tratamento são apresentados na Tabela 5. O grau de polimerização medido variou 

de 2 a 6.  

Tabela 5 – Perfil de XOS obtidos nos tratamentos aplicados na farinha da casca de 

banana. 

Tratamento 
mg/L Total 

XOS Yxos 
X2 X3 X4 X5 X6 

Ác. cítrico 150,9 - 6,0 1,2 12,1 170,2 27,7 
NaOH 77,0 82,8 93,9 60,0 43,9 357,6 37,1 
KOH 69,2 63,9 47,7 78,7 32,8 292,3 30,3 

Ác. cítrico+ NaOH 227,9 82,8 99,9 61,2 56,0 527,8 64,8 
Ác. cítrico+ KOH 220,1 63,9 53,7 79,9 44,9 462,5 58,0 

YXOS: rendimento em xilo-oligossacarídeos (mg/g de xilose), xilobiose (X2), xilotriose (X3), xilotetraose 

(X4), xilopentaose (X5) e xilohexaose (X6). Fonte: Autor 

Os XOS são uma alternativa de alto valor na recuperação de carboidratos a 

partir da casca de banana por ser uma biomassa lignocelulósica barata e abundante. 

Até então não tem documentos na literatura da produção de XOS a partir da casca 

de banana e estudos sobre a produção de XOS são de grande importância. 

Em todos os tratamentos houve maior produção de XOS com grau de 

polimerização entre 2 e 4. O tratamento com ácido cítrico e as soluções alcalinas 

tiveram liberações balanceadas e similares entre os diferentes graus de 

polimerização.  

Os resultados indicam que os tratamentos com ácido cítrico e as soluções 

alcalinas promoveram parcialmente a solubilização das cadeias de hemicelulose, o 

que contribui para a geração de XOS com menor grau de polimerização. Isso é 

favorável porque a conversão de hemicelulose em XOS pode produzir oligômeros 

com ampla faixa de DP, que pode variar de 2 a 6 (POLETTO et al., 2020). Os XOS 

com baixo DP, como X2 e X3, são consumidos mais rapidamente pelas bactérias 
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probióticas e têm maior atividade prebiótica (AACHARY; PRAPULLA, 2009; 

NABARLATZ, et al., 2007).  

Diferentemente dos processos com enzimas comerciais, como as β-1,4 

xilanase que possuem alta especificidade pelo substrato (ROZZELL,1999), a 

hidrólise química gerou XOS com baixo grau de polimerização. A concentração de 

XOS relatada por Boonchuay et al. (2018) para o sabugo de milho pré-tratado com 

5% de KOH, seguido de hidrólise enzimática foi de 22,13 g/L composto 

principalmente por xilobiose (X2). Li et al. (2019) realizaram a hidrólise enzimática do 

bagaço de cana tratado com oxidação alcalina e relataram um rendimento máximo 

de XOS de 1,78 g/L. Esses rendimentos são consideravelmente mais altos do que 

os alcançados neste estudo, mas é importante observar que a sequência do pré-

tratamento alcalino e hidrólise enzimática contribuiu significativamente para 

rendimentos mais elevados, além dos diferentes substratos utilizados como fonte de 

biomassa lignocelulósica.  

O tratamento com ácido cítrico seguido de NaOH teve maior concentração de 

XOS (527,8 mg/L) em relação ao tratamento com ácido cítrico seguido do KOH 

(462,5 mg/L). Perfil inferior foi relatado por Ávila et al. (2019) que obtiveram 

concentração máxima de XOS de 251,12 mg/L pela hidrólise com α-L-

arabinofuranosidase e endo-1,4-xilanase em uma mistura de biomassa de cana-de-

açúcar pré-tratada com líquido iônico. 

Apesar dos baixos rendimentos obtidos, deve ressaltar que os tratamentos 

utilizados podem ser otimizados para minimizar a despolimerização das cadeias de 

xilana em xilose e, consequentemente aumentar a liberação de XOS. Frente aos 

resultados, é possível considerar que a casca de banana possui elevado potencial 

para produção de XOS, já que os tratamentos químicos (ácido e alcalino) são 

métodos relatados como eficientes na produção de XOS em outros trabalhos. 

 

5.7. Compostos fenólicos  
 

A casca de banana tem sido atualmente fonte de estudo para avaliar o 

conteúdo de compostos fenólicos, devido ao potencial antioxidante, além de outras 

propriedades como já demonstrado por PASSO, et al., (2015); QAMAR et al., (2018); 

SULAIMAN et al. (2011). Assim, para avaliar o conteúdo de compostos fenólicos 
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totais (CFT) na casca de banana (Tabela 6), foram realizadas análises após os 

tratamentos com ácido cítrico e soluções alcalinas de NaOH e KOH.  

 

Tabela 6 – Conteúdo de compostos fenólicos totais na farinha da casca de banana. 

Tratamento Concentração (mg ácido gálico/g biomassa) 

Ácido cítrico 2,6 ± 0,002 

4% NaOH 48,7 ± 0,4 

5% KOH 42,5 ± 0,3 

Fonte: Autor. 

 

 O aumento da concentração de compostos fenólicos totais no licor tratado 

com as soluções alcalinas em comparação com a concentração observada após o 

tratamento ácido foi bastante relevante. Isso indica que o tratamento ácido não foi 

eficiente na extração de compostos fenólicos oriundos da porção de lignina da 

biomassa, ou seja, essa fração não sofreu despolimerização pelo tratamento ácido 

que por consequência não deslignificou a farinha da casca de banana, corroborando 

com os resultados de caracterização (Tabela 7).  

Já em meio alcalino esses compostos possuem maior facilidade de extração. 

Isso pode ser explicado devido ao tratamento alcalino ter provocado a 

deslignificação parcial da biomassa, liberando fragmentos de lignina como 

compostos fenólicos. A lignina possui uma estrutura aromática natural que consiste 

em três unidades de álcool fenilpropano aos quais pode ser despolimerizada e 

convertida em compostos fenólicos, aromáticos, ácidos e álcool de baixo peso 

molecular (KLEINERT e BARTH, 2008; TOTONG et al., 2020; ZAKZESKI et al., 

2010). 

Li et al. (2014) estudaram a extração de compostos fenólicos de sementes de 

longan com diferentes solventes, incluindo água destilada, tampão fosfato de sódio, 

ácido clorídrico e etanol. Os resultados revelaram que a solução tampão alcalina foi 

um extrator melhor que a água pura, e que a água é melhor que a solução ácida. O 

rendimento de fenóis totais atingiu 46,86 ± 0,43 mg/g para o tampão alcalino como 

solvente de extração, resultados próximos ao estudo em questão.  
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Zhu et al., (2016) mostraram que o efeito da extração alcalina de compostos 

fenólicos fez aumentar de 24,83 mg/g para 102,33 mg/g usando um  tratamento com 

NaOH 0,1 mol/L por 18  h em relação ao tratamento que não utilizou a base.  

O rendimento de compostos fenólicos, em geral, está relacionado 

principalmente com o uso do solvente utilizado na extração, pois cada substância 

tem um peso molecular e polaridade diferentes, e está ligada à matriz de maneiras 

distintas. Portanto, para fins de extração, pode ser necessária uma mistura 

específica de solventes ou o uso de mais de um solvente (extração sequencial) (VU, 

et al., 2018). 

O conteúdo de compostos fenólicos totais presentes na casca de banana 

quando submetidos à extração alcalina para as duas bases em estudo, mostra que o 

nível de 48,7 ± 0,4 (mg ácido gálico/g biomassa) foi maior para a solução de 4% de 

NaOH. 

Dados semelhantes foram relatados por González et al. (2010), que 

reportaram que o conteúdo de CFT na casca de banana submetida a diferentes 

solventes, tempo e temperatura de extração variou de 0,31- 47 (mg ác. gálico/g 

amostra). Já Sulaiman et al. (2011) obtiveram 17,84 (mg ácido gálico/g biomassa) 

para a casca de banana da variedade Raja, utilizando o clorofórmio e metanol na 

extração sequenciada.  

O uso das bases permitiu a extração de compostos fenólicos da farinha da 

casca de banana. Um produto de valor agregado, como ácido fenólico, conhecido 

por sua capacidade antioxidante, permite seu uso em indústrias de alimentos e 

farmacêuticas devidos seus efeitos benéficos à saúde. A extração desses 

compostos fenólicos da biomassa através da quebra das ligações ésteres com 

polímeros por meio das soluções alcalinas é satisfatório devido ser um método 

simples e barato, no entanto outros subprodutos podem ser formados 

simultaneamente e os sais produzidos após a neutralização dos álcalis prejudicam 

as etapas subsequentes de purificação (MANDELLI et al., 2014; BENOIT et al., 

2006). Desta forma, uma investigação mais profunda com cromatografia líquida de 

alta eficiência sobre os principais constituintes dos compostos fenólicos totais 

presentes na casca da banana pode ser feita para melhor avaliar seu uso. 
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5.8. Composição lignocelulósica da farinha da casca da banana após os 
tratamentos ácido e alcalino 

 

 A caracterização lignocelulósica da biomassa foi realizada após os 

tratamentos ácido e alcalino. A Tabela 7 apresenta a modificação das concentrações 

dos componentes da biomassa após os tratamentos. A partir da biomassa tratada 

com ácido cítrico, a biomassa foi tratada paralelamente com NaOH e KOH para 

avaliar a eficiência das bases estudas. 

Tabela 7 – Composição lignocelulósica da farinha da casca da banana após sofrer 

tratamentos ácido e alcalino. 

Componente 
Composição (%) 

 
Tratamentos 

In natura Ácido cítrico NaOH 4% KOH 5% 
Celulose (D-glicose)  20,71 ±1,58 39,95 ± 1,34  76,19 ± 2,77 60,98 ± 0,27 

Hemicelulose 17,32 11,68 12,31 8,80 
D-xilose 12, 28 ± 0,95 9,65 ± 0,78 10,98 ± 0,82 7,64 ± 0,46 

Arabinose 4,24 ± 0,66 2,03 ± 0,18 1,33 ± 0,01 1,17 ± 0,23 
Ácido acético 0,81 ± 0,03 - - - 
Lignina total 31,54 47,09  15,38 22,09  

LAS 23,26 ± 2,06 40,55 ± 0,73 11,04 ± 2,55 18,41 ± 2,01 
LIA 8,28 ±0,08 6,54 ± 0,05 4,34 ± 0,08  3,68 ± 0,08 

Cinzas 1,48 ± 0,16 2,09 ± 0,15 0,39 ± 0,16 9,30 ± 0,41 
Extrativos Totais 26,77 - - - 

Extrativos em Água 15,69 - - - 
Extrativos em Etanol 11,08 - - - 

Total 97,82 100,81 104,28 101,17 
LAS: Lignina insolúvel em ácido, LIA: Lignina solúvel em ácido. Fonte: Autor 

Por meio da Tabela 7, podemos observar que o tratamento com ácido cítrico 

promoveu solubilidade da hemicelulose, e consequentemente a concentração das 

demais frações, principalmente a celulose e lignina. Isso já era esperado, visto que a 

farinha da casca da banana foi submetida ao tratamento com ácido cítrico para 

extração e solubilização da hemicelulose e pectina. 

Durante o tratamento ácido, a hemicelulose da farinha da casca da banana foi 

convertida em açúcares que a constituem (principalmente xilose e xilo-

oligossacarídeos).  Oberoi et al. (2012) afirmaram que certa quantidade de pectina 

pode estar presente na fração hemicelulósica, sendo, portanto, composta 
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principalmente por unidades de ácido galacturônico ligadas por açúcares diferentes, 

como galactose, ramnose, glicose e xilose.  

A principal reação que ocorreu durante o tratamento com ácido foi a hidrólise 

da hemicelulose e com isso, a celulose torna-se mais acessível para enzimas 

(HENDRIKS; ZEEMAN, 2009). O aumento percentual na concentração de celulose e 

lignina em comparação com a concentração de hemicelulose no tratamento ácido foi 

relativamente alto, indicando que ambas as frações foram resistentes ao tratamento 

ácido aplicado. 

Na sequência, em relação ao tratamento alcalino, o comportamento para a 

celulose é observado de forma simular no tratamento para as duas bases, em que a 

quantidade de celulose aumentou. No entanto, as quantidades de lignina foram 

altamente afetadas pelo tratamento com álcalis, que provocou deslignificação do 

material, favorecendo assim, um material rico em celulose. O tratamento alcalino 

melhora a acessibilidade das áreas superficiais, reduz a cristalinidade da celulose, 

desordena a lignina e remove o grupo acetil (AGBOR et al., 2011).  

O tratamento alcalino provocou o inchaço da celulose da casca de banana, 

devido a reação de saponificação. Essa reação melhora a porosidade da biomassa 

provocada por um distúrbio nas ligações cruzadas entre hemicelulose e 

lignina/celulose (WEN et al., 2014). Os resultados demonstram que o NaOH foi a 

base mais eficiente no processo de deslignificação, além do mais teve maior 

aumento da concentração de celulose.  

Comportamento semelhante foi observado por Shahabazuddin et al. (2018) 

que trataram com 2% NaOH a casca de arroz (e demais condições otimizadas). Os 

autores mostram uma remoção de lignina de alta eficiência de 54% (m/m) e aumento 

da concentração de celulose em mais de 51% (m/m) acompanhada de baixa 

solubilização da hemicelulose de 33,1% (m/m). 

O tratamento alcalino faz com que a lignina e partes da hemicelulose 

solubilizem (HENDRIKS; ZEEMAN, 2009). Nota-se que a solubilidade da 

hemicelulose é maior para o KOH. Assim, esse tratamento pode ser mais favorável 

para recuperação de xilose. No entanto, provocou menor recuperação da celulose e 

menor eficiência na remoção de lignina, o que pode desfavorecer o processo de 

hidrólise enzimática. Assim, a casca de banana tratada com hidróxido de sódio 

imprime melhores características no aproveitamento total da biomassa, com maior 
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conteúdo de celulose (76,19%) e menor de lignina (15,38%) facilitando o acesso de 

celulases e provocando efeito positivo na digestibilidade da celulose. 

 

5.9. Hidrólise enzimática  
 

Após o tratamento alcalino (NaOH), o sólido contendo 76,19% de celulose, e 

15,38% de lignina foi submetido à hidrólise enzimática para completa valorização da 

casca da banana. A hidrólise enzimática foi mantida a 50 °C por 30 h, com carga de 

5% de sólidos e dosagem alta de 6% de celulase baseada na recomendação do 

fabricante e na quantidade de celulose do material. Os resultados do perfil de glicose 

liberada ao longo da hidrólise enzimática a partir da biomassa deslignificada por 

NaOH são mostrados na Figura 12. 

Figura 12– Perfil de glicose liberada e conversão da celulose na hidrólise enzimática 

da farinha da casca de banana pré-tratada com ácido cítrico e NaOH. 

 

Fonte: Autor 

 Nas três primeiras horas de reação, observa-se altas taxas de liberação de 

açúcar. Entre 0 e 3 h obteve-se valores de produtividade superior a 10 g/L/h. Entre 

18 e 24 h pode-se concluir que a ação enzimática foi estabilizando e encerrando, 

devido a baixa carga de sólidos, a hidrólise enzimática é mais lenta e o desempenho 

hidrolítico das enzimas é mantido até os estágios finais do processo (GUERRERO, 

et al., 2018). Nesse tempo, o acúmulo de glicose foi de aproximadamente 26 g/L, o 
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qual pode-se considerar um hidrolisado rico em glicose podendo possuir elevada 

capacidade fermentativa por meio de leveduras. 

 Oberoi et al. (2012) realizou a hidrólise enzimática da casca da banana 

usando enzimas celulolíticas e pectinolíticas. Os autores reportaram que a 

concentração mais alta de glicose de 27,8 g/L foi alcançada com as combinações de 

celulase e pectinase usando 10% de carga de sólidos, enquanto no experimento que 

não adicionou pectinase a concentração de glicose foi de 18,9 g/L. Além de glicose, 

os autores relataram a liberação de ácido galacturônico (GA). Neste caso, o GA 

pode ser um fator negativo, para produção de etanol, por exemplo, visto que a 

concentração de ácido galacturônico reduz o pH do meio de fermentação. Isso pode 

afetar adversamente o potencial hidrolítico das enzimas e a capacidade fermentativa 

das leveduras, já que ambas operam sob condições específicas de temperatura e 

pH. Ainda sobre o estudo em questão, os autores relatam que embora as 

concentrações de GA tenham aumentado, ela não afetou o potencial hidrolítico das 

enzimas, porque o pH foi controlado durante o experimento. 

Maiores concentrações de glicose podem também ser obtidas com a variação 

da carga de sólidos, por exemplo. Zhou e Xu (2019) explicam que o aumento da 

carga de sólidos não apenas melhora a concentração final de glicose e o custo total 

de produção, mas também reduz o tamanho do equipamento necessário, o consumo 

de energia associado e os encargos do processamento. Ainda no estudo, os autores 

obtiveram 30,4 g/L, 59,9 g/L, 88,6 g/L e 102,3 g/L de glicose liberada na hidrólise 

enzimática da cana de açúcar com 5%, 10%, 15% e 20% de carga de sólido 

respectivamente, durante 96 h de hidrólise.  

A taxa de conversão de celulose em glicose mostra que após 24 h a 

conversão foi de aproximadamente 63% (Figura 12), dentro da taxa de conversão 

normalmente obtidos para resíduos agrícolas (MODENBACH e NOKES, 2013), o 

que indica que a dosagem de celulases empregada foi eficiente. 

Substratos com alto grau de pureza em celulose, por exemplo, a celulose 

microcristalina Avicel, a qual não contém barreiras protetoras, como as camadas de 

hemicelulose e lignina presentes nos resíduos lignocelulósicos, são facilmente 

hidrolisados pelas celulases, independentemente da dosagem do coquetel 

enzimático. No caso de biomassa, como a farinha da casca de banana, são 

necessários pré-tratamentos físicos ou físico-químicos adequados para que a 
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hidrólise enzimática seja eficaz (BAK et al., 2009). A lignina é um heteropolímero 

amorfo à base de fenilpropano. Sua estrutura complexa dificulta a biodegradação e 

limita a acessibilidade enzimática da lignocelulose, tornando a biomassa resistente à 

hidrólise enzimática (FEI et al., 2020).  

GUERRERO et al., (2018) realizaram a hidrólise enzimática com celulases em 

resíduos de bananeira tratados com explosão de vapor com H2SO4 como catalizador 

e obteve rendimentos de conversão de celulose em glicose entre 73- 89% usando 

10-20% cargas sólidas, superior a nosso estudo, no entanto, os autores explicam 

que à medida que a carga sólida aumentava, o rendimento da hidrólise enzimática 

diminuía devido o “efeito sólido”, onde altas cargas sólidas influenciam 

negativamente a adsorção enzimática. 

Na literatura poucos estudos reportam a hidrólise enzimática com celulases 

na casca de banana para produção de glicose, esse cenário é comumente visto com 

uso de tratamentos químicos (RAI et al., 2019), e estudos sobre a digestibilidade da 

celulose da casca de banana com uso de celulases é de grande importância visto 

que maior aproveitamento a biomassa pode ser obtido. 

 

5.10. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 
 

A morfologia da superfície da farinha da casca de banana in natura, tratada 

com ácido cítrico, tratada com ácido cítrico + NaOH, e após a hidrólise enzimática foi 

estudada por MEV (Figura 14). As imagens revelam uma estrutura porosa, 

particulada e irregular para a biomassa in natura e tratada com ácido cítrico (Figura 

14 A1, A2; B1; B2). Evidenciam-se poucas mudanças na estrutura da biomassa, 

provavelmente porque este primeiro tratamento removeu parcialmente a 

hemicelulose, além de outros compostos presentes na fibra, como pectina e 

extrativos. Observação semelhante foi relatada para a casca da banana estudada 

por Kusrini et al. (2018). 
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Figura 13 – Microscopia eletrônica de varredura na farinha de casca de banana in 

natura (A1 e A2), tratada com ácido cítrico (B1 e B2), NaOH (C1 e C2) e enzima (D1 

e D2) com as ampliações de 1000 x (A1, B1, C1 e D1) e 5000 x (A2, B2, C2 e D2). 

 

Fonte: Autor 
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A imagem na biomassa tratada ácido cítrico e NaOH (Figura 14 C1, C2), 

mostrou que esse tratamento mudou completamente a estrutura da biomassa. 

Observa-se uma estrutura uniforme e lisa, corroborando com os resultados 

observados na composição lignocelulósica, em que houve remoção de parte da 

lignina e hemicelulose, restando um sólido rico em celulose. Essa característica 

menos rugosa pode ser atribuída ao tipo de interação entre os componentes da 

matriz de celulose, que possui conformação linear entre suas cadeias (TIBOLLA et 

al., 2019).  

A estrutura do sólido tratado com a enzima (Figura 14 D1, D2) mostra uma 

superfície com mais rachaduras em relação ao sólido tratado com NaOH, o que 

poderia estar relacionado com a quebra das cadeias de celulose. Pode-se concluir 

que os tratamentos alteraram as fibras estruturalmente e quimicamente sofrendo 

alterações morfológicas ao longo de todas as etapas do tratamento, corroborando 

com os resultados discutidos na Tabela 7 (TIBOLLA et al., 2014). 

 

5.11. Balanço de massa do fracionamento da farinha da casca de banana 
 

A Figura 15 ilustra o balanço de massa obtido em cada etapa do tratamento 

proposto tendo como massa de partida 100 g de farinha da casca de banana seca.  
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Figura 14 – Balanço de massa das etapas de pré-tratamento partindo da farinha da 

casca de banana in natura até obtenção dos carboidratos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

O balanço de massa mostrou que apenas 50,5 g dos sólidos originais foram 

recuperados após o tratamento com ácido cítrico. Nessa massa estavam contidas 

20,17 g de celulose, 5,9 g de hemicelulose e 23,78 g de lignina. No geral a lignina e 

a celulose não sofreram alterações, entretanto o ponto negativo é que a fração de 

hemicelulose pode ter sido carregada do sólido durante a etapa de neutralização do 

Farinha da Casca de banana 

Tratamento ácido 

1ª Fração Líquida: xilose + XOS 1ª Fração Sólida 

Tratamento com NaOH 

2ª Fração Sólida 

Hidrólise Enzimática 

3ª Fração líquida: Glicose + Xilose 

2ª Fração Líquida: xilose + XOS  

100 g totais 
20,71 g Celulose 
17,32 g Hemicelulose 
31,54 g Lignina 

50,5 g totais 
20,17 g Celulose 
5,9 g Hemicelulose 
23,78 g Lignina 

0,96 g glicose 
6,9 g Xilose 
0,15 g Arabinose  
0,34 g XOS 

0,46 g glicose 
 1,9 g Xilose  
0,18 g XOS 
0,84g Arabinose 
3,1 g CF 
 

14,6 g totais 
11,12 g Celulose 
1,8 g Hemicelulose 
2,24 g Lignina 

8,2 g Glicose 
1,1 g Xilose  
 

Lavagem até pH 5 Perda de extrativos 

Lavagem de Neutralização  Perda de extrativos 
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pH após o tratamento ácido. Desses 50,5 g de sólidos advindos do tratamento ácido, 

14,6 g foram recuperados do tratamento com a solução de 4% NaOH, os quais 

continham 11,12 g de celulose, 1,8 g  de hemicelulose e 2,24 g de lignina. A solução 

alcalina foi eficaz na remoção da lignina, e isso é satisfatório para a etapa posterior 

de hidrólise enzimática, visto que a mesma dificulta a hidrólise. No entanto a 

celulose foi consideravelmente reduzida, provavelmente partículas de biomassa 

podem ter sido perdidas devido à etapa de lavagem exaustiva em que a biomassa é 

submetida para neutralizar o pH para posterior ação das enzimas. Além disso, o 

tratamento alcalino também pode ter solubilizado parte da celulose e convertido em 

produtos de degradação, como furanos e fenóis (KLINKE, 2004) os quais não foram 

quantificados. Huang et al. (2017) constataram que devido perdas de partículas finas 

da biomassa 39 % dos sólidos originais foram perdidos no processo de lavagem 

para a palha de trigo, sendo principalmente celulose e hemicelulose. 

A soma das massas de xilose, XOS e arabinose obtidas nas etapas de pré-

tratamento (ácido e alcalino), chegam a 9,9 g de xilose, 0,5 g de XOS e 1 g 

arabinose. Esses valores representam aproximadamente 57%, 3% e 6% da 

hemicelulose inicial, totalizando uma recuperação de 66% da hemicelulose 

inicialmente presente na biomassa como produto. De Sá et al. (2020) relatou a 

recuperação de 9,8 g de xilose produzida por 100 g de cana-de-açúcar tratada com 

ácido sulfúrico, próximo ao encontrado no estudo em questão.  

A massa de glicose recuperada dos tratamentos foi de 9,62 g, sendo 8,2 g 

produto da hidrólise enzimática. Nesta etapa, aproximadamente 74% da celulose foi 

convertida em glicose. O rendimento observado foi elevado, e a glicose liberada 

pode ser utilizada na indústria para produção de diferentes biomoléculas de 

interesse. Martins (2015) realizou a hidrólise enzimática no bagaço de cana pré-

tratado com 1% de H2SO4 submetido à deslignificação com 1% de NaOH e alcançou 

73% de conversão de celulose em glicose usando 10% de cargas de sólidos. As 

condições de pré-tratamento bem como de hidrólise enzimáticas podem ser melhor 

estudadas para aumentar a conversão de celulose em glicose para o presente 

estudo. 

O fracionamento da casca da banana submetida a diferentes tratamentos 

buscou soluções para valorizar esse resíduo com potencial biotecnológico e 

recuperação de açúcares em cada fração. 
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6 CONCLUSÃO  
 

Os carboidratos da farinha da casca de banana foram fracionados utilizando 

tratamentos sequenciados com ácido cítrico, soluções alcalinas e hidrólise 

enzimática. O tratamento ácido foi seletivo para extração de pectina e para 

despolimerizar a hemicelulose, solubilizando principalmente xilose como produto. O 

tratamento alcalino também provocou solubilização dos carboidratos que compõe a 

hemicelulose gerando uma nova fração rica em pentoses (xilose e arabinose), 

devido à susceptibilidade da hemicelulose a diferentes tratamentos devido sua 

natureza amorfa. Além disso, propiciou a deslignificação da biomassa gerando 

sólidos enriquecidos em celulose. Esse sólido apresentou alta digestibilidade 

enzimática, pois quando tratado com celulases gerou uma corrente rica em glicose.  

Entre as soluções alcalinas estudadas houve maior liberação de açúcares 

para a biomassa tradada com KOH, enquanto que a deslignificação foi superior na 

biomassa tratada com NaOH, resultando em um sólido com maior teor de celulose. 

Por esses motivos, o NaOH foi o pré-tratamento escolhido para anteceder a hidrólise 

enzimática. 

Com relação ao XOS, os rendimentos obtidos foram relativamente baixos, no 

entanto a casca de banana é uma biomassa promissora na produção de XOS e os 

rendimentos poderiam ser aumentados com a otimização das condições de 

processos. 

Através do balanço de massa foi possível observar que 66% da hemicelulose 

foi convertida em xilose, arabinose e XOS, enquanto 46% da celulose foi recuperada 

como glicose partindo da composição lignocelulósica da farinha da casca de banana 

in natura. A baixa conversão da celulose poderia ser explicada pelas perdas 

ocorridas na lavagem dos sólidos. Porém, quando se avalia a eficiência de enzima a 

partir do sólido pré-tratado, a conversão chega a 74%. 

De maneira geral, em um conceito de biorrefinaria, o aproveitamento de cada 

fração da biomassa gerada da casca de banana submetida ao fracionamento nos 

processos integrativos utilizados no presente estudo se mostrou eficiente, com 

recuperação satisfatória dos carboidratos, os quais possuem elevado potencial para 

produção de produtos de alto valor agregado. 
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