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RESUMO 

 

SILVA, Alexandre Alves. Otimização do pré-tratamento ácido de torta de caroço de algodão e 

bagaço de malte com farinha de pupunha para produção de bioetanol de segunda geração. 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM, 2012. Dissertação de 

mestrado do curso de Pós-Graduação em Química. (99) 

 
Na atualidade, não se pode desconsiderar a necessidade de desenvolvimento de 

tecnologias que suportem as demandas por energias renováveis. Uma das vias para a 
produção de energia renovável é a transformação de biomassas vegetais em combustíveis 
líquidos. Os resíduos agroindustriais são candidatos potenciais como insumos para essa nova 
indústria de energia. Dessa forma a presente dissertação teve por objetivo avaliar o potencial 
da torta de caroço de algodão e do bagaço de malte com farinha de pupunha como matérias-
primas para a produção de etanol de segunda geração e otimizar etapa de pré-tratamento ácido 
do material lignocelulósico necessária para a utilização da celulose. Inicialmente foi 
determinada a composição centesimal da torta de caroço de algodão e do bagaço de malte em 
relação aos valores percentuais de umidade, cinzas, extrato etéreo, proteína bruta, açúcares 
solúveis totais, amido, hemicelulose, celulose, lignina, fibra em detergente neutro e fibra em 
detergente ácido. Com os resultados da caracterização química pôde-se estimar uma produção 
potencial superior a 300 L de etanol/tonelada de cada resíduo. Para a otimização do pré-
tratamento ácido para remoção da fração hemicelulósica foi aplicada metodologia de 
Planejamento Fatorial através de Delineamento Composto Central Rotacional. O programa 
STATISTICA Versão 8.0 (Statsoft Inc., Tulsa,) foi utilizado para análise dos dados. A 
qualidade do ajuste da equação do modelo foi expressa pelo coeficiente de determinação (R²) 
e sua significância estatística condicionada pelo teste-F. O material insolúvel recuperado após 
o pré-tratamento otimizado teve as frações hemicelulósicas e de amido completamente 
removidas. O hidrolisado obtido em condições otimizadas de pré-tratamento apresentou 
15,7% de açúcares redutores para o bagaço de malte e pupunha e 5,9% de açúcares redutores 
para a torta de caroço de algodão. O tratamento dos hidrolisados com carvão ativado removeu 
não menos que 58% dos compostos fenólicos aí presentes. Os testes de fermentabilidade com 
Saccharomyces cerevisiae e Pichia stipitis foram promissores. A fermentação com S. 
cerevisiae apresentou um YP/S de 0,30 para a torta de caroço de algodão e 0,37 para o bagaço 
de malte. Os rendimentos fementativos com P. stipitis variaram de 9% a 25% para os resíduos 
agroindustriais. Os dados experimentais indicam que a torta de caroço de algodão (Gossypium 
hirsutum L.) e bagaço malte com farinha de pupunha tem elevado potencial para a produção 
de bioetanol. 
 
Palavras Chaves: Gossypium hirsutum, Bactris gasipaes, resíduo de cervejaria, bioetanol, 
pré-tratamento 
 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

SILVA, Alexandre Alves. Optimization of acid pretreatment of cottonseed cake and crushed 

malt with peach palm flour for the production of second generation bioethanol. Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM, 2012. Master's thesis of post-

graduate course in Chemistry. (99) 

 

Nowadays, one cannot ignore the need for developing technologies that support the 
demands for renewable energy. One of the pathways for production of renewable energy is 
the transformation of vegetal biomass to liquid fuels. The agro-industrial residues as raw 
materials are potential candidates for this new energy industry. Thus the aim of the present 
dissertation was to evaluate the potential of cottonseed cake and crushed malt with peach 
palm flour as raw materials for the production of second generation ethanol and optimize step 
of acid pretreatment of lignocellulosic material. Initially was determined the chemical 
composition of cotton seed cake and crushed malt in relation to the percentages of moisture, 
ash, ether extract, crude protein, total soluble sugars, starch, hemicellulose, cellulose, lignin, 
neutral detergent fiber and acid detergent fiber. With the results of chemical characterization 
it was possible to estimate a potential yield of more than 300L of ethanol / ton of each residue. 
For the optimization of acid pretreatment for hemicelluloses removal was applied a Central 
Composite Design. The software STATISTICA Version 8.0 (Statsoft Inc., Tulsa,) was used 
for data analysis. The goodness of fit of the model equation was expressed by the coefficient 
of determination (R²) and its statistical significance conditioned by F-test. The insoluble 
material recovered after the optimized pretreatment had starch and hemicellulose fractions 
completely removed. The hydrolyzate obtained under optimized conditions of pretreatment 
showed 15.7% of reducing sugars to the crushed malt and 5.9% of reducing sugars for 
cottonseed cake. The treatment of the hydrolysates with activated charcoal removed no less 
than 58% of the phenolic compounds present there. Fermentability tests with Saccharomyces 
cerevisiae and Pichia stipitis have been promising. Fermentation with S. cerevisiae showed a 
YP/S of 0.30 for cottonseed cake and 0.37 for the crushed malt. Fermentative yields with P. 
stipitis ranged from 9% to 25% for agro-industrial residues. The experimental data indicate 
that the cottonseed cake (Gossypium hirsutum L.) and crushed malt has a high potential for 
the production of bioethanol. 

 
Keywords: Gossypium hirsutum, Bactris gasipaes, brewer, bioethanol, pretreatment 
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1. INTRODUÇÃO  
A crescente busca por fontes alternativas de energia renovável, e economicamente 

viáveis, está pautada na necessidade de suprimento energético em quantidades cada vez 

maiores, e na redução de impactos ambientais como aqueles gerados pelos gases do efeito 

estufa lançados na atmosfera e por derramamentos de petróleo nos oceanos.  

De forma tradicional, o uso de bioenergia se confunde com a história da humanidade, 

no entanto, mediante tecnologias modernas e eficientes, os biocombustíveis líquidos vêm 

sendo considerados, nos últimos anos, uma fonte energética alternativa aos combustíveis da 

era do petróleo. No Brasil, tal proposição pode ser observada no desenvolvimento de 

programas como o Pró-álcool, iniciado 1975, e o Programa Nacional de Produção e Uso do 

Biodiesel sancionado em 2005, pela Lei 11.097 (SILVA et al., 2005), que prevê a adição de 

biodiesel ao diesel comum. A mistura diesel/biodiesel coloca o Brasil, mais uma vez, como 

um dos maiores produtores de combustíveis renováveis, cooperando para isso sua grande 

biodiversidade vegetal e disponibilidade de terras agricultáveis. Neste cenário, as biomassas 

residuais, de natureza lignocelulósica, assumem um papel de destaque. Resíduos agrícolas e 

agroindustriais, que antes eram utilizados como adubo, combustível de caldeira ou que 

ficavam ao relento gerando impactos ambientais, hoje representam uma fonte de 

oportunidades para produção de biocombustíveis e outros compostos de extensa faixa de 

valores (SCHLITTLER e PEREIRA Jr, 2008).  

A disponibilidade e abundância de resíduos lignocelulósicos, como os originados 

da cadeia produtiva do biodiesel ou do etanol de cana de açúcar, e de indústrias, como as 

indústrias cervejeira e papeleira, é fator determinante para o estabelecimento de estudos e 

tecnologias que permitam transformar essas biomassas em biocombustível As matérias-

primas lignocelulósicas são as fontes renováveis mais abundantemente encontradas na 

natureza, sendo compreendidas, majoritariamente, pelos materiais agroindustriais, resíduos 

urbanos e pelas madeiras de angiospermas e gimnospermas. Estes materiais têm elevado 

potencial para a produção de energia com baixas taxas de envenenamento da biosfera 

terrestre. Estima-se que a produção mundial de biomassa lignocelulósica, seja de 3 a 4 bilhões 

de toneladas por ano, demonstrando ser um campo promissor para o desenvolvimento de 

tecnologias que permitam seu adequado aproveitamento. A grande disponibilidade desse tipo 

de matéria-prima no Brasil a custos muito baixos torna seu uso uma opção bastante atraente e 

com excelente possibilidade de sucesso industrial (RABELO, 2010). 

Um ponto relevante para a adequada seleção dessas biomassas é o balanço energético 

de cada uma delas, ou seja, a relação entre a energia produzida e a demanda de energia direta 
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e indireta para produzir tal energia. Portanto, são mais interessantes os cultivos de alta 

produtividade e baixa demanda de insumos energéticos.  

Para o desenvolvimento do presente trabalho, foram selecionadas duas matérias 

primas: a torta de caroço de algodão e o bagaço de malte e pupunha. 

A torta de caroço de algodão é o resíduo originado do processamento de sementes de 

algodão (Gossypium hirsutum L) pelas indústrias de óleo vegetal e biodiesel, e foi escolhida 

por se tratar de biomassa virtualmente potencial para produção de etanol. Estima-se que o 

Brasil produza hoje 640 mil toneladas de torta de algodão por ano. Dado o crescimento do 

mercado de óleos vegetais por conta de demanda da indústria do biodiesel, parte desta torta de 

caroço de algodão poderá ser destinada para a produção de bioetanol. 

O bagaço de malte e farinha pupunha ou resíduo de cevada é um subproduto da 

indústria cervejeira definido como uma massa resultante da aglutinação da casca com resíduos 

do processo de mosturação. O bagaço de malte e farinha pupunha possui alto teor de fibras em 

função da fermentação da maior parte dos componentes intracelulares, principalmente os 

carboidratos, (VIEIRA, 2010) o que o torna atrativo para utilização em processos hidrolíticos 

e fermentativos que envolvam a produção de etanol de segunda geração. 

Nesse contexto, a presente dissertação foi desenvolvida visando avaliar o potencial dos 

resíduos sólidos provenientes da indústria cervejeira (bagaço de malte) e da extração de óleo 

de caroço de algodão (Gossypium hirsutum L.) para o desenvolvimento de processo para 

produção de bioetanol de segunda geração baseado no aproveitamento das frações 

hemicelulósica e celulósica, presentes nessas biomassas 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo geral 
Avaliar o potencial das tortas de caroço de algodão (Gossypium hirsutum) e bagaço de 

malte e farinha de pupunha, como insumos para produção de bioetanol de segunda geração. 

 

 

2.2. Objetivos específicos 

I. Realizar a caracterização química de torta de algodão e bagaço de malte e farinha de 

pupunha (adjunto), quanto aos teores de umidade, proteína total, extrato etéreo, 

cinzas, fibra bruta, fibra solúvel em detergente ácido (FSDA), fibra solúvel em 

detergente neutro (FSDN), celulose, lignina, hemicelulose, amido e açúcares 

solúveis totais;  

II. Otimizar a etapa de pré-tratamento ácido das biomassas residuais com vistas à 

despolimerização da hemicelulose e disponibilização da celulose para posterior 

etapa de sacarificação enzimática; 

III. Avaliar a fermentabilidade do hidrolisado hemicelulósico proveniente do pré-

tratamento ácido com o uso das leveduras Saccharomyces cerevisiae e Pichia 

stipitis. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 BIOCOMBUSTÍVEIS 

 

Os avanços tecnológicos associados à melhoria da qualidade de vida iniciaram com a 

Revolução Industrial, no final do século XVIII. A produção de bens e serviços, para atender 

às necessidades das pessoas, tem negligenciado os impactos negativos sobre o meio ambiente 

(OVEREND, 2004).  

O consumo total de energia tem aumentado num ritmo muito forte nos últimos anos. 

Com o crescimento e desenvolvimento dos países, cada vez mais energia é requerida, mesmo 

com os avanços tecnológicos que aumentaram a eficiência das máquinas. A partir da 

percepção de que um padrão de crescimento e desenvolvimento que agrida a natureza, não é 

sustentável, entendendo a sustentabilidade como o atendimento das condições econômicas, 

sociais e ambientais, começou-se a pensar alternativas que mantivessem o padrão de 

crescimento aliado a um menor impacto ambiental sem, com isso, comprometer as futuras 

gerações. Em termos gerais, sustentabilidade é atender os objetivos das gerações atuais sem 

comprometer as futuras gerações (OVEREND, 2004). 

 Pode-se dizer que, a emergência de um desenvolvimento sustentável tem requerido o 

desenvolvimento de políticas econômicas, sociais e ambientais para estabelecer uma nova 

perspectiva que possa responder de forma direta aos problemas ecológicos, econômicos e 

sociais dos tempos atuais. 

Em virtude desta crescente preocupação com o uso de fontes energéticas renováveis e 

mais limpas que permita avançar na superação do atual paradigma, com base em combustíveis 

fósseis, o interesse mundial pelo desenvolvimento e uso dos biocombustíveis aumentou no 

início deste século (BNDS e CGEE, 2008).  

O termo biocombustível refere-se a combustíveis líquidos ou gasosos com aplicação 

no setor de transporte e predominantemente produzidos de biomassa. Dentre os principais 

combustíveis produzidos a partir destes recursos naturais, pode-se destacar o etanol e o 

biodiesel (combustíveis líquidos), o hidrogênio e o metano (combustíveis gasosos) (SILVA, 

2009). 

Uma proposta de classificação dos biocombustíveis de acordo com o tipo de matéria-

prima precursora é apresentada por Dermibas (2011) (Tabela 1). Nela o bioetanol pode ser 
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classificado como de 1ª geração ou 2ª geração, dependendo se a biomassa utilizada é 

açucarada ou amilácea, ou lignocelulósica. 

 

 
Tabela 1: Classificação de biocombustíveis quanto à tecnologia de produção 

Geração Matéria–prima Exemplos 

1°geração Açúcar, amido, óleos 
vegetais, gordura animal. 

Bioetanol, óleos vegetais, 
biodiesel, biosyngas, 
biogás. 

2° geração Palha de trigo, madeira, 
bagaço de cana. 

Bioetanol, bioóleo, 
biohidrogênio 

3°geração Algas Biodiesel e óleos vegetais 

4° geração Biodiesel, óleos vegetais. Bioquerosene, biogasolina 
Fonte: DERMIBAS, 2011. 

 

 

3.1.1 O BIODIESEL 

 

A crescente preocupação mundial com o meio ambiente, juntamente com a busca por 

fontes de energia renováveis, coloca o biodiesel no centro das atenções e interesses. Diversos 

países, dentre eles o Brasil, procuram o caminho do domínio tecnológico desse 

biocombustível, tanto em nível agronômico como industrial, o que deverá provocar fortes 

impactos na economia brasileira e na política de inclusão social do país. 

O biodiesel por ser biodegradável e praticamente livre de enxofre e compostos aromáticos 

é considerado combustível ecológico, podendo promover uma redução substancial na emissão 

de monóxido de carbono e de hidrocarbonetos, quando em substituição ao diesel convencional 

no motor. 

Produto da transformação química do óleo ou gordura (vegetal ou animal) por adição de 

álcool (metanol ou etanol) na presença de catalisador homogêneo ou heterogêneo o biodiesel 

é responsável por gerar durante o seu processamento, produtos tais como a glicerina, além de 

coprodutos como tortas e farelos que podem constituir outras fontes de renda.  

A produção brasileira deste biocombustível vem crescendo significativamente nos últimos 

anos. Hoje a adição obrigatória de biodiesel ao diesel de petróleo é de 5% (v/v) o que 

representa uma produção nacional mínima de cerca de 2,4 bilhões de litros de biodiesel por 

ano. 
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No entanto, discute-se a viabilidade econômica dos projetos de produção de biodiesel, 

onde o tema custo de produção (custo agronômico e custo industrial) é tido como fator 

motivador ou inibidor de futuros empreendimentos nesse negócio; além de ser motivo de 

controvérsias entre especialistas, uma vez que não há estudo aprofundado que determine o 

impacto dos subprodutos do biodiesel no custo total de sua produção. Conforme estudo do 

Centro de Estudos Avançados e Economia Aplicada (CEPEA-ESALQ/USP), a análise de 

custos do biodiesel deixou clara a grande importância dos subprodutos na contabilidade final 

da indústria integrada do biodiesel (BARROS et al., 2006). Geralmente a torta ou farelo, 

gerado na extração do óleo, não passam por processo de agregação de valor por serem 

desconhecidas as suas potencialidades nutricionais e econômicas, salvo algumas exceções 

como soja, algodão e girassol. 

 

 

3.1.2 BIOETANOL  

 

A produção de bioetanol é efetuada em bases comerciais por duas rotas tecnológicas: 

utilizando matérias-primas doces, diretamente fermentáveis, como a cana-de-açúcar e a 

beterraba açucareira ou matérias-primas amiláceas, como o milho e o trigo, cujo amido deve 

ser convertido em açúcares (sacarificação) antes da fermentação, como esquematizado na 

Figura 1. O bioetanol de segunda geração, derivado do processamento de biomassa 

lignocelulósica (Figura 1), teve sua exploração comercial freada por entraves econômicos 

associados a tecnologias ainda em desenvolvimento. 

 
Figura 1: Rotas Tecnológicas para Produção de Bioetanol 

Fonte: EPA420-P-01-001 - Oct. 2002 
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O uso de biomassas lignocelulósicas como o bagaço de cana de açúcar e a palha de 

milho para produção de bioetanol através da hidrólise de cadeias celulósicas para a produção 

de uma solução fermentável de açúcares, apresenta grande interesse graças ao baixo custo das 

matérias-primas. Embora ainda não esteja disponível em escalas comerciais, há a expectativa 

de que nos próximos anos a tecnologia para produção de etanol de segunda geração possa 

alcançar viabilidade econômica. 

Com o advento dos carros com tecnologia flexfuel no Brasil, a partir de 2003, houve 

uma retomada do mercado de bioetanol. Dados estatísticos (Figura 2), nos comprovam que a 

tendência mundial para o consumo desse tipo de combustível líquido está cada vez mais 

presente no cenário nacional e internacional, tanto pelo desenvolvimento de uma matriz 

energética sustentável como pela necessidade de se trabalhar com motores a explosão que 

gerem uma menor quantidade de resíduos poluidores da biosfera terrestre. 

 
Figura 2: Perfil da demanda por carros movidos a álcool. 

Fonte: Associação Nacional de Fabricante de Veículos Automotores 2008. 
 

A demanda por etanol não se aplica somente ao setor de automotores com tecnologia 

flexfuel. A indústria do biodiesel apresenta também, na sua produção, a necessidade de 

consumo de álcool como insumo da transesterificação, o que abre outro leque no mercado 

para aumento do consumo de bioetanol. Neste cenário existe a proposição de integração 

dessas duas indústrias onde a biomassa gerada após a extração do óleo para produção de 

biodiesel poderia ser empregada na obtenção de etanol de segunda geração (KIM, 2004). 

 

 

 



21 

3.2 BIOMASSAS LIGNOCELULÓSICAS 

 

Material lignocelulósico é um termo genérico para descrever os constituintes principais na 

maioria dos vegetais, ou seja, a celulose, a hemicelulose e a lignina, cuja composição depende 

não apenas do tipo de vegetal, mas também de condições de crescimento, da parte da planta 

escolhida, da idade de colheita, etc. (OGEDA, 2010). Ainda assim, em média, pode-se 

considerar que a fração lignocelulósica nos vegetais consiste de 40% de celulose, 30% de 

hemicelulose e 20% de lignina, e pode ser considerada como potencial matéria-prima para 

produção de etanol por fermentação microbiana (ENARI, et al., 1984)  

Lignocelulose é a mais abundante biomassa renovável; sua produção anual tem sido 

estimada em 1 x 1010 MT no mundo (SÁNCHEZ e CARDONA, 2008). 

A lignocelulose é constituída por três principais frações poliméricas: celulose, 

hemicelulose e lignina. 

A celulose é um polímero linear com ligações glicosídicas β-1,4 entre unidades D-

glicopiranose. Tipicamente, cadeias de celulose em parede celular primária de plantas têm 

graus de polimerização (DP) na faixa de 5.000 a 7.500; o DP de celulose de madeira é em 

torno 10.000, e a de celulose de algodão 15.000. As ligações glicosídicas β-1,4 dão à cadeia 

de celulose uma conformação linear em espiral, de forma a conferir força e flexibilidade às 

fibras (Figura 3). 

 
Figura 3: Estrutura da fração celulósica de materiais lignocelulósicos 

Fonte: SILVA (2010) 
 

A hemicelulose atua como um elo químico entre a celulose e a lignina, apresentando 

natureza heteropolissacarídica ramificada, formada, principalmente, por blocos de construção 

de pentoses (xilose, raminose e arabinose), hexoses (glicose, manose e galactose), ácidos 

urônicos (ácidos 4-O-metilglucurônico e galacturônico) e radicais acetila (SZENGYEL, 

2000). São geralmente classificadas de acordo com o resíduo de açúcar principal no esqueleto, 

como, por exemplo, xilanas, mananas e glucanas. Dependendo da espécie da planta, estágio 

de desenvolvimento e tipo de tecidos, várias subclasses de hemiceluloses podem ser 
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encontradas, incluindo glucuronoxilanas, arabinoxilanas, mananas lineares, glicomananas, 

galactomananas, galactoglicomananas, β-glucanas e xiloglucanas. 

A lignina é um polímero aromático heterogêneo formado por ligações éter biologicamente 

estáveis cuja função é aumentar a resistência da estrutura a ataques químicos e enzimáticos 

(HIGUCHI, 1982). 

A forma e o tamanho da parede celular dos materiais lignocelulósicos varia de espécie 

para espécie, apresentando composição química de acordo com a biomassa analisada. Em 

geral a celulose encontra-se em maiores proporções, seguida da hemicelulose e, por fim, da 

lignina. Mesmo presente em quantidades menores em relação à fração celulósica, a lignina 

confere limitação suficiente para retardar, ou mesmo impedir completamente o processo de 

sacarificação, importante para a produção de bioetanol, o que ocasiona a necessidade de um 

pré-tratamento do material lignocelulósico. Na Figura 4, encontramos esquematizada a 

constituição de um material lignocelulósico. 

 
 

 
 

Figura 4: Representação da estrutura das fibras lignocelulósicas 
Fonte: Mussato (2010) 
 

Entre as matérias-primas lignocelulósicas destaca-se o bagaço de cana-de-açúcar, com 

uma geração, em 2007 de 147 milhões de toneladas resíduo orgânico lignocelulósico. 

Igualmente, é notória a quantidade gerada de outras biomassas residuais lignocelulósicas. No 

ano de 2007, as biomassas ilustradas na Figura 5, somaram no Brasil, 606 milhões de 

toneladas, das quais cerca de 105 milhões de toneladas correspondem à fração celulósica 

(IBGE, 2007). 

 

LIGNINA 

HEMICELULOSE 

CELULOSE 
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Figura 5: Série histórica de geração de resíduos lignocelulósicos no Brasil 

Fonte: Castro (2010) 
 

 

3.2.1 TORTA DE CAROÇO DE ALGODÃO 

 

O algodoeiro pertence ao grupo de plantas dicotiledôneas, família Malvaceae. A fibra, 

principal produto do algodoeiro, tem mais que 400 aplicações industriais, entre as quais 

confecção de fios para tecelagem (tecidos variados), algodão hidrófilo para enfermagem, 

confecção de feltro de cobertores, de estofamentos, obtenção de celulose, entre outros. Do 

algodoeiro quase tudo é aproveitado, principalmente o caroço (que representa em torno de 

65% do peso da produção) e a fibra, (35% do peso da produção) (SEAGRI, 2012). Os restos 

de cultura – caule, folhas maçãs e capulhos – são utilizados na alimentação de animais em 

geral. O caroço (semente) é rico em óleo (18-25%) e contém 20-25% de proteína bruta; o óleo 

extraído da semente é refinado e destinado à alimentação humana e fabricação de margarina e 

sabões. A torta, subproduto da extração do óleo, é destinado à alimentação animal (bovinos, 

aves, suínos) devido ao seu alto valor protéico (40-45% de proteína bruta) (SEAGRI, 2012). 

 

A espécie de algodoeiro G. hirsutum L.r. latifolium Hutch, mais plantada no mundo, com 

33,31 milhões de hectares e que produz sementes com línter, é responsável por 90% da 

produção mundial de algodão em caroço ou algodão em rama, bastante usada pela 

humanidade (EMBRAPA, 2006). Dados da Companhia Nacional de Abastecimento 

(CONAB, 2012) relativos à safra de 2011/2012, indicam que serão cultivados 1.405,3 mil 

http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Algodao/AlgodaoAgriculturaFamiliar/glossario.htm#l
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Algodao/AlgodaoAgriculturaFamiliar/glossario.htm#a
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hectares com algodão no País. Além disso, a produção do algodão em pluma deve atingir 

cerca de 1.992,6 mil toneladas enquanto que para o caroço de algodão este número deve girar 

em torno de 3.284,9 mil toneladas. 

 

O cultivo de algodão no Brasil já alcançou números notórios. Uma safra recorde de 5,059 

milhões de toneladas de algodão (em caroço) foi produzida em 2011, 72,6% maior do que em 

2010, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2011). A tendência da 

produção brasileira é aumentar cada vez mais tendo em vista as melhores cotações para o 

produto nos mercados interno e externo. 

 Em 2009, somente o Maranhão colheu 12.841 hectares de algodão herbáceo, com 

produção de 42.416 toneladas de algodão em caroço, e produtividade média de 3.303 kg ha-1 

(IBGE, 2010). A semente do algodão produz cerca de 20% de óleo. Para cada tonelada de 

óleo obtida do caroço de algodão são produzidas 3,9 a 4,0 toneladas de torta, destinadas à 

alimentação animal ou para adubação orgânica (RIBEIRO e RIBEIRO, 2010) 

Na Tabela 2, encontram-se descritos a composição média do caroço de algodão com e sem 
línter. 

 

 

Tabela 2. Composição média do caroço de algodão com e sem línter. 

Item Caroço de algodão 
Integral Sem línter 

Matéria seca % 91,60 90,00 
Proteína bruta % 22,50 25,00 
Fibra em detergente ácido % 38,80 26,00 
Fibra em detergente neutro % 47,20 37,00 
Fibra Bruta % 29,50 17,20 
Extrato etéreo % 17,80 23,80 
Cinza % 
Hemicelulose % 

3,80 
8,4 

4,50 
11 

Composição em minerais   
Cálcio % 0,14 0,12 
Magnésio % 0,35 0,41 
Fósforo % 0,56 0,54 
Potássio % 1,14 1,18 
Sódio % ~0,01 0,01 
Enxofre % 0,20 - 
Cobre mg/kg 7,00 11,00 
Ferro mg/kg 50,00 108,00 
Manganês mg/kg 15,00 14,00 
Molibdênio mg/kg 1,60 - 
Zinco mg/kg 33,00 - 

 
Fonte: Cottonseed Feed Products Guide (1998) apud EMBRAPA (2006). 
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A torta de algodão é o subproduto resultante da extração do óleo contido no caroço do 

algodão por prensagem ou extração com solvente (Tabela 3). Em função do tipo da extração, 

podem-se produzir dois tipos de torta: a torta gorda (5% de óleo residual), resultante da 

prensagem mecânica, porém com menor teor de proteína e a torta magra (menos de 2% de 

óleo residual) oriunda da extração por solventes que apresenta concentração relativamente  

maior de proteína (EMBRAPA, 2006).  
 

Tabela 3. Composição química média da torta de algodão, obtidas por extração mecânica ou extração com 
solvente. 
 
Substância  Extração mecânica Extração por solvente 
Matéria seca (%) 92,30 89,10 
Proteína bruta (%) 46,10 47,60 
Extrato etéreo (%) 4,60 2,20 
Fibra bruta (%) 11,40 11,20 
Cinzas (%) 
 

7,20 7,50 

Minerais (macro e micro)  
Cálcio (%) 0,21 0,22 
Magnésio (%) 0,65 0,66 
Fósforo (%) 1,14 1,20 
Potássio (%) 1,68 1,72 
Sódio (%) ~0,01 0,14 
Enxofre (%) 0,43 0,44 
Cobre (mg/kg) 10,90 12,50 
Ferro (mg/kg) 106,00 126,00 
Manganês (mg/kg) 18,70 20,10 
Molibdênio (mg/kg) 2,40 2,50 
Zinco (mg/kg) 62,80 63,70 

Fonte: Cottonseed Feed Products Guide (1998) apud EMBRAPA (2006). 

 

 

 

3.2.2 BAGAÇO DE MALTE E FARINHA DE PUPUNHA 

 

O Brasil ocupa hoje a terceira posição mundial em produção de cerveja, com produção 

de 12,4 bilhões de litros, atrás apenas da China (45 bilhões de litros) e Estados Unidos (35 

bilhões de litros), superando a Rússia (11,6 bilhões de litros) e a Alemanha (10,8 bilhões de 

litros). O consumo oscila em torno dos 60 litros per capita/ano (CERVISA, 2012). Dentro do 

país existem, atualmente, 47 fábricas de cerveja, em geral de grande e médio porte, e em sua 

maioria localizadas próximas aos grandes centros consumidores do país. De acordo com 

dados do setor, esta produção é escoada por uma rede de mais de 1,5 mil revendedores, que 

atendem cerca de um milhão de pontos de venda em todo o país (SANTOS, 2009).  
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As indústrias cervejeiras produzem grande quantidade de resíduos que se não forem 

devidamente eliminados, ou reaproveitados, causarão grande impacto no ambiente. O bagaço 

de malte, também conhecido com várias outras denominações, como resíduo úmido de 

cervejaria, bagaço de cerveja e polpa úmida de cervejaria, apresenta elevado teor protéico. 

Entretanto, por ser um subproduto de elevado percentual de umidade pode apresentar variação 

na sua composição nutricional de acordo com o grão de cevada utilizado ou com o tipo de 

processamento a que tenha sido submetido no processo de fabricação da cerveja. Além disto, 

o bagaço de malte possui alto teor de fibras (VIEIRA, 2010) o que o torna atrativo como 

matéria-prima para produção de etanol de segunda geração além de propiciar a agregação de 

valor a esta biomassa residual. 

Capelle (2001) ao determinar a composição química do bagaço de malte encontrou 

26,02 % de matéria seca, 23,68 % de proteína bruta, 6,50% de extrato etéreo, 4,66% de 

matéria mineral, 55,06% de fibras solúveis em detergente neutro (FSDN) e 20,58% de fibras 

solúveis em detergente ácido (FSDA). Já DePeters (1992) obteve valores de 25,66% de 

proteína bruta, 5,99% de extrato etéreo, 3,62% de matéria mineral, 48,34% de FSDN e 

18,55% de FSDA. 

O processo para a formação do bagaço de malte inicia com a obtenção do malte. Os 

grãos de cevada passam por seleção, embebição (umedecimento), germinação e secagem. Em 

certos tipos de processo, o malte é ainda torrado, num processo semelhante à torrefação do 

café.  Após a obtenção de malte, inicia-se o processo para a formação do mosto.  Este pode 

ser definido como uma solução aquosa de açúcares, que serão os alimentos para os 

organismos que realizam a fermentação, dando origem ao álcool.  O mosto é cozido, moído, 

macerado e por fim, filtrado. A parte sólida retida é denominada bagaço de cevada ou bagaço 

de malte. No final do processo de maltagem, dependendo do tipo de grão de cereal utilizado 

como adjunto (cevada, milho ou arroz), pode ocorrer à geração de até 40% de resíduo 

(CABRAL FILHO, 1999).  

  Dados do Sistema de Controle e Produção de Bebidas- SICOBE (2012) apresentam 

valores de aproximadamente 13 bilhões de litros de cerveja, produzidos em 2010. Para o ano 

de 2011, a produção de cerveja superou em 300 milhões de litros o ano anterior. Segundo 

Fadel (1999), para cada tonelada de cerveja produzida, são utilizados 150 kg de grãos de 

cevada, o que resulta em aproximadamente 36,7 kg de bagaço de malte. Assim, 25% do 

material utilizado no processo industrial da cerveja torna-se resíduo, que precisa de destinação 

apropriada. Esses dados nos permitem inferir que essa biomassa é produzida em grande escala 

e que o resíduo úmido de cervejaria apresenta grande disponibilidade no mercado brasileiro. 
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Seu consumo atualmente está ligado em pequena proporção ao setor agropecuário para a 

alimentação de ruminantes.   

A utilização de bagaço de malte na produção de etanol de segunda geração se ancora 

no fato de se tratar de uma matéria-prima que não apresenta sazonalidade e, ainda, apresenta 

fator geográfico favorável para a sua distribuição já que as grandes cervejarias se encontram 

localizadas em centros urbanos do país. Tais fatores nos permitem afirmar que a indústria 

cervejeira é uma promissora fonte de produção de biomassa lignocelulósica para a produção 

de etanol. 

 

 

3.3 PRÉ-TRATAMENTO DE BIOMASSAS LIGNOCELULÓSICAS 

 

A hidrólise da celulose à glicose em meio aquoso catalisado por enzimas celulolíticas 

possui uma taxa de rendimento muito baixo, principalmente devido à cristalinidade da 

celulose, à baixa área superficial acessível, a proteção pela lignina e hemicelulose, o grau de 

polimerização da celulose e o grau de acetilação da hemicelulose (TAHERZADEH e 

KARIMI, 2008), que em conjunto dificultam o acesso dos sítios ativos ao substrato. A 

dificuldade aumenta também porque algumas celulases adsorvem fisicamente sobre ligninas. 

Além disso, a lignina restringe a hidrólise, pois esconde a superfície celulósica impedindo o 

intumescimento das fibras. Logo, torna-se necessário o processo chamado pré-tratamento para 

romper a cristalinidade das fibras lignocelulósicas e remover lignina e hemicelulose, expondo 

as moléculas de celulose e à ação enzimática. A Figura 6 ilustra a lógica do pré-tratamento 

para a produção de bioetanol. O pré-tratamento também pode solubilizar especificamente a 

fração hemicelulósica disponibilizando seus açúcares para fermentação alcoólica por micro-

organismos específicos. 

Uma vez que diferentes materiais lignocelulósicos têm diferentes características físico-

químicas, é necessário adotar tecnologias de pré-tratamento adequadas com base nas 

propriedades do material lignocelulósico de cada matéria-prima. Além disso, a escolha de um 

determinado pré-tratamento tem um grande impacto em todos os passos subsequentes no 

esquema de conversão global em termos da digestibilidade da celulose, da geração de 

compostos tóxicos potencialmente inibitórios para a levedura, dos requisitos de potência de 

agitação, na demanda de energia no processo de recuperação dos produtos e de tratamento de 

águas residuais (GALBE e ZACCHI, 2007). 
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Figura 6 – Efeito do pré-tratamento na acessibilidade das enzimas 

Fonte: TAHERZADEH e KARIMI, 2008. 
 

Atualmente, há uma grande quantidade de processos de pré-tratamento disponíveis, 

podendo ser físicos, químicos, biológicos ou de fracionamento por solvente. As operações 

físicas de pré-tratamento, são baseadas na redução do tamanho da partícula através de 

moagem, aumentando a performance da enzima pelo aumento da área superficial e, em alguns 

casos, pela redução do grau de polimerização e cristalinidade da celulose. 

As principais tecnologias de pré-tratamento estão representadas junto aos pré-

tratamentos químicos, incluindo pré-tratamentos ácidos, alcalinos ou oxidativos. Neste tipo de 

processo, a maior parte dos pré-tratamentos difere nos tipos de química e mecanismos 

responsáveis pelas modificações estruturais e químicas da parede celular, que resultam numa 

acessibilidade melhorada da enzima, além de rendimentos maiores. Em pré-tratamentos 

catalisados por ácidos a camada de hemiceluloses é hidrolisada, enquanto que nos pré-

tratamentos catalisados por bases, parte da lignina é removida e a hemicelulose tem que ser 

hidrolisada pelo uso de hemicelulases. Uma das tecnologias de pré-tratamentos mais 

amplamente implementada é a explosão a vapor, que tem sido aplicada com sucesso a 

diversos tipos de biomassa celulósica (madeiras macias e duras, além de resíduos agrícolas). 

Esse processo pode ocorrer com ou sem a presença de catalisadores químicos (ácido sulfúrico, 
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dióxido de enxofre, hidróxido de sódio e amônia). A Tabela 4 sintetiza os principais métodos 

aplicados ao pré-tratamento de biomassas lignocelulósicas. 

 
Tabela 4. Sumário das vantagens e desvantagens dos diferentes métodos de pré-tratamento e hidrólise de 
material lignocelulósico.  
 
Método  Vantagens Desvantagens 
Métodos diretos 
 
Ácido concentrado Alto rendimento de glicose 

Pouca formação de inibidores 
 

Alto custo do ácido ou na recuperação 
do ácido utilizado 
Equipamento caro devido a problemas 
de corrosão 

Ácido diluído Menos problemas com corrosão 
quando comparado ao ácido 
concentrado 
Método de duas etapas: bom 
rendimento de glicose e de açúcares de 
hemicelulose 

Formação de produtos de degradação 
Necessidade de reatores mais 
sofisticados para obtenção de altos 
rendimentos 
Concentração baixa de açúcar no fluxo 
de saída 

Pré-tratamentos Físicos 
 
Moagem ou Vibração – seca ou úmida Diminui o tamanho da partícula, 

aumentando a área superficial 
Em alguns casos, reduz o DP e a 
cristalinidade 
 

Não é suficiente para aumentar a taxa 
de conversão de açúcar 
 

Pré-tratamentos de Fracionamento por Solvente 
 
Processo Organosolv Solubiliza ligninas e hemiceluloses 

(dependendo do solvente utilizado) 
Aumento da digestibilidade da 
biomassa celulósica 

Alto custo dos solventes orgânicos, 
bem como na sua recuperação 
Alto custo na recuperação de 
subprodutos 
Taxa de líquido-sólido deve ser fixada 
com cuidado 

Fracionamento por Ácido Fosfórico Resulta em fibras de celulose amorfas 
Opera a baixa temperatura e pressão 
Altos rendimentos de glicose e xilose 

Alto custo na recuperação e purificação 
do ácido fosfórico, acetona e ácido 
acético 

Líquidos Iônicos Reuso do líquido iônico após o 
processo 
 

O líquido iônico deve ser 
completamente retirado antes da hi-
drólise (interfere na atividade 
hidrolítica das enzimas) 
Alto custo dos líquidos iônicos 

 
Pré-tratamentos Químicos 
 
Explosão a Vapor (com/sem adição de 
ácido como catalisador) 

Ótimo para madeira macia (na presença 
de um catalisador ácido) 
Altos rendimentos de glicose e 
açúcares de hemicelulose 

Formação de produtos de degradação 
Uma etapa adicional é necessária para a 
remoção da lignina 

Expansão da fibra com amônia (AFEX) Pouco gasto de energia: pré-tratamento 
realizado a temperaturas de 60-140 ºC 
Baixa formação de inibidores 

Alto custo: grande quantidade de 
amônia necessária, recuperação da 
amônia 
A fração da hemicelulose precisa ser 
hidrolisada por enzimas 
 

Oxidação Úmida Alcalina Formação mínima de inibidores 
Remoção eficiente de lignina 
Processo exotérmico: pouca energia 
necessária no processo 

Custo de oxigênio e catalisador alcalino 
(Na2CO3) 

Pré-tratamentos Biológicos 
Uso de Fungos (white rot 
basidiomycetes) ou bactérias 
(Actinomicetes) 

Remove quantidade considerável de 
lignina 
Pré-tratamento brando (ótimo para 
materiais com alto conteúdo de 
carboidratos) 

Maior tempo de residência 
Bactérias/fungos consomem um pouco 
do carboidrato disponível – menor 
rendimento de açúcar 

FONTE: Adaptada de Olsson (2005) 
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3.4 SACARIFICAÇÃO 

 

Sacarificação é um termo que se aplica a processos hidrolíticos químicos ou enzimáticos de 

conversão de polissacarídios, como o amido e a celulose, a monossacarídios fermentecíveis.  

A hidrólise de matérias-primas de origem lignocelulósico abrange uma gama de etapas que 

levam a formação de monossacarídeos, que podem ser utilizados para a obtenção de uma 

imensa quantidade de produtos, desde biocombustíveis até polímeros, sendo o etanol uma das 

moléculas de maior interesse. Essas tecnologias se enquadram no conceito de biorrefinarias 

celulósicas, as quais visam o aproveitamento sistemático dos resíduos agroindustriais gerados 

em uma determinada cadeia produtiva, de modo a agregar valor à mesma. 

A sacarificação da celulose pode ser conduzida de duas formas principais: por tratamento 

químico (utilizando-se ácido diluído ou concentrado) ou por rota enzimática, utilizando-se as 

celulases. A sacarificação química é um processo desordenado com baixo rendimento e que 

gera produtos da desidratação dos açúcares como o furfural e derivados, que se tornam 

interferentes do processo fermentativo. Já a utilização de celulases na hidrólise da celulose 

ocorre em condições mais brandas de pressão, temperatura e pH do que os processos 

químicos, e exibe elevada especificidade, eliminando a chance de ocorrência de substâncias 

tóxicas (furfurais e derivados de lignina) com alguma toxicidade para as células microbianas 

que serão utilizadas para fermentação do meio hidrolisado.  

A rota enzimática, de sacarificação emprega celulases, que na natureza têm o papel 

fundamental de, através da degradação da celulose presente na biomassa vegetal, estabelecer 

um elo fundamental no desenvolvimento do ciclo do carbono. Para fazer frente ao desafio de 

degradar a celulose, os micro-organismos celulolíticos produzem uma mistura complexa de 

enzimas: as celulases. Estas enzimas, que coletivamente apresentam especificidade para as 

ligações glicosídicas β-1,4, são todas necessárias para a hidrólise completa da celulose, 

mesmo das regiões cristalinas, existindo sinergismo na sua forma de atuar. Os solos de 

superfície são o principal “habitat” da microflora aeróbica celulolítica.   

As enzimas do complexo celulásico são classificadas em três grupos: (i) 

Endoglucanases, que clivam ligações internas da fibra celulósica; (ii) Exoglucanases, que 

atuam na região externa da celulose; e (iii) ß-glucosidases, que hidrolisam oligossacarídeos 

solúveis a glicose (LYND et al., 2002). As formas gerais de atuação de cada uma delas estão 

representados na Figura 7. 
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Figura 7: Atuação do complexo enzimático celulásico sobre a fibra de celulose 
             Fonte: (MUSSATO, 2010). 

 

 Embora o custo de produção dos biocatalisadores ainda seja alto, são 

detectados pontos de economia no processo, tanto do ponto de vista energético, como 

metalúrgico, visto que os equipamentos podem ser confeccionados com materiais menos 

nobres Além disso, de acordo com Juhá (2004), o complexo enzimático atua como de forma 

sinérgica no processo da hidrólise.  O modo de atuação da celulase sobre a biomassa após pré-

tratamento, por dispersão com água e vapor, é bem complexo já que ocorrem em fases 

distintas: na primeira fase ocorre o afrouxamento da rede cristalina da celulose em função do 

pré-tratamento, na segunda fase ocorre o ataque das enzimas constituintes da celulase, sob a 

biomassa e por fim na terceira faze as enzimas atuando liberando o açúcar fermentescível 

utilizado no processo de fermentação alcoólica.  

 

 

3.5 FERMENTAÇÃO ALCOÓLICA   
 

A fermentação é um dos processos catabólicos responsável por degradar compostos 

orgânicos, permitido assim à célula obter energia. A fermentação alcoólica ocorre em 

condições anaeróbicas (ausência de oxigênio), onde através da glicólise e de descarboxilação, 

seguida de redução, a glicose é transformada em etanol. Esse processo químico de 

CELULOSE 

GLICOSE 
CELOBIOSE 
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transformação dos açúcares em álcool é desencadeado por leveduras, sendo necessário 

adicioná-las para que o processo se inicie. Vários dissacarídeos, como maltose e sacarose, 

bem como monossacarídeos como glicose, frutose, arabinose, xilose e galactose podem ser 

prontamente convertidos a etanol por micro-organismos específicos. O principal objetivo 

desses organismos é o de produzir energia a qual será empregada na realização de suas 

atividades fisiológicas, e ainda para o seu crescimento e reprodução, sendo o etanol, um 

subproduto desse processo. 

A fermentação alcoólica inicia-se com a via Embden-Meyerhof (glicólise), na qual 

ocorre a oxidação da glicose em dois ácidos pirúvicos em duas etapas distintas. Na primeira 

etapa, duas moléculas de ATP são utilizadas enquanto uma molécula de glicose é fosforilada, 

reestruturada e quebrada em dois compostos de três carbonos: gliceraldeído 3-fosfato (GP) e 

diidroxiacetona fosfato (DHAP), que é imediatamente convertida em GP. Na segunda etapa, 

as duas moléculas de GP são oxidadas, em muitos passos, em duas moléculas de ácido 

pirúvico. Nessas reações, duas moléculas de NAD
+ 

são reduzidas a NADH e quatro moléculas 

de ATP (adenosina trifosfato) são formadas pela fosforilação em nível de substrato, com saldo 

final positivo de duas moléculas de ATP para cada molécula de glicose que é oxidada. Após a 

glicólise, as duas moléculas de ácido pirúvico são convertidas em duas moléculas de 

acetaldeído e duas moléculas de CO2. As moléculas de acetaldeído são então reduzidas de 

duas moléculas de NADH para formar duas moléculas de etanol, o produto final da 

fermentação (TORTORA et al., 2005).  

 Leveduras, sob condição anaeróbica, metabolizam glicose a etanol primariamente pela 

via de Embden-Meyerhof. A reação líquida global envolve a produção de 2 mols de etanol, 2 

mols de CO2, e 2 mols de ATP por mol de glicose fermentada.  

Com base em peso, cada grama de glicose pode, teoricamente, reverter a 0,51 gramas de 

álcool e 0,49 gramas de CO2. Entretanto, na prática, o rendimento do etanol produzido não 

excede usualmente a 90-95% do valor teórico. Isto é devido ao requerimento celular de 

nutrientes para a síntese de nova biomassa celular e outras demandas relacionadas com a 

manutenção celular. Reações laterais também ocorrem na fermentação (normalmente glicerol 

e succinato) que podem consumir até 4-5% do substrato total (OURA, 1977 apud N. 

KOSARIC, 2001).  

Juntamente com o etanol e o CO2, o metabolismo anaeróbico leva também à formação 

e excreção de glicerol, ácidos orgânicos, alcoóis superiores, acetaldeído, acetoína, 

butilenoglicol e outros componentes de menor significado quantitativo. 
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O crescimento simultâneo das leveduras consome, em média, 5% do açúcar 

metabolizado resultando num rendimento de 95% em etanol; entretanto, em condições 

industriais fatores químicos: pH, oxigenação, nutrientes minerais; fatores físicos: temperatura, 

pressão osmótica e fatores microbiológicos: espécie, linhagem, concentração do micro-

organismo, contaminação bacteriana afetam a levedura, podendo ocasionar rendimentos de 

90% no processo final (GUTIERREZ et al., 1991; ALVEZ, 1994).  
 

É importante destacar que a hidrólise enzimática de polissacarídeos e a conversão dos 

açúcares liberados em moléculas de interesse, tal como o etanol, podem ser conduzidas de 

forma sequencial (processo HSF, hidrólise separada da fermentação) ou simultânea (SSF, 

sacarificação simultânea à fermentação). 

 

 
3.6 MICROORGANISMOS UTILIZADOS 

 

Os fungos, também conhecidos como bolores, são organismos eucariontes (com células 

nucleadas), existindo espécies unicelulares e pluricelulares, respectivamente: as leveduras e os 

cogumelos, cujas células são impregnadas externamente por quitina, um polissacarídeo 

nitrogenado. Esses seres são heterotróficos (não sintetizam o próprio alimento), incorporando 

os nutrientes necessários ao seu metabolismo através da absorção de substâncias após 

digestão extracorpórea (sapróbios), realizada por enzimas sintetizadas e secretadas sobre a 

matéria orgânica contida no ambiente.  

Os fungos pluricelulares apresentam estrutura formada por uma malha filamentosa 

chamada de hifas, agrupadas formando um pseudo tecido denominado micélio, caracterizado 

conforme sua distinção citoplasmática em: hifas septadas – cujas células são individualizadas, 

cada uma contendo o seu núcleo; hifas cenocíticas – com aparência anastomosada (concisa), 

formada por um citoplasma estendido e polinucleado. O micélio assume tanto a função 

vegetativa, quanto reprodutiva. A primeira conferindo sustentação, crescimento e obtenção 

de alimentos, e a segunda, responsável pela produção de esporos (reprodução sexuada), porém 

podendo ocorrer de forma assexuada, seja por brotamento ou fragmentação. A respiração dos 

fungos pode ser aeróbia (na presença de oxigênio) ou anaeróbia facultativa, sobrevivendo em 

ambientes com baixa oxigenação. Sistematicamente os fungos são classificados em: 

Zigomicetos, Basidiomicetos, Ascomicetos e Deuteromicetos. 

Leveduras são capazes de utilizar uma variedade de substratos. Em geral, crescem e 

fermentam eficientemente a valores de pH entre 3,5 a 6,0 e temperaturas de 28 a 35 °C. 

http://www.mundoeducacao.com.br/biologia/caracteristicas-gerais-dos-fungos.htm
http://www.mundoeducacao.com.br/biologia/caracteristicas-gerais-dos-fungos.htm
http://www.mundoeducacao.com.br/biologia/caracteristicas-gerais-dos-fungos.htm
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Embora a taxa inicial da produção de etanol seja maior a temperaturas elevadas (40 °C) a 

produtividade global da fermentação é reduzida devido à inibição pelo etanol produzido 

(JONES et al., 1981 apud N. KOSARIC, 2001). Uma ótima conversão de açúcares a etanol 

requer das cepas de levedura capacidade para tolerar altas concentrações de etanol, dado que o 

etanol inibe o crescimento e a fermentação (DEL CASTILLO AGUDO, 1985 apud N. 

KOSARIC, 2001).  

A fermentação de açúcar a etanol por leveduras tem um importante papel em vários 

processos industriais. As leveduras de maior interesse industrial são as espécies 

Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces uvarum (carlsbergensis), Schizosaccharomyces 

pornbe, e Kluyveromyces. 

 

 

3.7 Saccharomyces cerevisiae 

 

As células de Saccharomyces cerevisiae são elípticas, medindo cerca de 6 a 8 mm de 

comprimento por 5 µm de largura. Reproduzem-se assexuadamente por brotamento (ou 

gemulação). Durante o processo de brotamento, o núcleo se divide por constrição e uma 

porção dele entra no broto juntamente com outras organelas. A conexão citoplasmática é 

fechada pela síntese de novo material de parede celular. 

A Saccharomyces cerevisiae é atualmente o principal micro-organismo utilizado na 

produção de álcool combustível. Apesar dos esforços visando à utilização de outros micro-

organismos para a obtenção de etanol, a utilização de Saccharomyce cerevisae continua sendo 

a mais adequada uma vez que existe uma facilidade na produção de etanol por esta levedura 

mesmo quando submetida a altas concentrações de açúcar. 

 

 

3.6.1 Pichia stiptis 

 

Pichia stipitis é uma levedura predominantemente haplóide e heterotálica, 

relacionadas com Candida shehatae e outros ascomicetos metabolizadores de xilose 

(JEFFRIES, et. al., 2007). Trata-se do micro-organismo de elevado potencial para metabolizar 

pentoses e é um candidato-chave na produção de etanol a partir de hidrolisados 

lignocelulósicos (CASPETA, et. al., 2012; SILVA, et. al., 2011). Além disso, é uma levedura 

altamente floculante, apresentando vantagens em processos de escala industrial, pois permite 
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a extração do combustível sem a necessidade de centrifugação, uma vez que, a partir do 

processo de floculação, a levedura fica retida no fundo do reator e pode ser reutilizada sem 

necessidade de qualquer cuidado extra (OLIVEIRA, 2010; PACHECO, 2010). 

Pichia stipitis é capaz de fermentar vários açúcares liberados durante a hidrólise de 

biomassas lignocelulósicas produzindo etanol como principal produto a partir de D-glicose, 

D-manose, D-galactose, D-xilose e D-celobiose (du PREEZ et al,1986). Entretanto, a baixa 

tolerância desta levedura fermentadora de pentoses é um impedimento atual à produção 

comercial de etanol combustível a partir de xilose. Existem dados na literatura que mostram 

que P. stipitis possui capacidade de produzir entre 33-57 g. L-1 de etanol (DU PREEZ et al, 

1987). 
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4. MATERIAL E MÉTODO 

 
4.1 ETAPAS GERAIS DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE ETANOL A PARTIR DE 

TORTA DE CAROÇO DE ALGODÃO E BAGAÇO DE MALTE E FARINHA DE 

PUPUNHA 

As etapas que foram seguidas para a realização do trabalho experimental realizado no 

Laboratório de Bioprocessos e Biotransformação (LabBio) da Universidade Federal dos Vales 

do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), localizado no Campus I, Diamantina-MG, estão 

representadas na Figura 8. 

 

 
 

Figura 8: Fluxograma das etapas gerais do processo de produção de etanol a partir de torta de caroço de 
algodão, e bagaço de malte com farinha de pupunha. 
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4.2 AQUISIÇÃO E TRATAMENTO DAS MATÉRIAS-PRIMAS  

A amostra de torta desidratada de caroço de algodão foi adquirida por doação da 

Biosep Energia e Agronegócio Ltda., localizada em São Paulo-SP e o resíduo da cervejaria, 

desidratado em estufa a 65ºC, foi produto de processo experimental realizado na planta piloto 

de cervejaria localizada em Lorena-SP. O resíduo do processo cervejeiro era composto de 

água, malte de cevada, lúpulo e leveduras Saccharomyces cerevisiae cervejeira. Visando 

acelerar os processos químicos a serem realizados, ambos os resíduos foram cominuídos em 

moinho de facas para a redução da granulometria e posterior caracterização físico-química. 

 

 

4.3. CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DAS TORTAS 

 

As análises realizadas para caracterização físico-química das tortas de algodão e 

resíduo de cervejaria utilizando pupunha como adjunto, foram: umidade, matéria mineral, 

extrato etéreo, proteína bruta, fibra bruta total, fibras solúveis em detergente neutro (FSDN), 

fibras solúveis em detergente ácido (FSDA), lignina, celulose e hemicelulose, açúcares 

solúveis totais, amido e açúcares redutores, conforme descrito a seguir. 

 

 

4.3.1 UMIDADE E MATÉRIA SECA 

 

O teor de umidade foi determinado por análise gravimétrica entre a massa inicial e 

final das amostras com base nos princípios empregados nas Normas Analíticas do Instituto 

Adolfo Lutz (IAL, 2008). A matéria seca foi calculada de acordo com a seguinte equação 

matemática: 

 

Umidade = Pmf – Pms  x 100 %                                                                                 (1) 

                       Pmf 
Onde: 

Pmf = nº de gramas de umidade  

Pms = nº de gramas da amostra seca 
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4.3.2 PROTEÍNA TOTAL 

 

O teor de proteínas foi calculado, em triplicata, a partir dos seguintes passos. Foram 

pesados 0,5 g de amostra seca e desengordurada em papel vegetal (isento de nitrogênio) e 

transferido para um tubo dedigestam de 50 mL. Foi acrescentado 10 mL de ácido sulfúrico 

concentrado, 600 mg de sulfato de potássio e 300 mg de sulfato de cobre. Em seguida os 

tubos foram levados ao bloco digestor a uma temperatura de 350 °C. A reação foi monitorada 

até o aparecimento de uma coloração verde azulada ou transparente. Em seguida, estes foram 

submetidos a destilação com 15mL de hidróxido de sódio 50%, em aparelho de destilação de 

nitrogênio (Kjeldahl) marca Tecnal. O destilado foi recolhido em frascos Erlenmeyer de 125 

mL contendo 15 mL de ácido bórico 4 % (p/v) e três gotas de solução indicadora composta 

por vermelho de metila e de verde de bromocresol, até o aparecimento de coloração 

esverdeada ou incolor. Após essa etapa, a mistura contida em Erlenmeyers foi submetida à 

titulação com solução padrão de ácido clorídrico 0,02N padronizado, até a viragem de cor. Os 

resultados foram expressos em g.100g-1 de proteína em material integral segundo equação 

abaixo. A determinação foi feita segundo a metodologia do IAL (2008). 

 

 
 

Onde: 

Prot (%) = teor de proteínas, em porcentagem. 

V(HCl) = Volume gasto de HCl na titulação 

N(HCl) = Normalidade da solução de HCl 

 

 

4.3.3 EXTRATO ETÉREO  

 

 O teor de lipídios foi quantificado, em triplicata, de acordo com o método descrito por 

IAL (2008). Para tanto foram pesados 1,0 g de amostra em cartuchos de papel de filtro, e 

transferidos para o aparelho extrator Soxhlet (marca Nova Ética). Os lipídeos foram extraídos 

usando éter etílico por aproximadamente 8 horas e coletados em balões de fundo chato, 

previamente aquecidos a 105 °C por três horas, resfriados em dissecador e pesados. Em 

seguida, os balões foram colocados em estufa a 105 °C por 40 minutos para evaporação total 

do éter remanescente no óleo. Após resfriamento em dessecador, procedeu-se a pesagem. Os 
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resultados foram expressos em g.100 g-1 de lipídeos em amostra integral. Os resultados foram 

calculados de acordo com a fórmula abaixo: 

 
 

Onde: 

LIP = teor de lipídeo, em porcentagem 

M = massa (g) do balão com amostra após secar na estufa 

P = massa (g) do balão vazio 

A = massa (g) da amostra inicial 

 

 

4.3.4 MATÉRIA MINERAL 

 

O teor de cinzas totais foi determinado, em triplicata, a partir dos seguintes passos. Em 

cadinhos de porcelana previamente desumidificados e com peso conhecido foram pesados 0,5 

g de amostra das tortas cominuídas, em seguida calcinadas e carbonmizadas em mufla a 550 

ºC. Após total carbonização da amostra, observado pelo aspecto branco ou levemente cinza do 

material, procedeu-se o resfriamento dos cadinhos contendo as cinzas em dessecador, seguido 

de pesagem. Os resultados foram expressos em g.100 g-1 de cinzas em matéria integral. A 

determinação foi feita segundo o IAL (2008) conforme equação abaixo:  

 

 
 
Onde: 

C = teor de cinzas em porcentagem 

M = massa do cadinho com cinzas, em gramas 

P = massa do cadinho vazio, em gramas 

A = massa da amostra, em gramas 

 

 

 

4.3.5 FIBRA BRUTA  

 

O teor de fibra bruta foi determinado segundo Kamer e Ginkel (1952). Em tubo de 

digestão de 50 mL foram pesados 0,5g de amostra (tortas), e em seguida adicionados de 17,5 
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mL de ácido acético 70% e 0,5g de ácido tricloroacético. Após essa etapa, as amostras foram 

submetidas a digestão em bloco digestor por 30 minutos a contar da ebulição (110°C). Em 

seguida o material foi filtrado em filtro sinterizado contendo lã de vidro, com peso 

previamente conhecido. A amostra foi lavada com água destilada quente até retirada total da 

acidez, a qual foi verificada por medidas com fitas de pH. A seguir os filtros foram 

submetidos à secagem em estufa até peso constante. Os resultados foram calculados de acordo 

com a equação abaixo sendo expressos em g.100g-1 de fibra bruta em massa integral. 

 

  

 

Onde: 

FB = teor de fibra bruta, em porcentagem 

C = massa do filtro com resíduo após lavado e seco (g) 

F = massa do filtro vazio (g) 

 

 

4.3.6 FIBRA SOLÚVEL EM DETERGENTE ÁCIDO  

 

O teor de fibra solúvel em detergente ácido (FSDA) foi determinado de acordo com a 

metodologia de Van Soest (1970). Cerca de 0,25 g de amostra foram transferidos para tubo de 

ensaio, adicionados de 25 mL de solução de detergente ácida contidos em tubos de ensaio 

pirex de 30 cm x 2,5 cm e submetidos à digestão em bloco digestor por 30 minutos a 110 °C. 

A seguir o material foi filtrado em filtros sinterizados, previamente desumificados em estufas 

a 105°C e com peso conhecido, sendo submetidos a sucessivas lavagens com água destilada 

fervente (90 ± 1 ºC) e, posteriormente, com acetona P.A. Para  a retirada total do detergente. 

Após esta etapa, os filtros contendo as amostras foram submetidos a secagem em estufa a 105 

°C até peso constante, após resfriamento em dessacador procedeu-se a pesagem. O teor de 

fibras solúveis em detergente ácido foi expresso em g.100 g-1 de FSDA de torta íntegra 

calcula de acordo com a equação abaixo. 

 

 
Onde: 
FSDA = teor de fibra bruta solúvel em detergente ácido, em porcentagem  
Flv = massa do filtro com resíduo depois de lavado e seco (g)  
Fvazio = massa do filtro vazio(g)  

                                                                     (5) 
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4.3.7 FIBRA SOLÚVEL EM DETERGENTE NEUTRO 

 

O teor de fibra solúvel em detergente neutro (FSDN) foi determinado de acordo com a 

metodologia de Van Soest (1970). Cerca de 0,25g de amostra foram transferidos para tubo de 

ensaio, adicionados de 25 mL de solução de detergente neutro contidos em tubos de ensaio 

pirex de 30 cm x 2,5 cm foram submetidos a digestão em bloco digestor por 30 minutos a 

110°C A seguir o material foi filtrado em filtros sinterizados, previamente desumidificados 

em estufas a 105°C e com peso conhecido, sendo submetidos a sucessivas lavagens com água 

destilada fervente (90±1ºC) e posteriormente, com acetona P.A para retirada total do 

detergente. Após esta etapa, os filtros contendo as amostras foram submetidos à secagem em 

estufa a 105°C até peso constante, após resfriamento em dessacador procedeu-se a pesagem. 

O teor de fibras solúveis em detergente neutro foi expresso em g.100g-1 de FSDN de torta 

íntegra calcula de acordo com a equação abaixo. 

 

 

 

Onde: 

FSDN = teor de fibra bruta solúvel em detergente ácido, em porcentagem  

Fs = massa (g) do filtro com resíduo depois de lavado e seco  

Fvazio = massa (g) do filtro vazio  

 

 

4.3.8 FRAÇÃO CELULOSE  

 

O teor de celulose foi determinado de acordo com a metodologia de Van Soest (1970). 

Após a pesagem dos filtros sinterizados, contendo as amostras provenientes da análise de 

FSDA, adicionou-se a estes 30 mL de ácido sulfúrico 72% (p/p) sob agitação manual com 

auxilio de bastão de vidro, seguido de repouso sob placa de Petri por, aproximadamente, 12 

horas para completo escoamento do ácido. Em seguida, os filtros foram submetidos a três 

lavagens consecutivas com água destilada fervente (90 ± 1 ºC) e, então, levados a secagem em 

estufa à 105°C, até peso constante, seguido de resfriamento em dessecador e posterior 

pesagem. A massa de celulose foi calculada pela diferença da massa do filtro sinterizado antes 

e depois da adição da solução de ácido sulfúrico a 72 % (p/p) e os resultados expressos em 

g.100g-1 de celulose de torta íntegra de acordo com a fórmula descrita a seguir. 

                                                                     (7) 
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Onde: 

F(antes) = massa (g) do filtro com amostra após lavagem e seco antes da adição H2SO4  

F(depois) = massa (g) do filtro com amostra após adição do H2SO4  

CEL (%) = teor de celulose  

 

 

4.3.9 FRAÇÃO LIGNINA  

 

O teor de lignina foi determinado de acordo com a metodologia de Van Soest (1970). 

Para o cálculo do teor de lignina, foram incinerados em mufla à 550 °C, as amostras 

remanescente da análise de celulose. Após a completa incineração, os filtros foram resfriados 

em dessecador até temperatura ambiente e pesados. O teor de lignina foi calculado pela 

diferença entre a massa do filtro sinterizado antes da incineração e a massa do filtro 

sinterizado após incineração e resfriamento em dessecador. Os resultados foram calculados de 

acordo com a equação abaixo e expresso em g.100 g-1 de lignina de torta íntegra.  

 

 

 
Onde: 

F(antes) = massa (g) do filtro após lavagem e seco antes da adição H2SO4  

Fmufla = massa (g) do filtro com amostra incinerada em mufla 

LIG (%) = teor de lignina 

 

 

4.3.10 FRAÇÃO HEMICELULOSE  

 

O teor de hemicelulose foi determinado de acordo com a metodologia de Van Soest 

(1970). O teor de hemicelulose foi calculado pela diferença entre a massa da amostra 

remanescente da análise de FSDN pela massa remanescente da análise de FSDA. Os 

resultados foram calculados de acordo com a equação abaixo e expresso em g.100 g-1 de 

hemicelulose de torta íntegra.  

                                                                     (9) 

                                                                     (8) 

                                                                   (10) 
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Onde: 

HEM = teor de hemicelulose em porcentagem  

m(FSDA) = massa da amostra remanescente da análise de FSDA (g)  

m(FSDN) = massa da amostra remanescente da análise de FSDN (g)  

 

 

4.3.11 AÇÚCARES  

 

4.3.11.1 AÇÚCARES SOLÚVEIS TOTAIS (AST) E AMIDO 

A determinação dos açúcares solúveis totais e do amido ocorreu de acordo com a 

metodologia adaptada por McCready (1950). O princípio do método é baseado na hidrólise 

ácida das ligações glicosídicas resultando em hidroximetilfurfural e furfural, que se 

complexam com antrona resultando em um complexo de coloração verde (Figura 9).  

 

Complexo corado

HidroxifurfuralAntronalAntrona

+
H2SO4

Açúcar

O

R

O

CH

O

CHOR

CHOO

 
Figura 9: Reação de complexação da antrona com o açúcar hidrolisado 

Fonte: Manual de metodologias LabBBIO 
 

 

As determinações dos açúcares solúveis totais e amido foram realizadas em triplicata e 

de acordo com o procedimento a seguir: 

Para extração dos AST, em micro-tubos tipo Eppendorf com capacidade para 2,0 mL 

foram adicionados 0,2 g de torta, seguidos da adição de 1,5 mL de álcool etílico 80%, 

aquecimento em banho-maria por 15 minutos e centrifugação (Centrifuga MPW/350R-
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Biosystems) a 6875,7 g por 10 minutos. O sobrenadante foi retirado e o precipitado submetido 

por mais duas vezes ao procedimento já descrito. O sobrenadante oriundo dos três processos 

de centrifugação foi acondicionado em balão volumétrico de 10 mL, e avolumado com água, 

compondo o que foi denominado de extrato. 

Para a extração do amido, o precipitado foi resuspenso com 1,5 mL de solução de 

ácido perclórico (HClO4) a 30%, seguido de homogeneização em aparelho vórtex e repouso 

por 30 minutos, com agitações ocasionais. Após esta etapa procedeu-se centrifugação a 

6875,7 g por 10 minutos, o procedimento foi repetido por mais duas vezes, sendo o 

sobrenadante coletado em balão volumétrico de 10 mL para posterior ajuste do volume com 

água destilada (extrato). 

A quantificação dos teores de AST e amido foram feitos pela reação com solução de 

antrona, a qual foi preparada pela adição de 0,1 g de antrona, para cada 100 mL de solução de 

ácido sulfúrico, a 76%. Para tanto, foram coletadas em tubo de ensaio alíquotas de 500 μL dos 

extratos previamente diluídos e a estes foram adicionados 2,5 mL de solução de antrona, 

seguidos de homogeneização em vórtex. Após este procedimento os tubos foram submetidos 

a banho-fervente por 10 minutos, seguidos de resfriamento em banho de água com gelo 

(1±1ºC) e leitura em espectrofotômetro (Bel Photonics 2000 UV) a 620 nm. Para a curva 

analítica dos teores de amido e AST foi empregada solução de D-glicose nas concentrações de 

0,02; 0,04; 0,06; 0,08; 0,1 g. L-1, como apresentado na Tabela 5. 

 
Tabela 5: Dados da curva analítica empregada para a quantificação dos teores de Açúcares solúveis totais (AST) 
e amido. 

Ponto Glicose 0,1 g. L-1  (μL) Água (μL) [Glicose] final (g. L-1) 
0 0 500 0,00 
1 100 400 0,02 
2 200 300 0,04 
3 300 200 0,06 
4 400 100 0,08 
5 500 0 0,10 

Fonte: Manual de metodologias LabBBIO 
 

 

4.3.11.2 AÇÚCARES REDUTORES  

 

Os açúcares redutores (mono e oligossacarídeos) livres ou liberados durante o 

processo hidrolítico das tortas foram quantificados através dos métodos de Somogyi-Nelson 

(1945, 1952) descrito por Southgate (1991). O método baseia-se na transformação dos 

glicídios redutores em enedióis, quando aquecidos em meio alcalino, estes reduzem o íon 

Cu+2 em Cu+1. O óxido cuproso (Cu2O), que foi formado reduz o reativo arsenomolibídico de 
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coloração azul cuja intensidade de cor é proporcional à quantidade de açúcar presente na 

amostra. 

A quantificação dos teores de açúcares foi realizada adicionando, em microtubos do 

tipo Eppendorf, 100 µL da amostra e 100 µL de uma solução composta pelo reativo A e B 

(Tabela 6), na proporção 4:1, respectivamente. Após homogeneização, a amostra foi 

submetida a banho de água fervente (90 ºC) por 10 minutos e então, resfriada em banho de 

água com gelo. Em seguida foi adicionado 200 µL do reativo C (Tabela 6), e após 

homogeneização, adicionou-se 1,5mL de água destilada. A leitura das amostras foi realizada 

em espectrofotômetro a 540 nm e acurva analítica foi preparada com solução de D-glicose nas 

concentrações de 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 e 1,0 g.L-1. 

 
Tabela 6: Forma de preparo dos reativos A, B e C empregados na quantificação de Açúcares Redutores 
descritos por Southgate (1991). 

Reativo Preparo 

A 
Adicionar, dissolver em balão volumétrico de 250 mL, 5g de NaHCO3, 
3,75 g de tartarato de sódio e potássio (sal de Rochelle), 45 g de 
Na2SO4, 7,5 g de Na2CO3. Avolumar em água destilada. 

B 
Adicionar, dissolver 18 g de Na2SO4 anidro em 50 mL de solução de 
CuSO4.5 H2O a 4% (p/v) e completar o volume com água destilada 
para 100 mL.  

C 

Adicionar, dissolver 25 g de (NH4)6Mo7O24.7H2O em 450 mL de 
H2O destilada. Adicionar 21 mL de H2SO4 concentrado e 
homogeneizar. Acrescentar uma solução de 3 g de NaHAsO4.7H2O em 
25 mL de água destilada, homogeneizar e deixar em frascos escuros a 
37 °C por 1 ou 2 dias.  

Fonte: Manual de metodologias LabBBIO 
 

 

4.3.12 PRÉ-TRATAMENTO QUÍMICO: HIDRÓLISE DA BIOMASSA 

 

Para determinação das condições ideais de hidrólise da biomassa foi empregado um 

Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR), a fim de avaliar a influência dos fatores 

tempo, razão sólido líquido (S/L) e concentração de ácido sulfúrico (H2SO4) sobre a 

eficiência da hidrólise ácida na fração hemicelulósica das tortas e otimizar as condições 

hidrolíticas. Para o planejamento e análise dos resultados foi utilizado o programa 

STATISTICA Versão 8.0 (Statsoft Inc., Tulsa,). A qualidade do ajuste da equação do modelo 

foi expressa pelo coeficiente de determinação (R²) e sua significância estatística condicionada 

pelo teste-F. Os efeitos dos fatores avaliados foram mensurados pela análise do diagrama de 

Pareto e pelas curvas de superfície de resposta, com suas correlações e curvaturas (CALADO 

e MONTGOMERY, 2003). 
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O planejamento experimental constituiu-se de 18 ensaios. Para cada condição foi 

pesado 1g de amostra (torta) desengordurada em tubos de ensaio tipo pirex (30 cm x 2,5 cm), 

seguido da adição de ácido sulfúrico, autoclavagem a 1 atm (120°C) por tempo variado, 

conforme condição descrita no planejamento apresentados na Tabela 7. 

O pH do hidrolisado foi corrigido para 7,0 (sete) com a adição de hidróxido de cálcio 

Ca(OH)2, segundo descrito por Brito (2000). Após correção do pH o hidrolisado foi filtrado 

para a retirada de possíveis cristais de sulfato de cálcio formados e armazenado a -18±1ºC. 

 
Tabela 7: Delineamento Composto Central Rotacional com dois níveis, 3 fatores (concentração de H2SO4, razão 
sólido líquido e tempo em minutos), seis pontos axiais e 4 pontos centrais (15C, 16C, 17C, 18C) . 
 

                 Pré-tratamento ácido 
Amostra H2SO4  

(%) 
S/L  
(%) 

Tempo  
(minutos) 

1 2,00 20,00 20,00 
2 10,00 20,00 20,00 
3 2,00 20,00 80,00 
4 10,00 20,00 80,00 
5 2,00 50,00 20,00 
6 10,00 50,00 20,00 
7 2,00 50,00 80,00 
8 10,00 50,00 80,00 
9 6,00 13,78 50,00 
10 6,00 56,21 50,00 
11 6,00 35,00 7,53 
12 6,00 35,00 92,42 
13 0,34 35,00 50,00 
14 11,65 35,00 50,00 
15 6,00 35,00 50,00 
16 6,00 35,00 50,00 
17 6,00 35,00 50,00 
18 6,00 35,00 50,00 

Fonte: Dados experimentais do autor obtidos no LabBBio 
 

O resultado do ponto crítico obtido com o DCCR foi utilizado para obtenção do 

hidrolisado para os ensaios fermentativos, como descrito a seguir: em frasco Erlenmeyer de 

500 mL foram pesados tortas de algodão e bagaço de mosto de cerveja com farinha de 

pupunha com concentração de H2SO4 de 6% e 7%, respectivamente. O ensaio foi feito com 

razão S/L de 30% e temperatura de 120 ºC por 60 minutos. 

Após o pré-tratamento o hidrolisado foi filtrado, a vácuo, e neutralizado com 

hidróxido de cálcio e filtragem para retirada do precipitado e armazenado sob congelamento. 

Antes e após a neutralização foram retiradas alíquotas do hidrolisado para determinação das 

análises de AR, AST, compostos fenólicos e glicose. 

O resíduo sólido oriundo do processo de filtração do pré-tratamento foi lavado com 

água destilada sob vácuo até atingir pH neutro, e em seguida submetido a secagem em estufa 

com circulação de ar forçada a 60 °C por 24 horas, pesagem e armazenamento a temperatura 



47 

ambiente. Amostras do resíduo já desidratado foram reservadas para as análises de AST, 

amido, FDA e FDN. 

 

 

4.3.12.1 DETERMINAÇÃO DE GLICOSE 

 

A metodologia utilizada para a dosagem de glicose foi o método enzimático descrita 

por Lloyd e Whelan (1969). Por ação das enzimas glicose oxidase (GOD) e peroxidase 

(POD), e na presença dos reativos, fenol e 4-aminofenazona, a glicose é oxidada, produzindo 

um composto de coloração rosa. O teor de glicose foi determinado pelo Kit enzimático de 

GLICOSE PAP Liquiforme da empresa LABTEST, utilizando 0,01 mL da solução padrão 

provinda do Kit como referência por leitura espectrofotométrica a 505nm. Para quantificação 

da amostra utilizou-se o mesmo volume, 0,01 mL do hidrolisado, acrescido de 1 mL do 

reagente analítico proveniente do Kit. Após esta etapa a mistura foi submetida a vigorosa 

homogeneização em aparelho vortex e incubação a 37 °C durante 15 minutos. As análises 

foram realizadas em triplicata  

 

 

4.3.12.2 DETERMINAÇÃO DE COMPOSTOS FENÓLICOS TOTAIS  

 

A dosagem de compostos fenólicos (CF) foi realizada de acordo com a metodologia 

descrita por Singleton e Rossi (1965). Este método baseia-se na redução do ácido 

fosfomolibdico-fosfotúngstico pelas hidroxilas fenólicas, produzindo um complexo de 

coloração azul que absorve comprimento de onda entre 620 e 740 nm, sendo a absorbância de 

725 nm dada como comprimento de máxima absorção. A reação ocorre em meio alcalino e a 

solução saturada de carbonato de sódio é a base mais indicada. 

A determinação foi realizada a partir de 100 uL do hidrólisado diluído em metanol 

80%, seguido da adição de 100 μL do reagente Folin-Ciocalteu, 800 μL de carbonato de sódio 

e 1000 μL de água. Após homogeneização, a solução foi incubada a temperatura ambiente, na 

ausência de luz, por uma hora e trinta minutos (1h30), seguida de leitura em 

espectrofotômetro a 740 nm. Paralelamente a extração foi preparada uma curva analítica com 

solução de ácido gálico na concentração de 0,1 g.L-1. 

A solução de Folin Ciocalteau foi preparada pela adição de 10 g de tungstato de sódio 

(Na2WO4) e 1,8 g de óxido de molibdênio (MoO3) em solução composta por 75 mL de água 
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e 5 mL de ácido fosfórico a 85%. Após homogeneização a mistura foi submetida a fervura por 

duas horas, seguida de resfriamento e filtração.  

 

 

4.4 PROCESSO FERMENTATIVO 

 

4.4.1 OBTENÇÃO DO HIDROLISADO DESTOXIFICADO DA TORTA DE 

ALGODÃO E BAGAÇO DE MOSTO DE CERVEJA COM FARINHA DE PUPUNHA 

EMPREGANDO A CONDIÇÃO DE SACARIFICAÇÃO SELECIONADA  

 

O hidrolisado da torta de algodão e do bagaço de mosto de cervejaria com farinha de 

pupunha, filtrado, proveniente da condição selecionada no processo de sacarificação pelo 

planejamento DCCR foi submetido ao tratamento de destoxificação com carvão ativado a 5 % 

por 30 minutos, sob agitação constante, seguido de filtração a vácuo. O procedimento foi 

repetido por duas vezes.  

A fim de inferir a eficiência do processo de destoxificação, procedeu-se a 

quantificação de compostos fenólicos totais, inibidores da fermentação. Os CF foram 

determinados pelo método de Folin Ciocalteu (SINGLETON et al., 1999) como descrito no 

item 4.3.12.3. Para fins comparativos a determinação dos compostos fenólicos foi 

quantificada nos hidrolisados antes e após o processo de destoxificação. Os resultados foram 

expressos em gCF.L-1 de hidrolisado. 

 

 

4.4.2 INÓCULO, PREPARO DO MEIO DE FERMENTAÇÃO E MONITORAMENTO 

DO BIOPROCESSO  

 

A levedura Saccharomyces cerevisiae (marca FLEISCHMANN®), na forma 

desidratada foi adquirida no comercio local da cidade de Diamantina. A levedura Pichia 

stipitis, na forma liofilizada, foi doada pela Fundação André Tosello.  

A cepa de Pichia stipitis codificada como CCT-2616, foi reativada em meio sintético 

elaborado conforme apresentado na Tabela 8. 

Para reativação da levedura liofilizada, procedeu-se um inóculo de 2 mL de suspenção 

de células contidos em microtubo tipo Ependorff conservados em glicerol a 10%, em 100 mL 

de meio liquido sintético (Tabela 8) contidos em Erlenmeyer de 250 mL. Após o inóculo 

procedeu-se a incubação a 30 ºC, sob agitação (150 rpm), por 24 horas. Com a finalidade de 
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aclimatar a levedura P. stipitis, procedeu-se um novo inóculo (2 mL) a partir do meio de 

crescimento anterior, sendo, no entanto, o inóculo realizado no meio constituído de 25 

% de meio hidrolisado e 75% de meio sintético, seguido das mesmas condições de 

incubação. Após esta etapa repetiu-se novamente o mesmo processo de inóculo anterior, 

porém este foi feito em meio constituído de 50 % de meio hidrolisado e 50% de meio 

sintético. Os procedimentos microbiológicos foram executados em condições assépticas e 

estéril em capela de fluxo laminar, nível II (marca Pachane Ltda, modelo PA420).  

Para fins de quantificação do inóculo foi preparada uma curva microbiana por 

densidade óptica (D.O) com leitura espectrofotométrica a 570 nm. Para construção desta, 

durante o período de crescimento (24 horas), foram retiradas alíquotas de 1 mL, as quais foram 

submetidas à centrifugação a 6875,7 g por 10 minutos, seguidas de descarte do sobrenadante e re-

suspensão do precipitado em 2 mL de água destilada e leitura espectrofotométrica.  

 
Tabela 8: Composição do meio sintético usado na ativação de Pichia stipitis 

Componentes Concentração 
D-xilose  20,0 g.L-1  
Uréia  1,25 g.L-1 
KH2PO4  1,1 g.L-1 
Extrato de levedura  2,0 g.L-1 
Solução de sais e ácido cítrico  40 mL.L-1 

Fonte: PEREIRA JR.(1991) apud Oliveira (2010). 
 

Os processos fermentativos foram conduzidos empregando duas espécies de leveduras, 

Pichia stipitis e Saccharomyces cerevisiae, os quais foram realizados com uma repetição. O 

meio de fermentação foi constituído de 50 mL de meio sintético sem xilose e 50 mL do 

hidrolisado de caroço de algodão e de resíduo da elaboração da cerveja utilizando pupunha 

como adjunto, destoxificado, acondicionados em Erlenmeyer de 250 mL. Para o início do 

processo fermentativo procedeu-se o inóculo das leveduras P. stipitis e S. cerevisiae, na 

proporção de 1 e 0,5 % do meio, respectivamente. O processo conduzido com a levedura P. 

stipitis foi incubado a 30 ºC e o conduzido com a linhagem de S. cerevisiae, foi incubado a 

temperatura ambiente (25 ± 2 ºC). O processo de preparo do inóculo e processo fermentativo 

podem ser melhor visualizados na Figura 10. 
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Figura 10. Condições de preparo do inóculo e processo fermentativo. 

 

O processo de fermentação utilizando S. cerevisiae, como agente fermentativo foi 

realizado em fermentômetro (Figura 11), dispositivo que possibilita acompanhar o processo 

fermentativo por meio de sucessivas pesagens do conjunto, em intervalos de tempos 

regulares, sendo a perda de peso obtida decorrente do desprendimento de CO
2 

(PANTOJA, 

2006). Os valores obtidos pela perda de massa (CO
2
) do sistema foram utilizados para 

determinar o final do processo de fermentação. No início e ao final do processo fermentativo 

alíquotas de 2 mL foram retiradas para posterior análise de açúcares redutores (AR) e glicose, 

já descritas nos itens 4.3.11.2 e 4.3.12.1, respectivamente e 5 mL ao final do processo para 

avaliar o teor de etanol, como descrito a seguir: 

 

 

 

 

 
 

 

Figura11: Sistema de fermentação utilizando fermentômetros (A) e aspecto dos aparelhos fermentômetros (B). 
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O bioprocesso conduzido utilizando como agente fermentativo a levedura P. stipitis 

foi conduzido em frascos Erlenmeyer conforme apresentado na Figura 11. 

No decorrer do processo de fermentação foram retiradas alíquotas de 1 mL em tempo 

regulares de 2 horas. As alíquotas coletadas foram centrifugadas (Centrifuga MPW/350R-

Biosystems) a 6875,7 g por 07 minutos. O sobrenadante foi reservado e armazenado sob 

congelamento para posteriores análises de AR e glicose (descritas nos itens 4.3.11.2 e 

4.3.12.1, respectivamente) e 5 mL ao final do processo para avaliar o teor de etanol, como 

descrito a seguir.  

 

 

4.4.2.1. TEOR DE ETANOL  

 

Para determinação do teor de etanol (ETOH) no final da fermentação foram coletados 5 

mL do meio fermentado, o qual foi submetido à destilação em microdestilador de álcool 

(TE0132/TECNAL), recolhendo um volume final de 25 mL de destilado. O processo foi 

realizado em triplicata. A quantificação do teor de etanol foi realizada pelo método do 

dicromato de potássio, por espectrofotometria a 590 nm segundo metodologia descrita por 

Isarankura-Na_Ayudhya et al. (2007). A curva analítica foi feita com álcool etílico P.A com 

concentração de 4,5g.L-1. Os resultados foram expressos em g.L-1 de ETOH. 

 

 

4.5 VARIÁVEIS DO PROCESSO FERMENTATIVO 

 

As variáveis de resposta do bioprocesso (YP/S), (YX/S), (QP) e (EF) foram calculadas 

tomando por base o consumo de substrato e o tempo e a formação do produto. 

 

 

4.5.1 FATOR DE RENDIMENTO DE PRODUÇÃO (YP/S) 

 

Determinado pela relação entre gramas de etanol produzido e gramas de açúcares 

totais consumidos (gp.gs-1). Resultados foram expressos em g.L-1. O cálculo foi baseado na 

seguinte equação: 

 

                                                                        (11) 
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Onde: 
P = Concentração de produto final (g. L-1) 
P0 = Concentração de produto inicial (g. L-1) 
S = Concentração de substrato inicial (g. L-1) 
S0 = Concentração de substrato inicial (g. L-1) 
 

 

4.5.2 PRODUTIVIDADE VOLUMÉTRICA (QP) 

 

A produtividade volumétrica foi calculada com base na equação abaixo e quantificada 

em gramas de etanol produzido por litro de meio fermentado por hora     (gp.L-1. h-1).  

 

 

 

Onde: 
P = produto (etanol) em g.L-1  
t = tempo em h 
 

 

4.5.3 EFICIÊNCIA FERMENTATIVA (EF) 

 

A eficiência fermentativa foi calculada pela relação entre rendimento em produto do processo 

e rendimento teórico (Yp/s). 

 

 
 
 
 

Onde: 
 
Ef=Eficiência fermentativa em %  
Yp/s= Fator de rendimento de produção 
 

 

 

 

 

                                                                                                                      (12) 

                                                                                                        
(13) 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

5.1 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DA TORTA DE CAROÇO DE ALGODÃO E DO 

BAGAÇO DE MALTE E FARINHA DE PUPUNHA 

  

O resultado da caracterização química do bagaço de malte e farinha de pupunha e da 

torta de caroço de algodão nas suas formas integrais (Figuras 12 e 13) está representado na 

Tabela 9.  

 

Tabela 9: Análise centesimal das amostras integrais - bagaço de malte e farinha de pupunha e torta de caroço 
de algodão. 

Parâmetros 
Torta de caroço algodão 

Bagaço de malte e farinha de 

pupunha 

Média (%) DP Média (%) DP 

Umidade 3,27 0,08 8,12 0,08 

Cinzas 3,7 0,13 1,98 0,13 

Lipídeos 13,38 0,06 14,5 0,06 

Fibra Bruta 28,22 0,24 3,33 1,28 

Proteína Bruta 23,04 0,05 13,18 0,05 

Carboidratos Totais 28,39 - 58,89 - 
Fonte: Dados experimentais do autor obtidos no LabBBIO 

 

Pôde-se observar que os teores de lipídeos, encontrados em ambas as amostras, 

encontram-se acima do recomendado para o desenvolvimento das demais análises químicas. 

Com intuito de se evitar uma subestimação de valores das demais análises, procedeu-se a 

extração de lipídeo por solvente seguida da caracterização química das amostras na sua forma 

desengordurada. Na Tabela 10, encontram-se os teores encontrados para cada um dos 

parâmetros analisados. 
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Figura 12: Bagaço de malte e farinha de pupunha como adjunto, após a trituração e desengorduramento com 
éter etílico P.A. 
Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 
 

Figura13: Torta de caroço de algodão (Gossypium hirsutum L.) após a trituração e desengorduramento com éter 
etílico P.A. 
Fonte: Arquivo pessoal do autor 
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Tabela 10: Caracterização química das amostras desengordurada com éter etílico - bagaço de malte e farinha de 
pupunha e torta de caroço de algodão. 

Parâmetros 
Torta de caroço de algodão 

Bagaço de malte e farinha de 

pupunha 

Média (%) DP Média (%) DP 

Umidade 7,05 ±0,01 8,43 ±0,02 

Cinzas 4,51 ±0,04 6,59 ±0,18 

Lipídeos 3,82 ±0,04 5,81 ±0,05 

Fibra bruta 25,83 ±0,26 12,26 ±0,25 

Proteína bruta 25,16 ±0,27 12,85 ±0,03 

FSDA 42,18 ±0,36 24,77 ±1,18 

FSDN 57,37 ±1,15 43,73 ±0,50 

Celulose 30,39 ±1,39 17,39 0,71 

Hemicelulose 15,19 ±1,49 18,97 ±0,89 

Lignina 11,79 ±1,02 7,38 ±0,47 

AST 4,92 ±0,35 14,74 ±0,05 

Amido 2,02 ±0,18 14,35 ±0,04 

FSDA= fibras solúveis em detergente ácido; FSDN= fibras solúveis em detergente neutro; AST= açúcares 
solúveis totais 
Fonte: Dados experimentais do autor obtidos no LabBBIO 
  

O percentual de fibra bruta encontrado para a torta de caroço de algodão foi duas vezes 

superior ao descrito no Cottonseed Feed Products Guide (1998). Já para os teores de FSDN e 

FSDA, os valores encontrados para o bagaço de malte e farinha de pupunha foram 

ligeiramente inferiores e superiores, respectivamente, aos encontrados por Capelle (2001) - 

sessão 3.2.2. 

Analisando as frações de hemicelulose, celulose e amido no bagaço de malte pode-se 

estimar uma produção potencial de 358 L de etanol/ tonelada do resíduo. Já a torta de algodão 

apresenta um potencial de 333 L de etanol/ toneladas de torta. O alto teor de proteína bruta 

presente nas duas tortas avaliadas ratifica seu uso convencional como suplemento alimentar 

para ruminantes.  

As frações de hemicelulose e celulose juntas, correspondem a 45,58% da composição 

química total da torta de caroço algodão, que o classifica como insumo viável para obtenção 

de etanol de segunda geração. O resíduo do bagaço de malte com farinha de pupunha, apesar 

de conter cerca de 36,36% destas frações apresenta 14,35% de amido contra 2,02% na torta de 

caroço de algodão o que também o coloca como matéria-prima importante para produção de 

etanol. 
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5.2 PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL DCCR PARA O PRÉ-TRATAMENTO 

COM ÁCIDO SULFÚRICO DILUÍDO 

 

 Para otimizar o pré-tratamento ácido da torta de caroço de algodão (Gossypium 

hirsutum L.) e do bagaço de malte, com farinha de pupunha (Bactris gasipaes K) como 

adjunto, o DCCR,  conduzido com as variáveis independentes razão sólido/ líquido (S/L), 

concentração de ácido sulfúrico e tempo de pré tratamento e os efeitos acompanhados foram a 

concentração de glicose, concentração de açúcares redutores e a concentração de compostos 

fenólicos.    

O pré-tratamento realizado na torta de caroço de algodão de acordo com as condições 

estabelecidas no planejamento experimental gerou os resultados que estão apresentados na 

Tabela 11 e na Figura 14.  

O pré-tratamento com ácido sulfúrico diluído para o bagaço de malte com farinha de 

pupunha como adjunto também seguiu o planejamento experimental DCCR gerando os 

resultados apresentados na Tabela 12 e na Figura 15. 

A máxima liberação de açúcares redutores foi encontrados nos ensaios 4, 9 e 12 

(Tabela 11) para a torta de caroço de algodão, e cerca de 45% para o bagaço de malte com 

farinha de pupunha ensaios3, 4, 12,14 (Tabela 12). Ambos os processos de pré-tratamento 

resultaram em desconstrução de mais de 70% dos polissacarídeos susceptíveis ao ataque do 

ácido diluído (hemicelulose e amido) presentes nas biomassas avaliadas.  

 Para processos que utilizam os açúcares da fração hemicelulósica ou amilácea para a 

produção de bioetanol o pré-tratamento com ácido diluído é responsável pela liberação de 

mono e dissacarídeos que serão utilizados por microorganismos responsáveis pelo processo 

fermentativo.  
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Tabela 11: Planejamento experimental DCCR com os respectivos fatores de resposta para o pré-tratamento da 
torta de caroço de algodão (Gossypium hirsutum L).  

Ensaio 
S/L 
% 

Tempo 
minutos 

H2SO
4 

% 

Comp. Fenólicos 
% 

Glicose 
% 

AR 
% 

1 20,00 20,00 2,00 3,15 0,73 4,01 

2 20,00 20,00 10,00 6,21 2,47 10,69 

3 20,00 80,00 2,00 4,49 1,12 8,47 

4 20,00 80,00 10,00 5,81 2,80 11,29 

5 50,00 20,00 2,00 2,07 0,27 0,68 

6 50,00 20,00 10,00 4,30 1,27 7,26 

7 50,00 80,00 2,00 2,94 0,31 1,51 

8 50,00 80,00 10,00 8,61 1,53 8,01 

9 13,79 50,00 6,00 6,35 2,53 11,31 

10 56,21 50,00 6,00 6,33 0,97 6,29 

11 35,00 7,53 6,00 6,13 1,08 7,45 

12 35,00 92,43 6,00 6,39 1,54 10,98 

13 35,00 50,00 0,34 2,66 0,45 1,18 

14 35,00 50,00 11,66 7,09 2,53 10,83 

15 35,00 50,00 6,00 6,18 1,46 9,13 

16 35,00 50,00 6,00 6,20 1,52 9,12 

17 35,00 50,00 6,00 6,24 1,52 9,13 

18 35,00 50,00 6,00 6,18 1,45 9,01 
AR= açúcares redutores; S/L = razão sólido-líquido. 
Fonte: Dados experimentais do autor obtidos no LabBBIO 
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Figura 14: Valores percentuais de açúcares redutores, glicose e compostos fenólicos removidos em cada 
condição ensaiada no planejamento experimental para otimização do pré-tratamento ácido da torta de caroço de 
algodão 
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Tabela 12: Planejamento experimental DCCR com os respectivos fatores de resposta para o pré-tratamento da 

do bagaço de malte e farinha de pupunha como adjunto.  

Ensaio 
S/L  
% 

Tempo 
Minutos 

H2SO4 
% 

Comp. Fenólicos 
% 

Glicose 
% 

AR 
% 

1 20,00 20,00 2,00 6,32 12,48 35,71 

2 20,00 20,00 10,00 5,72 1,98 12,24 

3 20,00 80,00 2,00 7,39 11,90 42,70 

4 20,00 80,00 10,00 6,06 13,10 41,31 

5 50,00 20,00 2,00 3,33 2,67 8,35 

6 50,00 20,00 10,00 6,33 8,29 28,91 

7 50,00 80,00 2,00 5,33 4,28 11,96 

8 50,00 80,00 10,00 4,86 6,42 25,32 

9 13,79 50,00 6,00 4,65 9,97 34,28 

10 56,21 50,00 6,00 5,64 6,56 21,88 

11 35,00 7,53 6,00 7,96 5,47 36,04 

12 35,00 92,43 6,00 8,22 15,34 45,07 

13 35,00 50,00 0,34 3,56 2,45 8,53 

14 35,00 50,00 11,66 5,92 15,04 41,60 

15 35,00 50,00 6,00 8,57 14,49 35,71 

16 35,00 50,00 6,00 8,26 14,58 34,66 

17 35,00 50,00 6,00 8,27 14,34 34,80 

18 35,00 50,00 6,00 8,26 14,66 35,62 
AR= açúcares redutores; S/L = razão sólido-líquido.  

Fonte: Dados experimentais do autor obtidos no LabBBIO através do software STATISTICA Versão 8.0 
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Figura 15: Valores percentuais de açúcares redutores, glicose e compostos fenólicos removidos em cada 
condição ensaiada no planejamento experimental para otimização do pré-tratamento ácido do bagaço de malte e 
farinha de pupunha. 

 

O emprego do planejamento experimental DCCR na etapa de pré-tratamento ácido da 

amostra de bagaço de malte e pupunha, resultou em um modelo com correlação (R2) de 

0,8197 para o AR; 0,7442 para a variável glicose e 0,8553 para a resposta compostos 

fenólicos; todos a um  nível de significância de 90% (p<0,1).  

 

Os dados estatísticos contidos na Figura 16 permitiram a construção das equações 14 

(AR), 15 (glicose) e 16 (compostos fenólicos) que descrevem cada um dos modelos ajustados 

para seus respectivos fatores de resposta: 

 

y= 35,96 - 12,50X1 + 8,14 X2 + 9,30X3 - 12,42 X3
2

 + 14,69X1X3         ……          

(14) 

 

y=14,25 – 5,46X1
2 + 4,04X2 – 4,98X3

2                                              …….               

(15) 

 

y= 8,15 – 2,63X1
2 – 3,03X3

2                                                                              (16) 
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onde:  

X1= razão sólido-líquido (%); 

X2= tempo (min); 

X3= concentração de ácido sulfúrico (%). 

 

A correlação do modelo para o pré-tratamento da torta de caroço de algodão foi de 

0,9753 para AR e 0,9873 para a concentração de glicose, ambos a um nível de significância 

de 95% (p<0,05). Já para a resposta percentual de compostos fenólicos, o R2 obtido foi de 

0,8785 a um nível de significância de 90% (p≤0,1). Os efeitos estimados para o pré-

tratamento da torta do algodão estão reunidos na Figura 17, que forneceu dados que 

permitiram a construção das equações 17 (AR), 18 (glicose) e 19 (compostos fenólicos):  

 

y= 9,31 – 4,01X1 + 1,94X2 + 6,04X3 – 3,74X3
2                                           ……..    

(17) 

 

y=1,54 – 0,99X1 + 0,28X2 – 0,32X2
2 + 1,43X3 – 0,30X1X3              ……..               

(18) 

 

y= 6,41 + 1,08X2 + 3,09X3 – 1,95X3
2                                                      …….         

(19) 

 

onde:  

X1= razão sólido-líquido (%); 

X2= tempo (min); 

X3= concentração de ácido sulfúrico (%). 
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(A) 

 
(B) 

 
(C) 

 
Figura 16: Análise dos efeitos principais e de interações das variáveis do planejamento composto central para os 
percentuais de AR (a), glicose (b) e compostos fenólicos (c) encontrados para o bagaço de malte e farinha de 
pupunha. 
Fonte: Dados experimentais do autor obtidos no LabBBIO através do software STATISTICA Versão 8.0 
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(A) 

 
(B) 

 
(C) 

 
Figura 17: Análise dos efeitos principais e de interações das variáveis do planejamento composto central para 
os percentuais de AR (a), glicose (b) e compostos fenólicos (c) encontrados para a torta de caroço de algodão. 
Fonte: Dados experimentais do autor obtidos no LabBBIO através do software STATISTICA Versão 8.0 

 

Os gráficos de Pareto representados nas Figuras 18, 19 e 20 possibilitam observar os 

valores estimados dos efeitos das variáveis do processo de pré-tratamento, bem como verificar 

se os mesmos foram estatisticamente significativos.  
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Figura 18: Gráfico de Pareto para o fator de resposta AR% referente ao DCCR para o bagaço de malte e 
pupunha. 
Fonte: Dados experimentais do autor obtidos no LabBBIO através do software STATISTICA Versão 8.0 
 

 

 
Figura 19: Gráfico de Pareto par o fator de resposta percentual de glicose removido referente ao DCCR para 
pré-tratamento do bagaço de malte e pupunha. 
Fonte: Dados experimentais do autor obtidos no LabBBIO através do software STATISTICA Versão 8. 
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Figura 20: Gráfico de Pareto para o fator de resposta percentual de compostos fenólicos referente ao DCCR 
para o bagaço de malte e pupunha. 
Fonte: Dados experimentais do autor obtidos no LabBBIO através do software STATISTICA Versão 8.0 
 

Em relação ao efeito exercido pela razão sólido-líquido sobre o pré-tratamento do 

bagaço de malte e pupunha, foi observado um efeito negativo e significativo para as três 

variáveis de resposta. Este efeito tem relação com os fenômenos de transferência de massa e 

calor que ocorrem quando se tem uma quantidade relativamente grande de sólido dispersa em 

pouco líquido dificultando o acesso do ácido sulfúrico no seu sítio de ação (hemicelulose). 

A concentração de ácido sulfúrico apresentou efeito linear positivo e significativo, 

efeito quadrático negativo e significativo para a variável de resposta AR; efeito quadrático 

significativo e negativo para as demais variáveis analisadas. Provavelmente o efeito 

quadrático do ácido esteja relacionado com a desidratação de açúcares a furfural e 

hidroximetilfurfural. A influência do furfural na via metabólica de utilização de açúcares e no 

crescimento microbiano é dependente da concentração deste no meio de cultivo. Na 

fermentação alcoólica empregando Saccharomyces cereviseae, AZHAR et al. (1981), 

verificaram a inibição da multiplicação da levedura, em presença de furfural, na concentração 

de 3,0 g. L-1. Segundo estudos realizados com Pichia stipitis, o efeito tóxico do furfural foi 

relacionado à inibição na respiração e na fosforilação oxidativa (PARAJÓ et al., 1998,). 

WEIGERT et al. (1988) atribuíram a inibição pelo furfural à sua interferência direta no 

transporte de elétrons na cadeia de transporte na mitocôndria.  
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O tempo apresentou um efeito positivo e significativo para as variáveis de resposta AR 

e glicose não sendo estatisticamente significativo para a variável compostos fenólicos em 

relação ao pré-tratamento do bagaço de malte e farinha de pupunha. 

 Observa-se na Figura 18 a interação entre os efeitos lineares da razão S/L e da 

concentração de H2SO4, efeito significativo e positivo, em relação a variável de resposta AR. 

A influência que as variáveis exercem, podem ser confirmadas através da análise dos 

gráficos de superfície resposta, que permitem a visualização tridimensional do efeito de duas 

variáveis sobre o processo. A inclinação da curva indica a eficiência do processo de pré-

tratamento (MOTHÉ et. al., 2005). 

 A Figura 21 apresenta os gráficos de superfície resposta com os efeitos combinados do 

tempo, concentração de H2SO4 e S/L (razão sólido-líquido) sobre a liberação percentual de 

açúcares redutores para o bagaço de malte e farinha de pupunha. De acordo com os gráficos 

percebe-se que os maiores valores de açúcares redutores estão relacionados a uma faixa de 

valores dos fatores que giram em torno de 30% em relação a razão S/L, 60 minutos para o 

tempo e concentração de H2SO4 de 7%.  

Como a concentração de ácido sulfúrico apresentou um efeito quadrático negativo 

sobre a liberação de AR isto impõe um limite ao uso de altas concentrações de ácido uma vez 

que pode ocorrer o processo de desidratação dos açúcares fermentescíveis. 

Em relação ao fator tempo, ainda observa-se que ocorreu um aumento da concentração 

de açúcar redutor em função do tempo. Isso provavelmente se deve ao fato do maior tempo de 

contato entre o ácido sulfúrico e a massas residuais, o que possibilitou uma ação mais efetiva 

na desestruturação da rede lignocelulósica das matérias analisadas acarretando um aumento na 

liberação dos açúcares redutores. 
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Figura 21- Gráficos de superfície de resposta para o percentual de açúcares redutores (AR%) removidos do 
bagaço de malte e pupunha em função dos efeitos combinados do tempo, concentração de H2SO4 e S/L (razão 
sólido-líquido) 
Fonte: Dados experimentais do autor obtidos no LabBBIO  através do software STATISTICA Versão 8.0. 
 

 A análise da concentração de glicose em relação ao pré-tratamento ácido para o 

bagaço de malte apresentou efeito quadrático negativo significativo em relação às variáveis 

concentração de ácido sulfúrico e razão S/L; e efeito linear positivo  significativo para o 

tempo de reação de hidrólise ácida.  
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Figura 22: Gráficos de superfície de resposta para o percentual de glicose removido do bagaço de malte e 
pupunha em função dos efeitos combinados do tempo, concentração de H2SO4 e S/L (razão sólido-líquido). 
Fonte: Dados experimentais do autor obtidos no LabBBIO através do software STATISTICA Versão 8.0 
 

O teor de compostos fenólicos liberados indica o grau de eficiência do pré-tratamento 

ácido sobre a remoção da lignina da matriz lignocelulósica. Por meio dos gráficos de 

superfície de resposta presentes na Figura 23, podemos visualizar as faixas que correspondem 

aos picos de liberação destes compostos no meio. 
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Figura 23: Gráficos de superfície de resposta para o percentual de compostos fenólicos removido do bagaço 
de malte e pupunha em função dos efeitos combinados do tempo, concentração de H2SO4 e S/L (razão sólido-
líquido). 
Fonte: Dados experimentais do autor obtidos no LabBBIO através do software STATISTICA Versão 8.0 
 

 Analisando-se os gráficos de Pareto representados nas Figuras 24, 25 e 26 obtivemos 

para a torta de caroço de algodão um efeito linear significativo e positivo ao analisarmos a 

concentração de ácido sulfúrico em relação as três variáveis de resposta.  Em relação ao efeito 

quadrático da concentração do ácido observa-se um efeito negativo significativo para as 

variáveis AR e compostos fenólicos. 

 Em relação a variável tempo, temos um efeito linear positivo para as três variáveis de 

resposta e um efeito quadrático negativo para o percentual de glicose liberada.  

  

 

 

 A razão S/L também apresentou um efeito linear negativo significativo para as três 

variáveis de resposta que ocorre devido à dificuldade de transferência de calor e massa em 
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concentrações muito altas de sólido, já que o aumento da fração sólida em detrimento da 

liquida diminui o contato entre as partículas dificultando o progresso da reação. 
 

 
Figura 24: Gráfico de Pareto para o fator de resposta AR% referente ao DCCR para torta de caroço de 
algodão. 
Fonte: Dados experimentais do autor obtidos no LabBBIO através do software STATISTICA Versão 8.0 
 

 

Figura 25: Gráfico de Pareto para o fator de resposta glicose% referente ao DCCR para torta de caroço de 
algodão. 
Fonte: Dados experimentais do autor obtidos no LabBBIO através do software STATISTICA Versão 8.0 



71 

 

 
Figura26: Gráfico de Pareto par o fator de resposta percentual de compostos fenólicos removido durante o 
DCCR para pré-tratamento da torta de caroço de algodão. 
Fonte: Dados experimentais do autor obtidos no LabBBIO através do software STATISTICA Versão 8.0 
 

O exame dos gráficos de superfície resposta (Figuras 27, 28 e 29) permitiu confirmar a 

contribuição de cada fator resposta para o processo de pré-tratamento da torta de caroço de 

algodão. Esses fatores permitiram inferir que os valores de rendimentos são mais 

significativos em uma faixa de tendência de razão S/L de 30%, tempo de 60 minutos e 

concentração de H2SO4 de 6%.  
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Figura 27: Gráficos de superfície de resposta para o percentual de açúcares redutores (AR%) removidos da 
torta de caroço de algodão em função dos efeitos combinados do tempo, concentração de H2SO4 e S/L (razão 
sólido-líquido). 
Fonte: Dados experimentais do autor obtidos no LabBBIO através do software STATISTICA Versão 8. 
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Figura 28: Gráficos de superfície de resposta para o percentual de glicose removido da torta de caroço de 
algodão em função dos efeitos combinados do tempo, concentração de H2SO4 e S/L (razão sólido-líquido). 
Fonte: Dados experimentais do autor obtidos no LabBBIO através do software STATISTICA Versão 8.0 
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Figura 29: Gráficos de superfície de resposta para o percentual de compostos fenólicos removido da torta de 
caroço de algodão em função dos efeitos combinados do tempo, concentração de H2SO4 e S/L (razão sólido-
líquido). 
Fonte: Dados experimentais do autor obtidos no LabBBIO através do software STATISTICA Versão 8.0 
 

 Os resultados preliminares obtidos com o planejamento experimental DCCR 23 

permitiram a escolha da condição para a ampliação da escala do pré-tratamento visando à 

obtenção de produtos para os processos de fermentação com as leveduras Saccharomyces 

cerevisiae e Pichia stipitis. A condição foi escolhida por estar entre aquelas com maior 

remoção percentual de AR.  
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Tabela 13: Condições experimentais utilizadas para a ampliação da escala experimental para 

obtenção dos hidrolisados hemicelulósicos usados para o ensaio de fermentabilidade. 

 [H2SO4] 

(%) 

Tempo 

(minutos) 

S/L 

(%) 

Bagaço de malte e farinha de pupunha 6,00 60,00 30,00 

Torta de caroço de algodão 7,00 60,00 30,00 
S/L = razão sólido-líquido  
Fonte: Dados experimentais do autor obtidos no LabBBIO 
 
 O resíduo sólido recuperado após o pré-tratamento foi seco em estufa a 60°C. durante 

24 horas. Foram recuperados 48,2% da massa inicial de torta de caroço de algodão usada para 

o pré-tratamento preparativo e 23,6% da massa inicial de bagaço de malte e farinha de 

pupunha. 

 A quantificação das frações de carboidratos e lignina presentes nos resíduos pós pré-

tratamento secos está mostrada na Tabela 14. 

 

Tabela 14: Comparação das frações de carboidratos e lignina das tortas de caroço de algodão 

e bagaço de malte e pupunha antes e após o pré-tratamento. 

Bagaço de malte e pupunha 

 
Antes do pré-tratamento Após o pré-tratamento 

 
% g % g 

Celulose 17,39 ± 0,71 8,69 47,48 ± 2,80 5.60 
Hemicelulose 18,97 ± 0,89 9,48 ND ND 

Lignina 7,38 ± 0,47 3,69 24,95 ± 0,98 2,94 
Amido 14,35 ± 0,04 7,17 1,04 ± 0,10 0,12 

Torta de caroço de algodão 

 
Antes do pré-tratamento Após o pré-tratamento 

 
% g % g 

Celulose 30,38 ± 1,38 15,19 42,72 ± 2,24 10,29 
Hemicelulose 15,19 ± 1,49 7,59 5,77 ± 1,61 1,39 

Lignina 11,79 ± 1,03 5,89 24,17 ± 0,59 5,82 
Amido 2,02 ± 0,18 1,01 0,25 ± 0, 44 0,06 

Fonte: Dados experimentais do autor obtidos no LabBBIO 

 

 Os resultados ilustrados na Tabela 13 mostram que a hemicelulose foi 100% removida 

do bagaço de malte e farinha de pupunha e, para a torta de caroço de algodão, houve uma 

remoção de hemicelulose superior a 80%. Com relação ao amido temos uma redução de 98% 
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e 94% para o bagaço de malte e farinha de pupunha e para a torta de caroço de algodão, 

respectivamente.   

 Os hidrolisados obtidos na condição otimizada para o pré-tratamento do material 

lignocelulósico apresentaram valores significativos de açúcares redutores (Tabela 15). A 

conversão completa dos açúcares contidos no hidrolisado do bagaço de malte e pupunha a 

etanol resultaria em fermentado com 8% de etanol. Valor este similar ao obtido da cana-de-

açúcar. 

 

Tabela 15: Valores das concentrações de açúcares redutores e glicose nos hidrolisados 

obtidos após o pré-tratamento preparativo. 

 
Bagaço de malte e farinha de pupunha 

AR (g.L-1) Glicose (g.L-1)  

157,50 ± 0,002 86,45 ± 0,004  
Torta de caroço de algodão 

AR (g.L-1) Glicose  (g.L-1)  

59,23 ± 0,002 13,61 ± 0,004  
 Fonte: Dados experimentais do autor obtidos no LabBBIO 

 

 Estes resultados permitem concluir que o planejamento tipo DCCR e os limites 

utilizados para os fatores selecionados indicaram condições ótimas para o pré-tratamento das 

biomassas residuais candidatas à matéria-prima para produção de etanol de segunda geração, 

uma vez que contribuíram para a remoção da hemicelulose responsável por impedimento 

estérico das enzimas celulolíticas à fração celulósica da fibra vegetal. 

 Em relação ao aspecto físico (pós tratamento ácido), as matérias-primas analisadas 

adquiriram uma coloração mais forte em relação ao material inicial como mostrado na Figura 

30.  
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A B 
 

Figura 30: Resíduo das matérias primas analisadas pós pré-tratamento com ácido sulfúrico diluído. Em A temos 

o bagaço de malte e pupunha e em B a torta de caroço de algodão 

Fonte: Arquivo pessoal do autor. 

 

  Parte da coloração escura observada na Figura 29 pode ser atribuída à concentração à 

concentração da lignina nas biomassas (Tabela 14) por efeito da remoção de hemicelulose e 

amido e, em parte, pela formação de furfural e hidroximetilfurfural que apresentam coloração 

pardacenta. 

 

5.3 DESTOXIFICAÇÃO DO FILTRADO HIDROLISADO RESULTANTE DO PRÉ-

TRATAMENTO ÁCIDO 

 

 A aplicação de carvão ativado é um dos processos usualmente empregados para 

remoção de furfurais e compostos fenólicos em hidrolisados lignocelulósicos com o objetivo 

de reduzir a atividade inibitória que estes compostos exercem sobre os micro-organismos 

fermentadores (MIYAFUJI et al., 2003). 

 O filtrado do hidrolisado da torta de caroço de algodão e do bagaço de malte e farinha 

de pupunha apresentaram coloração bastante intensa (escurecida) mesmo após a 

destoxificação com carvão ativado. Ainda assim, o tratamento com carvão ativado reduziu 

significativamente a concentração de compostos fenólicos nos dois hidrolisados. Observando 

a Tabela 16 podemos concluir que a redução da concentração de compostos fenólicos foi 

superior a 60%, com destaque para a redução observada para o hidrolisado de bagaço de 

malte e pupunha onde o processo de destoxificação com carvão ativado a 5% (p/p) atingiu 

valor superior a 94%. 
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 A Figura 31 apresenta a variação de coloração antes e após o tratamento com carvão 

ativado. 

 

 

  

 

(A) (B) (C) (D) 
 

 

Figura 31: Filtrado do hidrolisado do resíduo das matérias primas analisadas pós pré-tratamento com ácido 

sulfúrico diluído. Em A e B temos os hidrolisados da torta de caroço de algodão antes e após tratamento com 

carvão ativo, respectivamente. Em C e D temos os hidrolisados de bagaço de malte e pupunha antes e após 

tratamento com carvão ativo, respectivamente. 

Fonte: Arquivo pessoal do autor. 

 

Tabela 16: Variação da concentração de compostos fenólicos no filtrado hidrolisado antes e 

após o tratamento com carvão ativado  

 Compostos fenólicos 

Antes da destoxificação 

g.L-1 

Após a destoxificação 

g.L-1 

Bagaço de malte e pupunha 12,383 ± 0,003 
 

5,188 ± 0,002 
 

Torta de caroço de algodão 19,479 ± 0,002 
 

1,077 ± 0,000 
 

Fonte: Dados experimentais do autor obtidos no LabBBIO 

 

 

6 . FERMENTAÇÃO COM Saccharomyces cerevisiae 

A fermentação alcoólica utilizando a levedura Saccharomyces cerevisiae (marca 

FLEISCHMANN®) foi acompanhada durante aproximadamente 18 h, à temperatura 

ambiente (25 ± 2 °C). A análise inicial do meio fermentativo preparado com 50 mL de 

hidrolisado destoxificado de torta de caroço de algodão ou 50 mL de hidrolisado de bagaço de 
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malte e pupunha, também destoxificado, acrescido de 50 mL de meio sintético apresentaram 

concentrações de açúcares redutores iguais a 25,84 ± 0,74 g. L-1e 71,75 ± 0,5 g. L-1, 

respectivamente.  

Após observação do fim da fermentação através de acompanhamento da evolução de CO2 

por perda de massa do sistema fermentativo foram determinadas as concentrações de glicose, 

açúcares redutores e etanol, valores estes apresentados na Tabela 17. 

 

Tabela 17: Resultados experimentais da fermentação com Saccharomyces cerevisiae 

Bagaço de malte e farinha de pupunha 

Início da fermentação (g. L-1) Final da fermentação (g. L-1) 

AR 

71,75 ± 0,51 

Glicose EtOH AR Glicose EtOH 

27,24 ± 0,73 0,00 14,51 ± 0,16 0,09 ± 0,03 21,31 ± 0,37 

Torta de caroço de algodão  

Início da fermentação (g. L-1) Final da fermentação (g. L-1) 

AR Glicose EtOH AR Glicose EtOH 

25,84 ± 0,74 5,11 ± 1,28 0,00 9,34 ± 0,07 0,06 ± 0,00 4,93 ± 0,03 

Fonte: Dados experimentais do autor obtidos no LabBBIO 

 

 
Os parâmetros do processo fermentativo também foram determinados e encontram-se 

reunidos na Tabela 18. 
 
Tabela 18: Variáveis do processo fermentativo com S. cerevisiae 

 Tempo  
(h) 

YP/S 
(gp/gs) 

Qp 
(g.L-1. h-1) 

Ef 
(%) 

Bagaço de malte e pupunha 15 0,37 1,42 72,55 

Torta de caroço de algodão  15 0,30 0,33 58,70 

Fonte: Dados experimentais do autor obtidos no LabBBIO 
 

 
 

De acordo com o trabalho desenvolvido por Rodrigues et al (2010) avaliando o uso de 

pendúculo de caju para produção de etanol de segunda geração a maior produtividade em 

etanol alcançada foi de 1,28 g.L-1.h-1, valor inferior ao obtido nesta dissertação com o 

hidrolisado de bagaço de malte e pupunha. No entanto, no mesmo trabalho, Rodrigues e 

colaboradores chegaram a valor de YP/S igual a 0,4 gramas de etanol por grama de glicose 

consumida, valor 7% superior ao encontrado para a fermentação do hidrolisado 

hemicelulósico de bagaço de malte e pupunha. 
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6.1 FERMENTAÇÃO COM Pichia stipitis 

 

A fermentação alcoólica utilizando a levedura Pichia stipitis foi acompanhado por 35h 

tanto para os processos que foram mantidos em agitação (150 rpm) quanto para os processos 

mantidos em repouso; em ambos a temperatura foi mantida constante a 30 °C. A comparação 

dos processos conduzidos com e sem agitação tiveram por base a necessidade de 

microaeração para manutenção do poder redutor intracelular que P. stipitis exige para a 

produção de etanol. du PREEZ (1994) afirma que a aeração é um fator importante na 

fermentação por leveduras, visto que o nível de aeração determina a divisão do fluxo de 

carbono entre o crescimento e a formação do produto, afetando drasticamente a 

produtividade. 

Os perfis dos bioprocessos fermentativos, conduzidos com a levedura Pichia stipitis em 

hidrolisados destoxificados da torta de caroço de algodão (Figuras 32 e 34) e do bagaço de 

malte e farinha de pupunha (Figura 33) foram construídos com base nas determinações das 

concentrações de açúcares redutores e glicose em amostras recolhidas de 2 em 2 horas durante 

os processos. 

 

 

Figura 32: Perfil de Fermentação com Pichia stipitis da torta de algodão. Processo mantido sobre agitação 
constante (150 rpm).  
Fonte: Dados experimentais do autor obtidos no LabBBIO 
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Figura 33: Perfil de Fermentação com Pichia stipitis do bagaço de malte e pupunha. Processo mantido sobre 
agitação constante (150 rpm).  
Fonte: Dados experimentais do autor obtidos no LabBBIO 
 

 

 
 

Figura 34: Perfil de Fermentação com Pichia stipitis da torta de algodão Processo mantido em repouso. 
Fonte: Dados experimentais do autor obtidos no LabBBIO. 
 

 

 

 

 Foram observados perfis fermentativos condizentes com o comportamento de 

utilização de açúcares por P. stipitis, onde glicose é prontamente consumida e, na sequência, 

são assimiladas outras hexoses e pentoses (FERREIRA, 2010).  A análise dos dados contidos 
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na Tabela 19, que corresponde aos resultados dos bioprocessos de fermentação com P.stipitis, 

nos permite concluir que a glicose foi consumida, e que os teores de AR decaíram a 

percentuais inferiores a 5%. Por outro lado, os rendimentos YP/S para todos os processos 

avaliados foram inferiores a 0,13 (Tabela 20) enquanto os rendimentos YX/S foram superiores 

a 1,48. Ficou evidente, portanto, que as condições usadas para o processo fermentativo com P. 

stipitis privilegiaram o crescimento celular em detrimento da conversão de açúcares a etanol. 

A informação relevante neste experimento foi a capacidade de assimilação de quase totalidade 

dos açúcares liberados pelo pré-tratamento das biomassas residuais avaliadas. Essa 

demonstração de compatibilidade metabólica com os açúcares disponíveis deixa aberto o 

caminho para otimização eventual do processo fermentativo com vistas a produção de álcool. 

 

Tabela 19: Valores experimentais de AR, glicose e etanol no início e fim dos processos 
fermentativos com Pichia stipitis 

Bagaço de malte e farinha de pupunha 

Início da fermentação (g. L-1) Final da fermentação (g. L-1) 

AR 

86,75 ± 1,72 

Glicose EtOH AR Glicose EtOH 

33,85 ± 0,51 0,00 3,05 ± 0,08 0,03 ± 0,00 4,14 ± 0,00 

Torta de caroço de algodão (frascos em repouso) 

Início da fermentação (g. L-1) Final da fermentação (g. L-1) 

AR Glicose EtOH AR Glicose EtOH 

26,70 ± 0,75 5,49 ± 0,02 0,00 0,71 ± 0,08 0,02 ± 0,00 2,58 ± 0,04 

Torta de caroço de algodão (frascos sob agitação de 150rpm)  

Início da fermentação (g. L-1) Final da fermentação (g. L-1) 

AR Glicose EtOH AR Glicose EtOH 

21,68 ± 1,35 5,03 ± 0,43 0,00 1,72 ± 0,02 0,04 ± 0,00 2,62 ± 0,08 

Fonte: Dados experimentais do autor obtidos no LabBBIO 
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Tabela 20: Variáveis dos processos fermentativos com P.stipitis 
 

 Tempo 
(h) 

YP/S 
(gp/gs) 

Qp 
(g. L-1. h-1) 

Ef 
(%) 

YX/S 

(g/g) 
Bagaço de malte e farinha de pupunha 25 0,05 0,16 9,80 1,48 
Torta de caroço de algodão frascos em repouso 16 0,10 0,16 19,60 1,92 
Torta de caroço de algodão frascos em agitação 13 0,13 0,20 25,49 6,90 
Fonte: Dados experimentais do autor obtidos no LabBBIO 
  

 A análise dos dados contidos na Tabela 18 evidencia a importância da participação do 

oxigênio no metabolismo de açúcares por P. stipitis. Tanto o rendimento YP/S, quanto o YX/S 

foram incrementados com a agitação do sistema fermentativo.    
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 
A caracterização química das biomassas residuais estudadas permitiu avaliar o 

potencial teórico da torta de caroço de algodão e do bagaço de malte e pupunha, como 

eventuais candidatas a matérias-primas para a produção de bioetanol de segunda geração.  

O bagaço de malte e pupunha, resíduo da indústria cervejeira, apresentou cerca de 

30% de carboidratos facilmente digeríveis em ácido diluído, o que permite o aproveitamento 

direto desta fração hidrolisada para produção de etanol.  A torta de caroço de algodão, com 

30% de celulose, é candidata a processo de sacarificação enzimática e posterior etapa 

fermentativa, o que exigirá estudo adicional. 

A caracterização do material insolúvel posterior à etapa de pré-tratamento mostrou de 

forma conclusiva que a condição derivada do planejamento experimental baseado no DCCR, 

foi capaz de remoção completa da fração hemicelulósica, do amido e parte da lignina 

presentes nas fibras lignocelulósicas das biomassas avaliadas. 

O tratamento de destoxificação com carvão ativado mostrou-se eficiente para a 

remoção de compostos fenólicos derivados do processo de pré-tratamento.  

A levedura Sacharomyces cerevisiae mostrou-se capaz de converter pelo menos cerca 

de 60% dos açúcares derivados do pré-tratamento da torta de caroço de algodão e do bagaço 

de malte e pupunha a etanol.  

A cepa de P. stipitis utilizada foi capaz de usar todos os açúcares provenientes da 

fração solúvel do pré-tratamento da torta de caroço de algodão e do bagaço de malte e 

pupunha, embora sua convenrsão a etanol tenha sido muito baixa.   

A estratégia utilizada para a avaliação da torta de caroço de algodão e do bagaço de 

malte e pupunha constitui paramento de pesquisa para experimentações futuras de outros 

resíduos lignocelulósicos. 
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