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Resumo
As atividades agrícolas e industriais relacionadas a produção de alimentos e bebidas geram naturalmente, uma
grande quantidade de resíduos cuja composição de carboidratos é composta por celulose, hemicelulose,
pectina, amido, mucilagem, etc. Esses resíduos podem ainda, por meio de hidrólise controlada (sacarificação)
resultar em um meio rico de açúcares fermentescíveis que podem ser direcionados para novos processos. Este
trabalho, teve por objetivo obter bioetanol partindo de um estudo prévio de análise das condições de hidrólise termo-ácida e enzimática - de 10 g de uma mistura 1:1 (p:p) de dois resíduos agroindustriais (bagaço de malte
e cascas de cacau), e, posteriormente, analisou-se a influência de cada biomassa na obtenção de açúcares
fermentescíveis, variando sua proporção de 9:1 e 1:9 e assim, empregando o meio rico em açúcares redutores
(AR, expressos em glicose) obtidos para produção de etanol. Utilizando as condições de tempo de
autoclavagem (15 min), cargas enzimáticas (10 U/g), pH (4,0), temperatura (60 °C) e tempo de reação
enzimática (30 min) previamente estabelecidos, neste trabalho foram investigados os fatores: volume de
solução de HCl e sua concentração em uma matriz DCC 2² obtendo os valores de otimização para o volume de
HCl (190 mL) na concentração de (0,5% v/v). Sob essas condições, foi possível obter uma concentração de
açúcares redutores de 224.37 μmol/g, com 6,6 °Brix e uma redução de massa de 52,8%. Para proporção 9:1
(bagaço de malte:casca de cacau), obteve-se 201,67 µmol/g de açúcar redutor, com 6,2 ºBrix e perda de peso
após hidrólise de 36,88%. Já nas condições sem a presença de complexo enzimático, teve-se em média 22,47
μmol/g de AR com 3,1 ºBrix e percentual de perda de massa de 46,82%. O meio sacarificado foi fermentado
por Saccharomyces cerevisiae CA-11, e, para 150 mL de meio sacarificado nas melhores condições, após
fermentado e destilado, foram obtidos em média 4,6 mL de bioetanol conferindo um aproveitamento de meio
sacarificado de 3% (v/v), com redução de biomassa residual de em média 57%. Desta forma, este presente
trabalho teve seu objetivo alcançado.
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Introdução

Um aumento crescente na produção de resíduos agroindustriais é recorrente no cenário industrial
atual. A geração de resíduos está ligada ao desperdício, às perdas na produção e no consumo, e aos materiais
que gerados ao longo da cadeia agroindustrial, não possuem valor econômico agregado. Nesse contexto,
destaca-se a produção de resíduos sólidos lignocelulósicos e/ou amiláceos como cascas, aparas, sementes,
etc. provenientes do beneficiamento de vegetais e suas partes. Mais especificamente, citamos as cascas de
cacau como um dos primeiros resíduos formados na produção de chocolate e o bagaço de malte como o
resíduo de maior quantidade formado na fabricação da cerveja.
Partindo disto, vários materiais têm sido propostos para a produção de bioetanol. Este presente
trabalho oferece uma alternativa relacionada ao aproveitamento destes resíduos, a partir de métodos de
hidrólise afim de se obter açúcares fermentescíveis, transformando-se em bioetanol.
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Metodologia
Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Microbiologia Aplicada a Agroindústria- LABMA
(UESC) e os resíduos bagaço de malte e casca de cacau foram obtidos de produtores da região entre IlhéusItabuna (Bahia). A metodoliga pode ser simplificada no Figura 1 apresentado abaixo:
Figura 1- Fluxograma da metologia utilizada no trabalho.
Prétratamento
dos residuos

Hidrólise
Termo/ácida
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Processo de
fermentação

Processo de
destilação

•

Pré-tratamento dos resíduos:
Estes resíduos foram obtidos e secos em estufa (Thoth) a 70 °C até peso constante. Após a secagem as
cascas de cacau foram trituradas em moinho de facas (TRF 400, Trap) e reservados em recipientes separados,
fechados e armazenando-os em temperatura ambiente.

•

Hidrólise termo/ácida e enzimática:
As hidrólises foram realizadas em uma fração de 10 g, primeiramente na proporção 1:1 (p/p), sendo 5 g
de casca de cacau e 5 g de bagaço de malte, sendo determinadas as melhores condições, avaliou-se também
a influência de cada resíduo na obtenção de açúcares fermentiscíveis e hidrólise de massa, variando nas
proporções 9:1 e 1:9 (p/p), de bagaço de malte e casca de cacau, respectivamente. Analisou-se também os
efeitos da concentração e volume de ácido clorídrico (HCl), com o auxilio de uma matriz do tipo Delineamento
do Composto Central (DCC) 2², variando o volume entre 150 mL – 190 mL, e a concentração de 0,0 % - 0,5 %,
onde obteve-se como valor de otimização 190 mL de HCl, na concentração de 0,5 % (v/v).
Baseando-se em Ravidran et.al. (2018) e com posse dos dados obtidos na matriz DCC 2² para volume e
concentração de HCl servindo de complemento para os parâmetros encontrados em Lôbo (2019). Realizou-se
primeiramente hidrólise termo/ácida, adicionando 190 mL de HCl na concentração de 0,5% (v/v) misturando
primeiramente aos resíduos na proporção de (1:1, p/p) e para avaliar os efeitos da proporção, também realizouse a análise na proporção (9:1, p/p) e (1:9, p/p), seguindo para autoclavagem (121ªC) por 15 minutos.
Finalizado este tempo, os resíduos foram resfriados em banho de gelo até temperatura ambiente, seguindo
para etapa subsequente de hidrólise enzimática.
A hidrólise enzimática foi realizada com dois complexos enzimáticos de α e β amilase, sendo elas a
Maltezyn HT (1) e a Star Max Super Beer (2). Primeiramente ajustou-se o pH para 4,0 com NaOH (40% p/v), a
partir disso receberam uma carga enzimática de 10 U/g da solução enzimática (1), satisfazendo a proporção
desejada de U1 por g de resíduo em seguida será adicionada a solução enzimática (2) na mesma atividade de
10 U/g, satisfazendo a proporção de U2 por g de resíduo, deixando-as reagir por 30 minutos e temperatura de
60ºC. Essa etapa ocorre sob agitação fixa de (150 rpm) e os erlenmeyers foram tampados com papel alumínio,
afim de que se evite evaporação para o meio. Feita a hidrólise, o erlenmeyer foi levado ao banho em ebulição
por 10 minutos, inativando as enzimas. Resfriou-se até temperatura ambiente, realizando uma filtração a vácuo
em papel de filtro para separação de resíduos sólidos sendo lavados 1-2 vezes com 10 mL de água destilada
para remoção de compostos solúveis, o volume coletado da parte líquida (Vhid, mL) servirá para análise de
açúcares redutores (AR, µmol/g) que pode ser obtida com o uso da Equação 1, onde a partir da curva de
glicose tem-se coeficiente angular (a) e a absorbância (abs) foi lida a 540 nm em espectrofotômetro (Bel, SP

92000 UV), os termos 𝑓𝐷𝑁𝑆 e 𝑓𝐷𝑁𝑆 são fatores de diluição caso seja necessário diluir a amostra, Vhidr e m, são
valores fixados, 150 mL e 10 g respectivamente. A parte insolúvel foi seca em estufa (70°C até peso constante)
e pesado obtendo-se a (mf, g) para determinação da redução da massa de resíduos com a hidrólise:
[(RHid]x100%], sendo a razão da massa final sobre a inicial, podendo ser obtida a partir da Equação 2.

•

Processo de Fermentação:
Realizados os processos de hidrólise, faz-se a fermentação deste meio, com a adição de 0,5% (p/v) de
levedura liofizada do tipo Saccharomyces Cervisiae CA-11, sendo levado a incubadora tipo Shacker por 30
minutos e com agitação constante de 100 rpm, com temperatura de 60ºC por 18 horas. Quando finalizado o
tempo de incubação o meio é filtrado, separando a parte insolúvel da parte solúvel, sendo interesse principal a
parte solúvel para medida de ºBrix principalmente.
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•

Processo de Destilação:
Esta etapa consiste na purificação do meio, afim de que se retirem compostos voláteis da sua
composição, permanecendo apenas o etanol, que é o produto de interesse. Utilizou-se a técnica de destilação
de bancada. . O sistema opera com o material a ser destilado sendo colocado em um balão volumétrico sobre
uma manta aquecedora ou bico de Bunsen, sabendo que cada fração contém uma faixa de temperatura para
ebulição e conhecendo a do bioetanol que segundo Dias (2011) tem que ser mantida em torno de 81 - 85 °C, o
material é aquecido e ao atingir a temperatura de ebulição segue em forma de vapor para o condensador onde
é resfriado e transformado em liquido, seguindo para uma vidraria coletora (Becker, Proveta) onde poderá ser
aferido o volume de álcool obtido.

Resultados e Discussão
•
Análise dos efeitos da proporção de bagaço de malte e casca de cacau
Para determinar qual resíduo contribui de maneira mais efetiva na obtenção de açúcares
fermentescíveis, foi realizada a hidrólise termo-ácida e enzimática, variando as proporções entre o bagaço de
malte e casca de cacau em 9:1 (p/p) e 1:9 (p/p). Os resultados em termo de açúcares redutores, ºBrix e razão
de massa hidrolisada é analisado na Tabela 1.
Tabela 1- Concentração de açúcares redutores (AR), teor de sólidos solúveis (ºBrix) e razão
de hidrólise (Rhid) para diferentes proporções de bagaço de malte (BM) e casca de cacau (CC).
Respostas

BM:C

AR (µmol/g)

ºBrix

RHid (% p/p)

1:9

172,12

4,0

45,18

9:1

201,67

6,2

36,88

Fonte: Autor.

Pode-se observar que quando se tem uma maior presença de bagaço de malte, tem-se uma maior
quantidade de açúcares redutores com potencial para obtenção de bioetanol. A proporção de bagaço de malte
9:1 (p/p) obteve 85,35 % mais açúcares fermentescíveis em comparação com a maior proporção de casca de
cacau 1:9 (p/p) casca de cacau, resultando em uma média de 201,67 µmol/g de açúcares redutores, 6,2 ºBrix e
Rhid de 36,88 %. Esse resultado pode ser explicado segundo Silva (2018), que apresenta a estrutura
lignocelulósica da casca do cacau em sua composição para algumas espécies, possuindo em torno de 25 % de
lignina, enquanto no bagaço de malte a presença de lignina segundo Santos et.al. (2015), é em torno de 7 %
variando de acordo como o grão é cultivado. Desta forma, existe a presença maior de celulose e hemicelulose
no bagaço de malte, acarretando em uma hidrólise mais efetiva e obtendo assim um maior número de açúcares
redutores. Outro fato que ocorre, é o impedimento da lignina no processo de hidrólise, visto que a mesma
envolve a celulose e a hemicelulose, essa faz um papel de proteção e isso dificulta a ação das enzimas α e βamilase no processo de sacarificação, justificando assim, o percentual maior de açúcares redutores para o
bagaço de malte.
•

Obtenção de Bioetanol
Foram realizadas três destilações do meio sacarificado, nas melhores condições estabelecidas, podendo
ser melhor analisado na tabela 2, abaixo:
Tabela 2- Valores obtidos da produção de bioetanol em cada destilação
Destilações

Volume de Bioetanol
(mL)

RHid (% p/p)

1ª

4,0

55,8

2ª

5,3

56,8

3ª

4,6

58,4

Média

4,6

57

Fonte: Autor.
Para 150 mL de meio sacarificado, representando em torno de 3 % (v/v) etanol de segunda geração
obtido. Resultado esse que pode parecer baixo a priori, porém, se considerado em proporções industriais, vêm
a ser uma boa alternativa para o reaproveitamento desta biomassa residual, cabe destaque também a redução
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da biomassa residual, com média de 57 %.

Conclusões
A partir deste estudo, observou-se a potencialidade dos resíduos (casca de cacau e bagaço de malte)
como substrato para obtenção de açúcares fermentescíveis com alto potencial para produção de bioetanol. Ao
analisar os dados obtidos, chega-se à conclusão de que estes resíduos que são diariamente descartados de
forma incorreta e subaproveitados em processos industriais, podem ser aproveitados na obtenção de produtos
de alto valor agregado.
Comprova-se também , a alta taxa de conversibilidade dos processos de hidrólise, na sacarificação de
compostos lignocelulósicos. Sendo uma alternativa viável para redução desta biomassa, visto que mais de 50%
de substrato que seria descartado no meio ambiente - como tem sido feito no cenário industrial atual - seja
reaproveitado.
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