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R E S U M O
Produção de bioetanol da torta de mamona (Ricinus communis L.)
obtida do processo biodiesel
Walber Carvalho Melo
Orientadores: Prof. Nei Pereira Jr., PhD & Lídia Maria Melo Santa Anna, DSc
No contexto dos biocombustíveis, os sucedâneos naturais e renováveis para a gasolina
e o diesel são o bioetanol e o biodiesel, podendo este ser produzido por
transesterificação etílica do óleo de mamona. Como toda atividade antrópica, a
agroenergia gera demandas tecnológicas e impactos que precisam ser mitigados. O
resíduo sólido da prensagem das sementes de mamona (torta de mamona - TM), rico
em amido e sais minerais, tem como problemática a ocorrência de proteína tóxica
(ricina). A demanda de biodiesel prevista até 2013 sinaliza para o crescimento na
geração de TM, que precisa ser correta e seguramente destinada. O desafio deste
trabalho é a utilização dessa biomassa para produção de bioetanol, otimizando, em
escala laboratorial, o processo de hidrólise do amido que, concomitantemente,
assegure a destoxificação da torta.

São avaliadas através de planejamentos

multivariados a hidrólise química e a hidrólise enzimática.

O processo a ser

estabelecido conta com as duas etapas em série. A primeira, de pré-tratamento ácido
(relação S:L de 1:6, H2SO4 0,1 mol/L, 120 °C, 40 minutos, 150 rpm) assegura a
destoxificação da TM, de acordo com testes de toxicidade do resíduo sólido da
hidrólise (IC50), tendo evidenciado uma redução de toxicidade de 10 vezes em relação
à torta in natura. Testes in vivo (DL50) apontam uma redução de 237 vezes na
toxicidade da TM. O resíduo sólido ainda pode compor 10 % (m/m) de ração para
gado de corte, propiciando a economia de R$ 30,00/ tonelada ração. Esta etapa
química gera um meio com concentração de hidroximetil-furfural, um subproduto
inibidor, de 0,6 g/L e com 26 g/L de açúcares redutores (EfHA=32 %), que,
fermentado, produz 11 g/L de etanol (QP=1,38 g/L h e YP/S=0,45 g/g). A etapa de prétratamento ácido é seguida por hidrólise enzimática utilizando-se α-amilase (150 µL/g,
90 °C, 4 h, pH 6) e glicoamilase (150 µL/g , 60 °C, 4 h, pH 5), que resulta em 75 g/L
de açúcares (EfHE=92 %), convertidos a 34,5 g/L de etanol após fermentação por S.
cerevisiae comercial (Fleischmann®) com concentração celular de 10 g/L, em
biorreator com volume de 1 L, a 33 °C (QP = 4,25 g/L h e YP/S=0,46 g/g). Esses
valores indicam a produção de 270 L de etanol por tonelada de torta de mamona. Uma
vez que o processamento de 2 toneladas de sementes gera 1 ton de óleo e 1 ton de
torta, o etanol obtido é 1,68 vezes superior ao volume demandado no processo de
transesterificação do óleo extraído nos moldes do processo de obtenção de biodiesel
desenvolvido em escala de planta piloto no Centro de Pesquisas da Petrobrás.
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A B S T R A C T
Production of Bioethanol from the Castor Bean Seed Cake (Ricinus
communis L.) generated from the Biodiesel Process
Walber Carvalho Melo
Advisors: Prof. Nei Pereira Jr., PhD & Lídia Maria Melo Santa Anna, DSc
In the context of biofuels, bioethanol and biodiesel are the natural and
renewable successors of fossil fuels. Biodiesel can be produced by ethylic
transesterification reaction of castor oil. Like any anthropic activity, the
agroenergy generates technological demands and impacts that need to be
mitigated. The solid residue arisen from the castor bean seed press, named
castor bean cake (CBC) is rich in starch and mineral salts, and bears a
problem linked to the occurrence of a potent toxic protein (ricin). The posed
demand of biodiesel foreseen up to 2013 points full growth in the CBC
generation, which needs to be correctly and safely destined. The challenge of
this work is the use of this biomass for bioethanol production, optimizing, in a
laboratorial scale, the starch hydrolysis process that, concomitantly, assures
the detoxification of the CBC. The chemical and the enzymatic hydrolysis are
evaluated through multivariate experimental design. The developed process
was divided into two stages in series. The first one was comprised of an acid
pretreatment (ratio solid:liquid = 1:6; H2SO4=0.1 mol/L; 120°C; 40 minutes
and 150 rpm), which assured the CBC detoxification, since the toxicity assays
(IC50) of the resulting solid residue evidenced a reduction in toxicity of 10 fold
compared to that of the CBC in nature. Also, in vivo experiments (DL50)
pointed out a reduction of roughly 240 times in the CBC toxicity. The
detoxified solid residue could still be part of fodda for cattle in a composition of
10% (w/w), resulting in an economy of US$ 15/ton in the traditional fodda
price. This chemical stage generated a medium with 0.6 g/L of hydroxymethyl
furfural (an inhibitor byproduct) and 26 g/L of reducing sugars (hydrolysis
efficiency=32%) that, when fermented, produced 11 g/L of ethanol
(volumetric productivity=1.38 g/L.h and ethanol yield on substrate
consumed=0.45 g/g). Another adopted strategy to increase the hydrolysis
efficiency as well as the ethanol concentration in the fermented medium was
to incorporate the enzymatic hydrolysis after the acid pretreatment, using
commercial α-amylase (150 µL/g, 90°C, 4 h, pH=6) and glucoamylase (150
µL/g, 60°C, 4 h, pH=5). This resulted in a hydrolysate containing 75.0 g/L of
reducing sugars (hydrolysis efficiency=92%), which were further fermented by
a strain of Saccharomyces cerevisiae (10 g/L) in an instrumented bioreactor.
At the end of fermentation, 34.5 g/L of ethanol were produced leading to a
volumetric productivity of 4.25 g/L.h and an ethanol yield on substrate
consumed of 0.46 g/g. These values indicate a production of 270 L of ethanol
per ton of CBC, which is 1.68 times higher than the demanded volume of
ethanol for the transesterification process of the extracted oil of 2 tons of
castor bean seeds, according to the biodiesel process technology developed in
a pilot plant of the Brazilian Oil Company Research Center (CENPESPETROBRAS).
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1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

A Humanidade evolui a partir do uso de fontes de energia que consegue
converter. Cabe então esperar que ela mesma, em função do declínio dos
recursos energéticos e da perda da biodiversidade, dos problemas de poluição
e da crise social, consiga mudar de rumo e se adaptar tecnologicamente às
novas possibilidades de fontes energéticas. Para isso o uso de biomassas
residuais deve ser prioridade.
Da biomassa se podem obter vários tipos de combustíveis de caráter
renovável, entre os quais o álcool etílico é um dos mais nobres e pode
substituir, em parte ou totalmente, a gasolina.
O Brasil foi sempre deficitário em petróleo e hoje apresenta um saldo
positivo. O país ainda é suscetível às variações de oferta e preço do petróleo
no mercado internacional e a situação pode se complicar, pois as previsões
apontam o esgotamento das reservas de petróleo. Nessa conjuntura, o uso de
biocombustíveis constitui uma alternativa que pode colaborar para suprir a
demanda das sociedades atual e futura (Nakicenovic et al., 1998). Porém,
para serem realmente viáveis em longo prazo, devem-se considerar os
aspectos sociais e ambientais. Nosso país atualmente incluiu o Biodiesel em
sua matriz energética. Esse biocombustível proveniente de plantas oleaginosas
tem uma demanda crescente garantida para as próximas duas décadas, sendo
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que já a partir de 2008 se tornará compulsória a mistura de 2% de biodiesel
ao diesel mineral (Lei 11.097, Brasília, DOU 14.1.2005).
Dentre outras oleaginosas, a escolha da mamona, cultivada no
Nordeste, deveu-se à necessidade de mão-de-obra intensiva, o que vai ao
encontro da proposta das Diretrizes de Política da Agroenergia (MAPA, MCT,
MME) de promover inclusão e mobilidade social (Embrapa, 2005). Da extração
do óleo das sementes de mamona resta a torta de mamona (TM), resíduo
sólido de composição amilácea.
Na produção de Biodiesel a partir do óleo de mamona, o etanol tem sido
estudado para ser utilizado na etapa de transesterificação.
Tomando por base tudo isso, um objetivo é desenvolver um processo de
hidrólise química e/ou enzimática sob condições operacionais capazes de
destoxificar o resíduo e, concomitantemente, hidrolisar o amido da torta para
a geração de açúcares fermentáveis. O etanol obtido por fermentação deve ser
suficiente para suprir a demanda da etapa de transesterificação do óleo de
mamona. Este desafio visa obter um processo integrado (Biodiesel/Bioetanol),
onde o etanol seja produto do tratamento que precisa ser dado ao resíduo do
processo principal (TM).
Considerando que o Brasil foi um país precoce em tornar compulsória a
adição de Biodiesel ao Diesel, medida que começa a ser adotada por outros
paises (Yang et al., 2007), seria improcedente imaginar que já tivéssemos
hoje um mercado plenamente estruturado. Entretanto, a resposta a esse
desafio só será possível por meio da conjugação de esforços de todos os
envolvidos. Esta pesquisa certamente complementa este cenário, uma vez que
atende a uma demanda da maior empresa nacional de energia.
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2 JUSTIFICATIVAS PARA O TEMA

2.1 Mudança

de

paradigma:

combustíveis

fósseis

versus

renováveis
Confrontamos-nos com um grande desafio nesse início de século. O
inevitável esgotamento das reservas de petróleo no mundo e as intrincáveis
questões

de

política

transcontinental

envolvendo

segurança

versus

comercialização de petróleo, têm estimulado uma busca irrefreável por fontes
alternativas de energia (hídrica, nuclear, solar, eólica, biomassas, hidrogênio
etc). Uma crescente preocupação pelos rumos do mercado e suprimento de
petróleo no mundo pode ser evidenciada pelo aumento do preço do barril de
petróleo que, durante o ano de 2007, esbarrou na casa dos US$ 100. Ainda
mais importante, a provisão de energia, desde já, deve estar atrelada à
simultânea redução das emissões de gases do efeito estufa. O uso intenso de
combustíveis fósseis tem gerado efeitos danosos sob o equilíbrio climático do
planeta através do acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera. Esse
quadro e seus desdobramentos trarão mudanças significativas no cenário
energético (Figura 2.1), com implicações econômicas, políticas, ambientais e
sócio-culturais que demandarão estudos de todas as áreas do conhecimento.
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Figura 2.1: Cenário evolutivo do uso das diferentes fontes de energia (fonte:
Nakicenovic et al. 1998)

De

acordo

com

o

Prognóstico

de

Energia

Mundial

da

Agência

Internacional de Energia (IEA), a demanda de energia mundial crescerá 2% ao
ano até o ano 2020. Assume-se uma taxa de crescimento econômico mundial
de 3,1% ao ano, próxima à atual taxa desde 1971. Dois terços do aumento na
demanda de energia até 2020 surgirão na China e nos outros países em
desenvolvimento. O investimento global necessário para o suprimento de
energia será de US$ 400-600 bilhões/ano entre 1990–2020. Este investimento
será feito em um conjunto de tecnologias – fóssil, renovável, nuclear – muito
diversificado (Birol & Argiri, 1999).
Enquanto os países ricos aumentaram seu consumo em menos de 100%
nos últimos 20 anos, no mesmo período a Coréia do Sul aumentou sua
demanda em 306 %, a Índia em 240 %, a China em 192 %. O Brasil elevou
em 88 % sua demanda energética (MME, 2007). Deduz-se que qualquer
tentativa de inclusão social promoverá uma pressão adicional sobre o consumo
de energia (MAPA, 2005).
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Entre as alternativas energéticas existentes, os combustíveis líquidos
derivados de biomassa destacam-se como fontes renováveis de energia que
atendem às demandas fundamentais do mercado de petróleo, sem incrementar
a massa de CO2 na atmosfera (Quadrelli & Peterson, 2007).
Nas últimas duas décadas esforços políticos e econômicos têm sido
redobrados pelos principais blocos e potências econômicas para driblar a
dependência de combustíveis fósseis e seus derivados. A Comissão Européia
planeja substituir progressivamente 20% do combustível fóssil convencional
por combustíveis renováveis no setor de transporte até 2020, com uma meta
fixada de 5,75% para 2010 (FERC, 2006). Nos EUA, o Ato Político de Energia
(“Energy Policy Act”) de 2005 passou a exigir a mistura de 7,5 bilhões de
galões de combustível renovável à gasolina até 2012 (Gray et al. 2006) e,
recentemente, o presidente dos EUA estabeleceu meta de substituir 75% do
petróleo importado por combustível alternativo até o ano de 2025 (Herrera,
2006).
No contexto dos combustíveis líquidos, Brasil e EUA disputam a
liderança na produção de álcool combustível (etanol) e, em todos os
continentes, iniciou-se uma corrida para estabelecimento de tecnologias
(Figura 2.2) e infra-estrutura para produção de biocombustíveis.

Figura 2.2: Número de patentes sobre biodiesel distribuídos por Escritórios de
Propriedade Industrial de diversos países. (Pinto et al. 2005.)
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2.2 Impactos Ambientais
Um dos principais problemas persistentes do uso de energia fóssil é a
geração de dióxido de carbono como produto final inevitável de todo uso
energético de petróleo, gás natural e carvão. O dióxido de carbono é
responsável

por

acentuar

o

chamado

efeito

estufa

antropogênico,

representado esquematicamente na Figura 3.3 (IPCC, 2007). Existe uma
crescente preocupação de que este efeito possa levar a alterações do clima do
planeta com conseqüências negativas à humanidade, tais como aumento do
nível dos oceanos pelo derretimento das geleiras, alagamento de áreas
costeiras, impactos adversos na agricultura, desequilíbrios na disponibilidade
de água e perdas na biodiversidade (Van Belle, 2006). Desta maneira,
qualquer estratégia em longo prazo para acabar com as ameaças da mudança
global de clima deve focar na redução das emissões de carbono e outros gases
de caráter nocivo ao meio e a saúde humana (Kessel, 2000).
Estima-se que a concentração de CO2 atmosférico aumente do seu valor
atual

(350

ppm)

para

600-900

ppm

no

ano

de

2050.

Nos

países

desenvolvidos, as emissões de CO2 estão crescendo mais lentamente do que o
consumo de energia devido à substituição da energia fóssil pela energia
nuclear e renovável, e do carvão pelo gás natural (Yang, et al., 2007; EPE,
2006). Ainda assim, o Brasil está em vantagem sobre esses países devido à
expressiva participação da energia hidráulica e da biomassa, tendo como
resultado indicadores de emissão de CO2 bem menores, da ordem de 1,57
tonelada de CO2 por TEP (tonelada equivalente de petróleo) da demanda total
de energia (Marengo et al., 2007). 1 tep = 10.000 Mcal com a energia contida
medida em valores de Poder Calorífico Inferior).
O Biodiesel é uma opção não-agressiva à saúde e ao meio
ambiente. Considerando o B100, sabe-se há considerável redução na emissão
de voláteis nocivos, a saber: CO2, 80 %; SO2, 100 %; CO, 40 % e
hidrocarbonetos, 67 % (Brasilbio, 2007). Para o NOX pode ocorrer aumento
em função dos equipamentos de teste, que neste caso é de até 10 %
(Monteiro, 2007).
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2.3 Alternativas ao uso do Petróleo e derivados
Alternativas ao petróleo, particularmente para os transportes, são
necessárias imediatamente e em crescentes quantidades. O petróleo é difícil
de ser substituído porque ele é, sem sombra de dúvida, a principal fonte de
energia no mundo, fornecendo mais de 36 % das necessidades energéticas
(Mast, 2005). Em princípio, os outros combustíveis fósseis, o gás natural
(mais “limpo” entre os fósseis) e o carvão mineral, têm reservas bastante
maiores e poderiam substituir o petróleo. Porém, eles são de difícil
transformação em matéria-prima para a indústria química e não iriam resolver
o outro grande problema relacionado com o petróleo: o impacto ambiental
devido à formação de CO2 e gases sulfurados (Van Belle, 2006). Dessa forma,
aumentar a produção energética corretamente para suprir a demanda global
requer novas alternativas de combustíveis e de tecnologias (Schuchardt &
Ribeiro, 2000; MAPA, 2005).

2.4 A política nacional para agrocombustíveis
O Brasil assume posição privilegiada na corrida pelos combustíveis
de fontes renováveis por conta de sua vasta extensão territorial agricultável e
posicionamentos políticos bem sucedidos.
O Programa Nacional do Álcool (Proálcool) criado em 1975, em
função de crise no setor de petróleo ocorrida no final de 1973 e reestimulado
por uma segunda crise do setor em 1979, proporcionou a criação de uma
infra-estrutura nacional de produção e distribuição que tornou o Brasil o maior
exportador mundial de etanol, atingindo os 2,4 milhões de m3 exportados por
ano (2004), dos quais 20% são destinados para os Estados Unidos e o
restante para países como Índia, Coréia, Japão, Suécia, Holanda, Jamaica,
Nigéria e Costa Rica entre outros (RFA, 2005).
Em 2005 o Brasil deu seu primeiro passo para a construção de um
mercado nacional de biodiesel publicando em 13 de janeiro de 2005 a Lei
11.097 (Brasília-DF DOFC PUB 14/01/2005 000008 3 Diário Oficial da União;
Silva et al. 2005) (Figura 2.3) que estabelece percentuais mínimos de
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misturas de biodiesel ao diesel e o monitoramento da inserção do novo
combustível no mercado. Essa política gerou de imediato um mercado
potencial de 800 milhões de Litros de biodiesel/ano e se estima chegar a uma
demanda interna de 2,4 bilhões de Litros/ano até 2013 (Biodieselbr, 2007b).

2005
a
2007
2%
Autorizado

Mercado Potencial:
800 milhões de
litros / ano

2008
a
2012
2%
Obrigatório
5% Autorizado
Mercado Firme:
1 bilhão de
litros / ano

2013
em diante
5%
Obrigatório

Mercado Firme:
2,4 bilhões de
litros / ano

Figura 2.3: Mercado Nacional de biodiesel de acordo com a Lei 11.097/2005
(Brasília-DF DOFC PUB 14/01/2005 000008 3 13.1.2005 - DOU 14.1).

Estudos de prospecção sobre o futuro do cenário dos biocombustíveis
indicam a oferta das matérias-primas que merecem a atenção de medidas
políticas específicas e de ordem imediata. O Gráfico a seguir (Figura 2.4)
sintetiza as informações, apresentando o potencial de oferta de insumos
graxos para a produção de biodiesel para o período 2007-2016. Como o maior
percentual de oferta corresponde ao óleo de soja (70 %), a tendência é que
este percentual perca espaço para outras fontes em potencial, como os óleos
das oleaginosas dendê e mamona, atualmente com 8 % de contribuição.
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Figura 2.4: Projeção do potencial de insumos da produção de biodiesel 20072016. Fonte: EPE, 2007. PDEE 2007-2016.

Essas medidas, que vêm ao encontro das soluções relacionadas à
escassez do petróleo e das demandas discutidas no Protocolo de Kyoto (Van
Belle, 2006), trazem por conseqüência questões de ordem técnica que
precisam

ser

resolvidas

para

possibilitar

o

aumento

da

eficiência

e

competitividade dos processos relacionados à produção de biocombustíveis.
Uma dessas preocupações relaciona-se com a destinação dos resíduos
gerados, quer pelos processos orientados para a produção do bioetanol, quer
pelos processos voltados para produção de biodiesel, buscando uma integração
de processos de reuso de resíduos na matriz energética ou dando outras
providências.
Em particular, no processo desenvolvido para as plantas de produção
de biodiesel (Figura 2.5), o desafio introduzido é o de se buscar novos
mercados e aplicações para o uso da glicerina e das tortas/farelos, haja vista
que a capacidade produtiva desses sub-produtos aumentará bastante com o
desenvolvimento da produção do biodiesel (Blottnitz & Curran, 2007; Demirbas
2007).

Devido

ao

Brasil

ser

um

país

de

elevado

potencial

agrícola,
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seguramente

a

ascensão

da

produção

de

biodiesel

será

plenamente

dependente da produção de plantas oleaginosas.
Segundo as Diretrizes de Política de Agroenergia 2006-2011 (MAPA,
MME, MCT versão 0.01 de 6 de outubro de 2006)* para a produção de
biodiesel, recomenda-se direcionar as pesquisas para produtos que tenham
determinadas características desejáveis como:

•

Novas variedades vegetais que permitam aumentar a produção física por
unidade de área e o rendimento do produto final por unidade de peso;

•

Novas variedades vegetais que resultem em menor volume possível de
resíduos tóxicos e/ou sem valor comercial; e,

•

Encontrar oportunidades para novos usos dos subprodutos (glicerol, torta,
farelo).

* MAPA – Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MME –
Ministério de Minas e Energia, MCT – Ministério de Ciência e Tecnologia, MDIC
– Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior.
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Prenssagem

Sementes

Extração c/ solvente

Torta
Farelo

Adubo
Forragem /
Ração
ETANOL

Óleo crú

Refino

Óleo crú

Ácidos graxos

Óleo crú refinado

Etanol
+
Catalisador
(NaOH, KOH, outros)

Transesterificação
(40 a 70°C – 40 a 70 min.)

Biodiesel

Glicerina / água / etanol

Destilação

Etanol excedente
Ácidos graxos

Glicerina
(grau farmacêutico)

Figura 2.5: Rota típica do processo de produção do biodiesel, seus subprodutos e resíduos. (Adaptado de Penteado, 2005; Torres et al., 2006).

A política nacional dos biocombustíveis pretende implementar ações no
âmbito de seu território destinadas ao desenvolvimento tecnológico e à
produção de combustíveis renováveis (Plano Nacional de Agroenergia / MAPA
2007). Tal programa tem por objetivos específicos os seguintes itens:
•

Promover a segurança energética com menor dependência externa;

•

Proteger os interesses do consumidor através da regulação e fiscalização
do órgão regulador;

•

Incrementar a participação dos biocombustíveis na matriz energética
nacional;

•

Promover a livre concorrência;

•

Proteger o meio ambiente.

Todas as tendências políticas e tecnológicas se justificam também pelo
potencial agrícola nacional, que se constitui de uma grande variedade de
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cultivares com diferentes capacidades para produção de óleos (Tabela 2.1). As
principais oleaginosas se destacam de acordo com sua viabilidade de cultivo,
seus rendimentos e produtividades em óleo (Beltrão, 2004). Considerando os
objetivos tecnológicos mais modernos, a quantidade e o tipo de resíduo da
extração do óleo são fundamentais para a escolha de uma oleaginosa.

Pode ser observado através da Tabela 2.1 o potencial das oleaginosas do
Brasil, com destaque maior para a palma, que já tem seu óleo utilizado para a
produção de biodiesel em escala industrial (Agropalma). Com potencial
também considerável e com a tendência crescente de cultivo calcada em um
contexto social e político fortes, tem-se a mamona. O óleo rícino é de grande
interesse para a produção de biodiesel para suprir as necessidades do Brasil a
partir de 2008.
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Tabela 2.1: Produtividade de diferentes espécies vegetais em kg de óleo por
hectare.
Vegetais

Nome

kg

Vegetais

Nome

Kg

Milho

Zea mays

145

Tungue

Aleurites

790

Castanha

Anacardium

148

Girassol

Helianthus

800

Aveia

Avena sativa

183

Cacau

Theobroma

863

Palma

Erythea

189

Amendoim

Arachis

890

Tremoço

Lupinus albus

195

Papoula

Papaver

978

Seringueira Hevea

217

Colza

Brassica

1000

kenaf L.

Hibiscus

230

Oliveira

Olea

1019

Calêndula

Calendula

256

Piassava

Attalea

1112

Algodão

Gossypium

273

Imbaúba

Euphorbia

1119

Maconha

Cannabis sativa

305

Mamona

Ricinus

1188

Soja

Glycine max

375

Bacuri

Platonia

1197

Café

Coffea arabica

386

Noz-pecã

Carya

1505

Linho

Linum

402

Jojoba

Simmondsia

1528

Avelã

Corylus avellana

405

Babaçú

Orbignya

1541

Euphorbia

Euphorbia

440

Pinhão

Jatropha

1590

Moranga

Cucurbita pepo

449

Macadâmia Macadamia

1887

Cânhamo

Hibiscus

450

Castanha

Bertholletia

2010

Mostarda

Brassica alba

481

Abacate

Persea

2217

Linho falso

Camelina sativa

490

Coco

Cocos

2260

Gergelim

Sesamum

585

Oiticica

Licania

2520

Crambe

Crambe

589

Buriti

Mauritia

2743

Cártamo

Carthamus

655

Pequi

Caryocar

3142

Buffalo

Cucurbita

665

Macaúba

Acrocomia

3775

Arroz

Oriza sativa L.

696

Palma

Elaeis

5000

Adaptado de Tickell et al. (2000).

2.5 Geração de resíduos e produção de bioetanol
A

valorização

de

resíduos/subprodutos

oriundos

do

processo

de

produção do biodiesel pode ser enquadrada no conceito de ‘bio-refinaria, onde
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a separação seletiva das frações oriundas do processamento de uma dada
matéria-prima, de acordo com suas características físicas ou químicas, pode
integrar processos paralelos ou em série, possibilitando a geração de novos
produtos. (Laser et al., 2002; Lynd et al., 1999; Garrote et al., 2002).

No

cenário

biocombustível,

os

das

biomassas

resíduos

passíveis

agroindustriais

de

transformação

encontram

forte

apelo

em
nos

conceitos de “energia renovável” e “aproveitamento de resíduos/rejeitos”.
Assim, da mesma forma que se tem evocado o uso dos lignocelulósicos como
matéria-prima para a produção do bioetanol, se impõe, no contexto do
biodiesel, as pesquisas direcionadas para o uso das tortas ou farelos derivados
da extração de óleo de oleaginosas como a mamona e o pinhão-manso, ricos
em amido, para o mesmo fim.
Pelo contexto atual e futuro, deve ser ratificado que outra vantagem da
alternativa da implementação de biocombustíveis no Brasil é que os insumos
em potencial estão contidos na diversidade das culturas nacionais. Por
exemplo, resíduos sólidos do processo Biodiesel. apesar da natureza amilácea,
não concorrem com a indústria de alimentos.
Conforme retratado nos itens anteriores, e desconsiderando uma
eventual demanda adicional, pactuada pela economia de mercado, que
favoreça um crescimento do consumo interno e da exportação, a demanda
nacional gerada pela política de agrocombustíveis, em particular pela Lei
11.097/2005 (Brasília, DOFC PUB 14/01/2005 000008 3 Diário Oficial da
União; Silva et al., 2005) está estimada em 2,4 bilhões de litros de biodiesel
quando entrar em vigência, no ano de 2013, o percentual obrigatório de
adição de 5% de biodiesel ao óleo diesel.
Se levarmos em consideração um valor médio dos teores de óleo nas
sementes, em torno de 35%, teremos para cada tonelada de óleo extraído a
geração de cerca de 1,8 tonelada de torta vegetal. Tomando por base o
processo de produção do biodiesel constituído de ésteres etílicos, para cada
tonelada de óleo vegetal é gerada 1,05 tonelada de biodiesel. Assim,
contabilizando o montante de biomassa residual em função da demanda de
biodiesel prevista para 2013 em diante, é possível que se tenha nessa ocasião
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a geração de torta vegetal em torno de 4 milhões de toneladas / ano (Garrote,
et al., 2002; Silva et al., 2005).
Os

dados

encontrados

na

literatura

apresentam

os

valores

centesimais de amido e açúcares solúveis totais para os frutos ou sementes de
oleaginosas promissoras. Os valores estão fragmentados por fração do fruto;
nem todas as frações são consideradas para base de cálculo; as metodologias
usadas são muito distintas, principalmente para a quantificação do amido; e
os teores de óleo não são considerados nos cálculos percentuais. No entanto,
mesmo

com

dados

incompletos,

é

possível

estabelecer

um

exercício

matemático onde, considerados os valores mínimos encontrados (soma dos
percentuais de açúcares solúveis totais e do amido, subtraída a parcela
referente ao teor de óleo), chega-se a uma média de valores percentuais de
glicídios totais (Tabela 2.2). Levando em consideração a média entre os
valores centesimais dos glicídios totais encontrados nos principais frutos
nacionais com potencial para produção de óleo e o valor estimado da biomassa
residual (tortas vegetais) de 4,1 milhões de toneladas anuais no contexto do
biodiesel, o valor de 1,1 milhão de tonelada de glicídios totais é encontrado
como disponível no resíduo gerado (excetuando-se a fração celulósica). Este
mesmo valor, se convertido a açúcares fermentáveis, poderá dar origem a um
valor estimado de 720 milhões de litros de etanol por ano (considerando um
rendimento de produto em relação ao substrato, YP/S = 0,5 e densidade do
etanol = 0,789 g/cm3).
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Tabela 2.2: Teores estimados de glicídios totais nas sementes / frutos como
potenciais oleaginosas para produção de biodiesel.
Frutos / sementes

Glicídios totais (%) Média

Buriti (fruto inteiro)

32,5 a

Macaúba (fruto inteiro)

27,9 b

Pequi (amêndoa)

21,6 c

Pinhão-manso (amêndoa)

21,6

d

Mamona (fruto inteiro)

32,0

e

27,1

a - Souza (1982) apud Almeida et al., (1998); b - Silva et al. 2001; c - Sano &
Almeida (1998); d - Martínez-Herrera et al., 2006; e – Drummond et al., 2006

Se formos pensar em custo, o etanol combustível oriundo de biomassas
amiláceas (cereais, raízes e tubérculos), mesmo com custo superior ao custo
do etanol produzido da cana-de-açúcar, tem nos Estados Unidos o maior
produtor mundial. Nesse país, o milho é usado como matéria-prima para a
produção de álcool combustível. Ainda assim, segundo levantamento de custos
realizado pelo Departamento Americano de Energia-NREL (McAloon et al.,
2000) para a produção de etanol na escala produtiva de 95 milhões de
litros/ano, o custo do etanol combustível oriundo de amido de milho é cerca de
40% inferior ao custo do etanol de celulose (Figura 2.6), mesmo sendo a
celulose um resíduo agroindustrial. Embora o custo da matéria-prima
celulósica seja bem inferior ao do milho, os custos operacionais são bem mais
significativos (Figura 2.6).
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Figura 2.6 Comparativo de custos de produção de etanol combustível obtido
de amido (milho) e lignocelulósicos em US$/galão (1999 $). Adaptado de
McAloon et al. 2000.

A Tabela 2.3 mostra que a contribuição do custo da biomassa no
preço final do etanol é, em média, superior à contribuição dos custos
envolvidos nos processos fermentativos. Tomando esse dado em
consideração, o uso dos resíduos amiláceos da indústria do biodiesel
(hoje com baixo valor agregado) para a produção de bioetanol pode
significar um contraponto sustentável ao etanol produzido de alimentos
amiláceos, como o que é praticado nos Estados Unidos (etanol de
milho), e representar um avanço tecnológico importante no setor de
agrocombustíveis nacional.
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Tabela 2.3: Distribuição dos custos da produção de etanol.
Contribuição do custo

Contribuição do custo

da biomassa (%)

do processo (%)

Cana-de-açúcar

50 - 83

17 - 50

Beterraba

50 - 68

32 -50

Mandioca

60 - 75

25 - 40

Milho

53 - 87

13 - 47

Trigo

40 - 75

25 - 60

9 - 42

58 - 91

62

38

9 - 23

77 - 91

Biomassa

Serragem
Algas
Palha de trigo

Mistry (1991)

2.6 Matriz Energética Mundial
A matriz energética mundial tem participação total de 80% de fontes de
carbono fóssil, sendo 36% de petróleo, 23% de carvão e 21% de gás natural.
11,2% da matriz energética corresponde à biomassa, que divide-se em
tradicional (queima direta) e moderna (combustíveis obtidos através de
processos de conversão) (Figura 2.7). Os combustíveis fósseis continuarão a
dominar a matriz energética devido ao seu uso em transportes (Birol & Argiri,
1999; MAPA, 2006), sendo que 95% da demanda adicional de energia
corresponderão a estes, até 2030 (Van Belle, 2006).
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Hidroelétrica
2,2%

Biomassa
tradicional
9,5%

Biomassa
moderna
1,7%

Nuclear
6,5%

Gás natural
21,1%

Outras
renováveis
0,5%

Petróleo
35,3%

Carvão
mineral
23,2%

Figura 2.7: Composição da Matriz Energética Mundial. Fonte: MAPA (2007)

Energias renováveis1 deverão suprir uma fração crescente da demanda,
inicialmente fora dos EUA. O seu crescimento mundial, incluindo a biomassa,
será fortalecido por considerações ambientais e de segurança no suprimento.
De um modo geral, o crescimento econômico e a proteção ao meio ambiente
serão os principais motivadores de mudanças/crescimento no setor energético.
A demanda por energia renovável crescerá 2,3% ao ano ao longo das duas
próximas décadas, portanto, acima do crescimento médio da demanda geral
de energia. Nos países em desenvolvimento, a bioenergia continuará a ser
uma importante fonte na matriz energética (Blottinitz & Curran, 2007). A
biomassa aparenta ser a maior e a mais sustentável fonte de energia
renovável, composta por 220 bilhões de toneladas de matéria seca anual,
pronta para uso energético (MAPA, 2005).
Em se tratando do Brasil, todas as demandas expostas e os potenciais
agroenergéticos confinados aqui convergem para uma perspectiva que
contempla um novo cenário energético (Figura 2.8), onde a utilização
tecnológica das biomassas faz com que estas cumpram seu papel como fonte
de energia renovável capaz de suprir a demanda interna emergente. Por isso,
todos os grupos de pesquisa & desenvolvimento tecnológicos do setor se

1

As energias renováveis são provenientes de ciclos naturais de conversão da radiação solar, que é a fonte primária
de quase toda energia disponível na terra. Por isso, são praticamente inesgotáveis e não alteram o balanço térmico
do planeta. (Aonde Vamos, 2007).

19

articulam com o objetivo de estudar as novas alternativas energéticas de cada
país (MME, 2007).

Figura 2.8: Perspectivas da Matriz Energética do Brasil em 2023 predita pelo
PDEE 2007/2016 e pelo Plano Nacional de Biocombustíveis (MME, 2007).
O Brasil já se destaca entre as economias industrializadas pela elevada
participação das fontes renováveis em sua matriz energética, o que a torna
uma das mais limpas do mundo. O fato de ser o maior país tropical do mundo
é um diferencial positivo para a produção de energia de biomassa. Como pode
ser observado na Tabela 2.4, 43,5 % da energia fornecida no Brasil é de
origem renovável, uma das maiores proporções do mundo, contrastando
significativamente com a média mundial, de 13,3 % (MAPA, 2005; EPE, 2007).

2.7 Demanda Projetada de Etanol para o Ano de 2013
A demanda total de etanol para o ano de 2013 se divide em diversas
finalidades: produção de biodiesel, mistura em óleo diesel, mistura em
gasolina, veículos bicombustíveis, mercado externo e outros fins (indústria
farmacêutica, bebidas etc).
Para a produção de biodiesel é priorizada a rota etílica por ser a mais
vantajosa para o nosso país, uma vez que temos etanol em abundância, o
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qual poderia ser utilizado para esta finalidade. Espera-se que até o ano de
2013 as desvantagens desta rota sejam minimizadas e ela se torne mais
competitiva frente à rota metílica, gerando um biocombustível com melhores
especificações (ANP, 2007).
A demanda projetada de óleo diesel para o ano de 2013 é de 52,9
bilhões de litros (ANP, 2007). Conseqüentemente, a demanda de biodiesel
destinado à mistura B5 em óleo diesel será de 2,6 bilhões de litros, sendo
necessários para a sua produção 400 milhões de litros de etanol.

Tabela 2.4: Suprimento Mundial de Energia.
Suprimento
primário de
energia (TEP)

ENERGIA
RENOVÁVEL
(TEP)

ENERGIA
RENOVÁVEL
(%)

Argentina

57,6

6,2

10,8

Austrália

115,6

6,6

5,7

Brasil

185,1

82,7

44,7

França

265,6

18,6

7,0

Alemanha

351,1

9,2

2,6

Reino Unido

235,2

2,5

1,1

2.281,4

99,1

4,3

10.038,3

1.331,9

13,3

País

Estados Unidos
Mundo

Fonte: Adaptado de MAPA (2005), EPE (2006).

2.8 Cenários tecnológicos emergentes
Atualmente, diversas tecnologias e perspectivas concretas se impõem
na

tentativa

de

liderar

o

mercado

de

insumos

para

produção

de

biocombustíveis a partir de matéria-prima vegetal. O grupo que mais investe
em pesquisa e desenvolvimento no setor de novos produtos para processos de
obtenção de etanol de amido (13 % de sua receita) coloca algumas
estratégias e perspectivas consideradas vitais para a implementação das
tecnologias modernas necessárias (Novozymes & BBI International, 2007):
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•

Redução de insumos nos processos através da engenharia de preparados
enzimáticos e produção de novas enzimas;

•

Desenvolvimento de processos combinados e com baixa geração de
resíduos;

•

Desenvolvimento de processos a partir de novos insumos em potencial
produzidos por projetos de incentivos rurais de novos cultivares;

•

Mais P&D no conceito de Biorrefinaria, com processos e plantas que
utilizem fitobiomassa para fins multipropósitos;

•

Desenvolvimento de novas linhagens de leveduras e enzimas que atuem
em processos SSF de hidrólise e fermentação isotérmicos, com tolerância a
elevados teores de etanol;

•

Processamento de bioetanol de amido de milho, após 2006, já ocorrendo
com menos de 53% da energia contida no produto final.

Para contemplar os cenários tecnológicos emergentes, foi criado o
Programa da Mamona tem como objetivo o apoio ao desenvolvimento agrotecnológico do setor produtivo, especialmente no meio rural, visando criar
oportunidades para o uso intensivo e extensivo da biomassa energética do
Brasil,

fortalecendo

a

ação

do

governo

para

a

potencialização

do

desenvolvimento regional, priorizando, em princípio, a cultura da mamona no
semi-árido nordestino (TECBIO, 2007).

Os principais pontos do Programa da Mamona estão listados abaixo
(AZEVEDO & LIMA, 2001):


Incrementar a produção de mamona consorciada com feijão no semi-árido;



Apoiar com tecnologias modernas de cultivo os agricultores da região;



Atrair investimentos em capital físico e humano para a região, através das
empresas âncoras de tecnologia e produção;



Reativar o parque industrial de extração de óleo;



Incentivar a produção de biodiesel;



Desenvolver uma cadeia produtiva que apresente vantagens do ponto de
vista produtivo, social e, em especial, com um forte apelo ambiental e
estratégico pela utilização do biodiesel como combustível;
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Ampliar a oferta de proteína de alto valor biológico para a população,
através da produção de feijão consorciado com a mamona;



Implantar um sistema de produção baseado na agricultura familiar;



Ampliar a oferta de biofertilizantes para manutenção e recuperação de
solos, através do uso da torta de mamona;



Contribuir para o aumento da oferta de ração animal através do uso da
torta de mamona desintoxicada;



Geração de ocupação para um agricultor a cada dois hectares, durante 250
dias ao ano;



Geração de renda no semi-árido;



Redução

da ociosidade

do

parque

industrial de

beneficiamento

de

oleaginosas do Nordeste;


Criar novas oportunidades de ocupação e de emprego no meio urbano do
semi-árido brasileiro, com a criação de plantas de produção de biodiesel,
próximas às áreas de produção agrícolas;



Desenvolvimento industrial de vários co-produtos da cadeia produtiva da
mamona;



Redução da poluição ambiental, através do uso do biodiesel;



Contribuição pelo seqüestro de carbono da atmosfera;



Evitar o êxodo rural;



Colaborar para uma melhor distribuição de renda.
Tudo isso justifica o empenho em estabelecer tecnologias nacionais

adequadas ao processamento de biomassas amiláceas produzidas no Brasil,
tendo como objetivo a valoração do resíduo (para caso de biomassa de 2ª
geração)

através

desenvolvidos

a

da

geração

tendência

é

de
a

bioetanol.
redução

de

Com
custo

os

novos

dos

insumos

processos

e,

consequëntemente, do produto final.
Dentro do contexto desenhado e na expectativa de contemplar o cenário
nacional com esforços no sentido do desenvolvimento tecnológico do setor de
biocombustíveis, propomos com neste estudo estabelecer tecnologia de
produção

de

bioetanol

a

partir

do

aproveitamento

do

resíduo

do

processamento da semente da oleaginosa nacional Ricinus communis L.
(mamona) utilizada para produção de biodiesel.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 Biomassa
Para um país tropical como o Brasil, o substituto natural para o petróleo
é certamente a biomassa. Esta é definida como toda matéria orgânica
renovável incluindo matéria vegetal, quer seja cultivada em terra ou em água,
produtos animais e esterco, subprodutos de processamento de alimentos e da
silvicultura e resíduos urbanos (Wright, 2006). Biomassa pode ser obtida tanto
se estabelecendo plantações de cultivos para bioenergia ou removendo-se os
resíduos da lavoura e do processamento das biomassas de cultivo (Schuchardt
& Ribeiro, 2000; Lal, 2005).
As energias renováveis têm o potencial técnico de atender grande parte
da demanda incremental de energia do mundo, independente da origem da
demanda

(eletricidade,

aquecimento

ou

transporte).

Há

três

aspectos

importantes a salientar: a viabilidade econômica, a sustentabilidade de cada
fonte e a disponibilidade de recursos renováveis para geração de energia, que
variam entre as diferentes regiões do globo (Hahn-Hägerdal et al., 2006). No
caso da biomassa, poucos países dispõem de condições de ampliar a área de
agricultura energética, sem competir com outros usos da terra, como
alimentação, lazer, moradia, vias de transporte e reservas de proteção
ambiental. Por tudo que já foi exposto, o Brasil se encontra com potencial
privilegiado (MAPA, 2005; Lal, 2005).
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3.2 Vantagens do Brasil no uso de biomassa como fonte
alternativa de energia
O Brasil tem muitas vantagens em relação aos outros países no que diz
respeito ao uso de energia renovável. A primeira vantagem comparativa que
se destaca é a perspectiva de incorporação de áreas à agricultura de energia,
sem competição com a agricultura de alimentos, e com impactos ambientais
circunscritos ao socialmente aceito (Figura 3.4).

Atual (Soja, girassol)
Potencial (anuais)

Potencial (perenes)
Atual + Potencial (anuais)
Atual + Potencial (anuais) +
Potencial (perenes)

Figura 3.1: Área de expansão da agricultura de energia. Fonte: MAPA (2006)

Também em decorrência de sua extensão e localização geográfica, o
Brasil apresenta outras três vantagens importantes. A primeira é a diversidade
de clima, o que permite administrar de forma mais flexível o risco climático. O
segundo aspecto é a exuberância de sua biodiversidade, o que significa que o
Brasil

necessita

exercitar

opções

de

novas

alternativas

associadas

à

agricultura de energia, ao invés de depender, incondicionalmente, de uma
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única espécie, como é o caso da Europa e dos EUA. Finalmente, o Brasil detém
25 % das reservas superficiais e sub-superficiais de água doce no planeta, o
que permite o desenvolvimento de culturas irrigadas (NAE, 2005).
O Brasil acumulou portentosa experiência no desenvolvimento de uma
pujante

agroindústria,

em

que

um

dos

paradigmas

é

justamente

a

agroindústria de etanol, reconhecida como a mais eficiente do mundo em
termos de tecnologia de processo e de gestão. A experiência dos últimos 30
anos forjou competência de gestão e negociação na cadeia, gerando as
condições para uma nova investida em outros nichos do mercado da
agricultura de energia.
Embora não exista um estudo definitivo comparando a geração de
emprego e renda e sua distribuição, cotejando as cadeias de energia de
carbono fóssil e de bioenergia, a experiência brasileira e o senso comum
indicam que é possível gerar na produção de etanol cerca de 100 vezes mais
empregos por unidade de energia produzida, comparativamente à cadeia de
petróleo, com a vantagem de que os empregos seriam gerados internamente,
auxiliando na solução de um dos mais sérios desafios brasileiros. A produção
agrícola desconcentra renda mais intensamente que a extração de petróleo ou
gás, podendo tornar o Brasil um paradigma mundial de como enfrentar três
grandes desafios do século XXI, com uma única política pública: através do
incentivo à agricultura de energia é possível enfrentar os desafios da produção
de energia sustentável, da proteção ambiental e da geração de emprego e
renda, com distribuição mais eqüitativa (MAPA, 2005).

3.3 Combustíveis de Biomassa
A energia de biomassa inclui tanto os usos tradicionais (queima para
cozimento e aquecimento) quanto os modernos (produção de eletricidade,
vapor e biocombustíveis líquidos). Algumas características são importantes
para a consolidação dos combustíveis de biomassa e ampliação do espaço
destes na matriz energética, tais como alta densidade e eficiência energética,
custo compatível, portabilidade, garantia de continuidade de fornecimento
entre outras (Demirbas, 2007).
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A Figura 3.5 apresenta um diagrama esquemático dos processos de
conversão energética de biomassas (MAPA, 2005).

Figura 3.2: Diagrama Esquemático dos Processos de Conversão Energética da
Biomassa. ANEEL (2005)

A maioria destes biocombustíveis não estará disponível comercialmente
até 2010. Apesar de a maioria dos biocombustíveis ainda ser mais cara do que
os combustíveis fósseis, a sua utilização está crescendo em vários países do
mundo. Encorajada por decisões políticas, a produção de biocombustíveis em
nível mundial é atualmente estimada em mais de 35 bilhões de litros (COM,
2006).
O Brasil é o país mais avançado, do ponto de vista tecnológico, na
produção e no uso de etanol como combustível, seguido pelos EUA e, em
menor escala, pela Espanha, Suécia, Quênia, Malawi e outros. O álcool é
utilizado em mistura com gasolina no Brasil, EUA, UE, México, Índia,
Argentina, Colômbia e, mais recentemente, no Japão. O uso exclusivo do
álcool como combustível está concentrado no Brasil (NAE, 2005).
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Dentre

os

biocombustíveis

em

fase

de

desenvolvimento,

estudos

europeus demonstram que o bioetanol de amido é um dos maiores atrativos
para a mitigação dos atuais problemas de demanda futura por combustíveis
renováveis. Sua viabilidade tende a ser maior caso a fonte de amido seja
associada à agrícola de um produto principal. A emissão de CO2(g) equivalente
aos fósseis pode ser reduzida a até quatro vezes (REIJNDERS &HUIJBREGTS,
2007).

3.4 Etanol na Produção de Biodiesel
Segundo a Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005, biodiesel é um
“biocombustível derivado de biomassa renovável para uso em motores a
combustão interna com ignição por compressão ou, conforme regulamento,
para geração de outro tipo de energia, que possa substituir parcial ou
totalmente combustíveis de origem fóssil”. O biodiesel pode ser usado puro ou
misturado ao diesel em diversas proporções. A mistura de 2% de biodiesel ao
diesel de petróleo é chamada de B2, e assim sucessivamente, até o biodiesel
puro, denominado B100 (JMA, 2007).
A transesterificação é o processo mais utilizado atualmente para a
produção de biodiesel. Consiste numa reação química dos óleos vegetais ou
gorduras animais com o álcool comum (etanol) ou o metanol (Figura 3.6),
estimulada por um catalisador, da qual também se extrai a glicerina, produto
com aplicações diversas na indústria química. Além da glicerina, a cadeia
produtiva do biodiesel gera uma série de outros co-produtos (torta, farelo,
etc.) que podem agregar valor e se constituir em outras fontes de renda
importantes para os produtores (Fukuda et al., 2001; Zhang et al., 2003).
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CH2-OOC-R1

R1-COO-R’

CH2-OH

Catalisador

CH-OOC-R2

+

CH2-OOC-R3

3 R’OH

R2-COO-R’

Álcool

R3-COO-R’

Triacilglicerídeos

+

CH-OH
CH2-OH
Glicerina

Biodiesel

Figura 3.3: Transesterificação de óleos vegetais (triglicerídeo) em presença
de álcool para produção de biodiesel (Embrapa Algodão, 2005).

A estequiometria da reação requer 3 mols de álcool e 1 mol de
triglicerídeo para fornecer 3 mols dos ésteres de ácidos graxos e 1mol de
glicerina (Ma e Hanna, 1999). Essa reação de alcoólise provoca a diminuição
da viscosidade do óleo vegetal assim como melhora o desempenho do mesmo
em motores movidos a diesel. Os ésteres etílicos apresentam a particularidade
de favorecerem a lubricidade do motor (Torres, 2006).
Segundo

Parente

(2003)

e

Aranda

(2005),

a

reação

de

transesterificação, que é a etapa da conversão propriamente dita do óleo ou
gordura em ésteres, pode apresentar o balanço mássico entre os reagentes e
produtos (Figura 3.7).

Figura 3.4: Esquema dos parâmetros e balanços de massas da produção
biodiesel por transesterificação de óleo vegetal. Fonte: Aranda (2005)
O processo de transesterificação pode utilizar como fontes de álcool, o
metanol e o etanol. A opção estrategicamente mais vantajosa para o Brasil é o
etanol, produzido nacionalmente em larga escala, a custos altamente

29

competitivos. O metanol, além de ser tóxico, necessita ser importado ou
produzido a partir de gás natural (carbono fóssil). Porém, no Brasil,
atualmente todas as plantas produtoras de biodiesel utilizam o metanol, pois a
transesterificação etílica é mais complexa e ainda se encontra em fases de
estudo (NAE, 2005). A transesterificação etílica, ainda em fase de estudos de
variáveis e condições operacionais dos processos, requer maiores quantidades
de reagentes (Tabela 3.2), o que resulta em maiores quantidades de produtos
a serem recuperados e efluentes a serem tratados. Devido ao caráter
azeotrópico do etanol, o processo de recuperação do álcool é também mais
complexo e dispendioso. (Boudaid, 2007).

Tabela 3.1: Biodiesel: comparação entre os ésteres etílicos e metílicos
obtidos nos seus respectivos processos de transesterificação.
Propriedade

Processo
metílico

Processo
etílico

Álcool consumido (Kg/1000 L de biodiesel)

90

130

Conversão (óleo → biodiesel)

97,5%

94,3%

Glicerina co-produzida

9,75%

9,35%

∆% potência frente ao diesel

- 2,5%

- 4%

∆% consumo frente ao diesel

+10%

+12%

Temperatura reacional

60º

85°

Tempo de reação

45 minutos

90 minutos

Fonte: adaptado de Ma & Hanna (1999)

Atualmente, a demanda total de óleo diesel no Brasil é cerca de 40
bilhões de litros anuais, sendo 94% produzido no próprio país e 6%
importada, com dispêndio de quase US$ 1 bilhão por ano com a importação. O
uso da mistura B2, já autorizada há 3 anos (desde dezembro de 2004), e
obrigatória a

partir

de

janeiro

de

2008, representa um volume

de,

aproximadamente, 840 milhões de litros anuais de biodiesel, e contribui para a
redução das importações de diesel. Para a mistura B5, obrigatória a partir de
2013, estima-se o volume de 2,6 bilhões de litros de biodiesel por ano, sendo
que a rota de transesterificação etanólica responderá por 90% deste total
(JMA, 2006).
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O mercado global de Biodiesel crescerá quatro vezes até 2012,
passando dos 7,8 bilhões de litros em 2007 para os 34,7 bilhões. Este volume
toma lugar dos combustíveis fósseis, possibilitando uma acentuada redução de
emissões de NOx, PAH e particulados (YANG, et al., 2007).

3.5 Tecnologias de Produção de Bioetanol
As matérias-primas utilizadas para a bioprodução de etanol classificam-se
da seguinte forma (Pereira Jr., 1991):


Substratos solúveis que podem ser facilmente extraídos e convertidos
prontamente a produto(s), como por exemplo: sacarose, glicose, frutose,
de cana de açúcar, beterraba, melaço, e lactose de soro de leite.



Polissacarídeos insolúveis, que precisam de tratamento moderado
para solubilização e hidrólise, antes da conversão a produto(s), como por
exemplo: amido de milho, mandioca, trigo, cevada, batata, etc.



Polissacarídeos insolúveis altamente resistentes, que necessitam de
pré-tratamento físico, seguido de hidrólise química ou enzimática para
produzir substratos na forma monomérica, que serão convertidos a
produto(s), como por exemplo: celulose e hemicelulose de matérias
primas lignocelulósicas.
Atualmente, o processo mais viável economicamente para produção de

etanol é o fermentativo, devido principalmente ao grande número de
matérias-primas naturais (amiláceas, celulósicas ou açucaradas) com potencial
uso biotecnológico. A Figura 3.8 apresenta os processos de obtenção de etanol
a partir de diferentes matérias-primas, observando-se as etapas comuns entre
estes.
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Figura 3.5: Tecnologias para a Produção de Etanol de Biomassas. Fonte:
Pereira Jr. (1991)

3.6 O Biodiesel da Mamona (Ricinus communis L.)

A mamona, denominada cientificamente como Ricinus communis L.
(Figura 3.9), pertence à família Euphorbiaceae e apresenta alto teor de óleo
na semente. A semente da mamona, em termos médios, segundo Freire et al.
(2006), é constituída por 65% de amêndoa e 35% de casca; já a semente de
alto

rendimento

possui mais

de

70%

de

amêndoa.

Esta

oleaginosa,

possivelmente originária da África, segundo Beltrão et al. (2002), está
disseminada em quase todo território brasileiro e, por tolerar a seca e exigir
calor e luminosidade, é cultivada principalmente na região nordeste, cujas
condições climáticas são adequadas ao seu desenvolvimento. Tem uma baixa
exigência hídrica (400-600 mm/ano) e pode ser cultivada em ampla faixa de
temperatura (20-34 °C) (Monteiro, 2007).
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Figura 3.6: Plantação de mamona (Ricinus communis L.) cultivada no
Nordeste Brasileiro. Fonte: Biodieselbr (2007).

A cultura da mamona sempre foi considerada uma atividade de
pequenos produtores, especialmente na região de clima semi-árido do Brasil.
Entretanto, ações do governo brasileiro para fomentar o desenvolvimento
regional, priorizando, em princípio, a cultura da mamona no Nordeste do
Brasil,

como

fonte

potencial

para

o

desenvolvimento

do

setor

de

biocombustíveis vêm mudando este panorama. Dados da CONAB (2006)
(Comunicado CONAB/MOC N°22 15/8/2006) afirmam que a produção de óleo
de mamona e, consequentemente, de torta de mamona para os próximos 3
anos (Tabela 3.3), partindo da atual área plantada, correspondente a
1.018.584 ha com uma produtividade de 730 Kg / ha. Atualmente o preço da
baga de mamona paga às 12 empresas produtoras (10 são do Nordeste) é de
0,56 R$/kg (CONAB 2007b).
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Tabela 3.2: Produção de óleo de mamona e de torta de mamona prevista
para os próximos 3 anos. Fonte: CONAB (2006)
Óleo de mamona

Torta de mamona

(tonelada)

(tonelada)

2007

509.292

509.292

2008

817.551

817.551

2009

1.137.960

1.137.960

Ano

O Brasil é, atualmente, o terceiro país produtor de mamona e tem
potencial para aumentar rapidamente sua participação nesse mercado, pois
dispõe de áreas aptas, tecnologia e experiência no cultivo, que já teve grande
importância para a economia nacional. As áreas de plantio de mamona no
Brasil estão sendo ampliadas de forma rápida para atender à demanda por
biodiesel, um mercado em expansão em todo o mundo e que tem potencial
para trazer importantes benefícios para o país: geração de renda no meio
rural, redução da emissão de gás carbônico, diminuição da poluição do ar nas
cidades e fortalecimento da economia nacional (EMBRAPA, 2007).

Conforme dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a produção
de mamona tem crescido 50 % ao ano. O programa do governo já envolve
100 mil famílias assentadas e a meta é atrair mais 200 mil famílias até 2008,
com plantio de mais 400 mil hectares (CONAB, 2007).

A principal problemática para a utilização do óleo de mamona
surge das propriedades da mamoneira. A ocorrência de proteínas
tóxicas no resíduo sólido das sementes apresenta riscos ecológicos que
precisam ser neutralizados, principalmente no cenário atual, que conta
com o aproveitamento dessa biomassa amilácea.
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3.7

O principal subproduto da cadeia produtiva da Mamona
Na região Nordeste do Brasil, há quase quatro milhões de

hectares apropriados, onde se alcançaria o rendimento de até 1,5
tonelada de sementes por hectare (Freitas & Fredo, 2005). O processo
de extração do óleo da semente de mamona para produção do biodiesel
e lubrificantes tem por resíduo a torta de mamona (TM) (Figura 3.10).
Esse resíduo possui alto teor de proteínas e é produzido na proporção
de 1,2 tonelada por tonelada de óleo extraído (Azevedo & Lima, 2001),
o que corresponde a 55% do peso médio das sementes, valor que pode
variar de acordo com o teor de óleo da semente e do processo industrial
de extração do óleo.

Além disso, rica em amido, a TM é biomassa

potencial para a geração de bioetanol (Azevedo & Lima, 2001; Silva et
al., 1996).
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Mamona em bagas

Impurezas

Pré-limpeza

Cozimento

Farinetas

Torta

Prensagem

Expansão
Óleo bruto
Extração por
solvente
Centrifugação
Óleo bruto

Farelo

Óleo degomado
Moagem
Neutralização
Secagem

Torta de mamona

Figura 3.7: Esquema com as etapas do processamento das sementes de
mamona para produção do óleo de mamona e do subproduto torta de
mamona. Fonte: Embrapa Algodão (2005)

Em

todo

o

predominantemente

mundo,
como

o

uso

adubo

da

torta

orgânico,

de

embora

mamona
possa

tem
obter

sido
valor

significativamente maior se utilizada como alimento animal, aproveitando o
alto teor de proteínas (Tabela 3.4) com percentuais significativos de
aminoácidos essenciais (Tabela 3.5). No entanto, a presença de fatores
antinutricionais (Albuminas, ricina e ricinina) (Wilkinson et al., 2007;
Gardner Jr., 1960) não permitem o aproveitamento in natura desse resíduo
como alimento animal sem prévio tratamento para destoxificação. A ricina é
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uma proteína encontrada exclusivamente no endosperma das sementes de
mamona, tendo sido detectados teores de 1,5 a 9,7 mg/g em 18 espécies
catalogadas dos Estados produtores. O teor de alérgenos na torta de diversas
cultivares varia entre 6,1% e 9,0%. (Biodieselbr, 2007b).
A ricina é uma glicoproteína globular, constituída por uma cadeia A e
uma cadeia B unidas por ligações de dissulfeto. A extração da Ricina da torta
de mamona é dificultada devido a ocorrência de forma complexada às
estruturas de grânulos de amido e vesículas lipíticas. Sua dose letal (DL50)
pode ser de até 0,005 mg/kg (Bradberry, 2007).

Tabela 3.3: Exemplo de composição bromatológica de uma torta de mamona.
Matéria seca

91,5 %

Proteína bruta

42,5 %

Fibra

20,04 %

Cálcio

0,68 %

Fósforo

0,78 %

Extrato etéreo

4,23 %

Fonte: Souza, 1979F

Tabela 3.4: Composição percentual em aminoácidos na torta de mamona
destoxicada em comparação com o farelo de soja.
Torta de

F a r e lo d e

Mamonaem

Mamona

s o ja

r e la ç ã o à S o ja

Arginina

3,505

2,563

+26,9 %

Lisina

0,669

2,549

- 281,0 %

Metionina

0,633

0,663

-4,7 %

Cistina

0,433

0,583

-34,6 %

Triptofano

0,086

0,660

- 667,4 %

Histidina

0,564

0,785

- 39,2 %

Leucina

2,816

3,426

- 21,7 %

Isoleucina

1,890

1,947

- 3,0%

Fenilalanina

1,775

2,005

- 13,0 %

Treonina

1,224

1,772

- 44,8%

Valina

2,429

2,341

+ 3,6 %

Aminoácidos

Fonte: Souza (1979).
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De acordo com estudos em andamento no Centro de Pesquisas da
Petrobrás (CENPES) sobre o processo de transesterificação do óleo de
mamona em biodiesel, se forem gerados 160 L de etanol para cada 1000 kg
de torta de mamona produzida com a prensagem das sementes, o processo de
conversão química do óleo extraído em ésteres etílicos (biodiesel) tornar-se-ia
auto-suficiente em relação à demanda de etanol.

3.8 Características tóxicas da torta de mamona
A ricina é uma proteína encontrada exclusivamente no endosperma das
sementes de mamona, não sendo detectada em nenhuma outra parte da
planta. A concentração dessa proteína na semente pode variar entre diferentes
genótipos, tendo sido detectados teores de 1,5 a 9,7 mg/g em 18 acessos de
um banco de germoplasma dos Estados Unidos (PINKERTON et al., 1999); ela
é a principal responsável pela toxidez da torta de mamona e, segundo Moshkin
(1986), está entre as proteínas de maior toxidez conhecida pelo homem.
Trata-se de uma proteína com duas subunidades de aproximadamente 34 kDa
que biologicamente possuem diferentes funções (OLSNES e KOZLOV, 2001).
A ricina se classifica como uma lectina, ou seja, uma proteína que tem
um

sítio

receptor

específico

para

um

açúcar

ou

uma

unidade

de

oligossacarídeo; pertence à família das lectinas A-B, isto é, composta por duas
subunidades, uma delas com atividade enzimática e a outra com um sítio de
ligação específica ao açúcar galactose, exercendo seu mecanismo de toxidez
através da inativação dos ribossomos (OLSNES e KOZLOV, 2001). Segundo
Lord et al. (1994), a unidade A da ricina pertence a uma classe de enzimas
conhecida como proteínas inativadoras do ribossomo (RIC, em inglês).
Normalmente

essas

proteínas

não

apresentam

toxidez,

pela

incapacidade de penetrarem na célula e atingir os ribossomos; estão presentes
em produtos largamente ingeridos na alimentação humana, como gérmen de
trigo e cevada. No caso da ricina, esta subunidade A se encontra ligada à
subunidade B, que se liga à parede celular e permite a entrada da subunidade
A por endocitose para o citossol e promove a morte da célula por inibição da
síntese protéica.
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Na área médica a ricina tem se destacado entre um grupo de proteínas
tóxicas que vêm sendo usadas com o objetivo de matar células indesejadas
(células cancerígenas) (WOO et al., 1998; LORD et al., 1994). Para chegar ao
alvo, a toxina é ligada a um anticorpo que reconhece especificamente a célula
que se deseja eliminar, possibilitando que a ricina penetre a célula e provoque
a toxidez (LORD et al., 1994). Esta toxina também chamou a atenção ao ser
usada criminosamente para o assassinato do jornalista búlgaro Georgi Markov,
em 1978, na cidade de Londres (LORD et al., 1994). O óleo de mamona não
possui ricina, pois toda a proteína da semente permanece na torta (TM) após o
processo de extração, até mesmo porque essa proteína é insolúvel em óleo.
Apesar da alta toxidez, é possível desenvolver imunidade contra a
ricina, como comprovado nos estudos de Tokarina e Döbereiner (1997) no
qual bovinos que receberam pequena dose de ricina (por ingestão) criaram
certa

imunidade

e

posteriormente

suportaram

uma

dose

mais

alta,

apresentando sintomas de intoxicação, mas permanecendo vivos, enquanto
animais que receberam diretamente a dose mais alta, não resistiram.
Hewetson et al. (1993) induziram imunidade em ratos, os quais resistiram a
doses muito altas de ricina por inalação (DL99), confirmando a capacidade de
imunização. Os principais sintomas da intoxicação por ricina em coelhos foram
descritos por Brito e Tokarnia (1996) como: perturbações digestivas,
inapetência ou anorexia, fezes escassas, escuras e, às vezes, pastosas, além
de cólicas. Na necropsia revelou-se que os principais sintomas são percebidos
no intestino delgado e ceco. O período entre a administração da ricina e morte
do coelho variou entre 12 e 68 horas, ressaltando-se que os primeiros
sintomas foram percebidos após 8 horas.

3.9 Destoxificação da torta de mamona
A transformação da torta de mamona em um produto atóxico que possa
ser usado para alimentação animal já vem há muito tempo despertando a
atenção de diversos pesquisadores no mundo, tendo-se obtido alguns
resultados satisfatórios há décadas (GARDNER et al., 1960; PERRONE et al.,
1966), embora alguns passos tecnológicos ainda necessitem ser desenvolvidos
para que o produto possa tornar-se economicamente viável.
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Muitos processos para destoxicação já foram testados e alguns
patenteados em diversos países, conforme descrito por Perrone et al. (1966) e
Kling (1974). Em 1934, Petrozyan e Ponomarev (citados por KLING, 1974)
publicaram um trabalho no qual mostravam a possibilidade de destoxicar a
torta de mamona pelo seu cozimento por uma ou duas horas. Em 1938,
confirmou-se que o aquecimento a 140ºC durante 60 a 90 minutos era
suficiente para eliminar os princípios tóxicos dessa torta. Em 1940, foi
patenteado na Alemanha um processo de destoxicação que consistia em ferver
a torta repetidamente, por curtos períodos de tempo, com mudança da água
após cada fervura. No mesmo ano, também foi concedida uma patente na
Bélgica que se baseava em eliminar a ricina por extração da torta com
halogenetos e hidróxidos alcalinos, seguida de autoclavagem. Em 1941, outra
patente foi obtida na Hungria tratando-se a torta com vapor de água e
posterior remoção a vácuo do excesso de umidade. Outra patente foi
concedida em 1942 para tratamento da torta com água quente e clorofórmio
em ebulição. Em 1949, estudos concluíram que a autoclavagem por cerca de
15 minutos e tratamento com ácidos ou álcalis diluídos foram eficazes; apenas
o aquecimento a 80ºC não foi suficiente para eliminar os princípios tóxicos.
Gardner et al. (1960) testaram diversos processos para destoxicação da
TM combinando diferentes temperaturas, adição de produtos químicos e
outros processos: adição de produtos alcalinos (NaOH, KOH, Ca(OH)2),
amonização,

tratamento

com

diferentes

temperaturas,

inclusive

autoclavagem, tratamentos ácidos, uréia, permanganato de potássio e
fermentação

aeróbia.

Vários

desses

métodos

conseguiram

destoxificar

totalmente a ricina e o princípio alergênico da torta, sendo os melhores:
aquecimento seco a 205ºC, cozimento da torta em flocos na presença de 2%
de NaOH à pressão de 20 psi, cozimento com 0,9 % de HCl e 3 % de CH2O,
entre outros. Chegou-se à conclusão de que é possível eliminar o princípio
tóxico da torta, mas naquele estudo não se considerou a viabilidade industrial
nem econômica desses processos e tampouco se avaliaram as características
nutricionais e a palatabilidade do produto obtido.

Freitas (1974) avaliou a destoxicação e desalergenização da TM pelo
uso de radiação ionizante, concluindo que a radiação de elevada intensidade
(20 Mrad) aplicada à torta misturada com água na proporção de 1:6 (v:v) foi
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capaz de eliminar ambos os fatores antinutricionais. Porém, radiações de
menor intensidade (10 ou 5 Mrad) não foram suficientes para obter o mesmo
efeito. Nos experimentos conduzidos por Mackinnon e Alderton (2000) foi
demonstrada a viabilidade de desnaturação da ricina utilizando-se hipoclorito
de sódio em concentrações a partir de 0,02 M, caso em que foi testada a ricina
pura e não o tratamento da torta.
Gandhi

et

al.

(1994)

propuseram

um

método

inovativo

para

destoxicação que consiste na mistura da torta de mamona com a torta da
planta Shorea robusta que também é tóxica devido ao alto teor de tanino. O
tanino daquela torta causa a precipitação da ricina (e outras proteínas
também), procedendo à destoxicação dos dois materiais ao mesmo tempo.
Nos

resultados

apresentados

pelos

autores,

ocorreu

a

destoxicação

acompanhada de um efeito sinérgico que melhorou a qualidade da proteína de
ambas as tortas.
Perrone et al. (1966) verificaram diminuição no teor de lisina disponível
nas tortas tratadas por ácido, álcali e vapor, e também que a solubilidade das
proteínas comparada com a da torta não-tratada, estava sensivelmente
diminuída. Mottola et al. (1971) detectaram redução no teor de lisina devido
ao aquecimento excessivo da torta.
Silva (1974) desenvolveu um método para purificação da ricina baseado
em extração ácida, precipitação com cloreto de sódio e sulfato de amônio e
cromatografia em colunas de DEAE-celulose e Sephadex. Woo et al. (1998)
desenvolveram um método simples de purificação da ricina que utiliza apenas
uma cromatografia em gel de Hidroxiapatita, sendo mais simples e rápido que
os outros métodos em que se utilizam filtração em gel ou cromatografia de
troca iônica. No entanto, a ricina isolada por este método, chamada ricina-E,
possui menor toxidez que a tradicional ricina-D, isolada através de colunas de
Sepharose.

A diferença entre esses dois tipos de ricina é apenas sua

afinidade pelo açúcar galactose. Como a ricina-E tem menor afinidade por este
açúcar, liga-se mais fracamente à parede celular e, assim, tem pouco poder
tóxico. Ambas as ricinas possuem o mesmo peso molecular e são compostas
por duas subunidades muito similares (WOO et al., 1998).
Métodos para medição de ricina são essenciais para que se possa
trabalhar com essa toxina tanto em pesquisa quanto em processamento
industrial. Desde que se iniciaram os estudos com essa proteína, diversos
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métodos têm sido utilizados, sendo o mais simples a injeção de extratos da
amostra a ser analisada em cobaias, método utilizado na série de estudos
realizada na Universidade Federal do Rio de Janeiro (SILVA, 1974; FREITAS,
1974; KLING, 1975; BON, 1977 e CARVALHO, 1978) e em vários outros
trabalhos

relatados,

permanecendo

ainda

hoje

como

uma

alternativa

imprescindível para confirmar a inexistência de toxidez em determinado
material. O teste de hemaglutinação foi utilizado por Gardner et al (1960), o
qual era semi-quantitativo, não permitindo a quantificação da proteína, mas
comparando com um padrão j. No entanto, se descobriu posteriormente que a
hemaglutinação era causada por uma proteína muito similar à ricina (RCA Ricinus communis agglutinin), sendo que a aglutinina possui atividade tóxica
muito baixa, porém alta capacidade de hemaglutinação, enquanto a ricina tem
baixa capacidade de hemaglutinação, mas alta atividade tóxica (LORD et al.,
1994). As similaridades são tão grandes entre as duas proteínas que os
anticorpos produzidos contra ricina têm forte reação cruzada com a RCA, e a
composição de aminoácidos entre as duas são homólogas em 93% na
subunidade A e em 84% na subunidade B. Os métodos de medição de ricina
de maior equilíbrio entre confiabilidade, praticidade e sensibilidade são aqueles
baseados em imunologia, os quais são utilizados na maioria dos estudos
publicados recentemente. Koja et al. (1980) desenvolveram metodologia para
medição da ricina pelo método ELISA (Enzymelinked Immunosorbent Assay) e
posteriormente outros autores desenvolveram métodos ainda mais sensíveis
para uso médico, destinados a medir a concentração da proteína em fluídos
biológicos como o sangue ou plasma. Um desses métodos de alta sensibilidade
foi

apresentado

por

Poli

et

al.

(1994),

baseado

em

ELISA

com

quimiluminescência, com sensibilidade de 0,1 ng/ml.
Narang et al. (1997) desenvolveram um biosensor utilizando fibra ótica
com sensibilidade de 100 pg/ml, também com base em imunologia, podendo o
biosensor ser preparado em cerca de 20 minutos para se fazer uma leitura
rápida. Pinkerton et al. (1999) desenvolveram um método de medição de
ricina por imunodifusão radial, no qual se prepara uma lâmina feita de gel
contendo anticorpos anti-ricina; fazem-se poços no gel; coloca-se o extrato a
ser analisado e observa-se a formação de um anel ao redor do poço, o qual
tem maior ou menor diâmetro de dependendo da quantidade de ricina
presente no extrato adicionado. O’Brien et al. (2000), Taitt et al. (2002) e
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Delehantly e Ligler (2002) propuseram equipamentos e processos que
permitem a detecção simultânea de diversas toxinas e agentes químicos
potencialmente utilizáveis com arma química, entre os quais se inclui a ricina.
Shyu et al. (2002) também desenvolveram um método em que se utilizam
anticorpos específicos para a subunidade A da ricina ligada a partículas
coloidais de ouro e outro anticorpo específico para a subunidade B da ricina
presa a uma matriz, de forma que a ricina fica presa entre os dois anticorpos
junto com as partículas de ouro, as quais são mensuradas. Como se percebe,
todos os métodos apresentados se baseiam em imunologia por ELISA ou
imunocromatografia.
Wannemacher et al. (1992), objetivando definir a técnica mais acurada,
compararam a detecção de ricina em um extrato de sementes de mamona por
métodos de diferentes sensibilidades (a sensibilidade é informada entre
parênteses): toxicidade em ratos (0,4 ppm), citotoxidade em células “Vero”
(0,01 ppm), ELISA (0,002 ppm), HPLC (5 ppm), eletroforese em gel (20 ppm)
e eletroforese capilar de alta performance (25 ppm) cujos resultados obtidos
foram: 4,1 ppm pela toxidez de ratos, 4,9 ppm pela citotoxidade em células
“Vero”, 1,3 ppm por ELISA, 9,3 ppm por HPLC, 3,3 ppm por eletroforese em
gel e 2,9 ppm por eletroforese capilar. Concluiu-se que todos os métodos
podem ser utilizados para detectar ricina em um extrato, mas os resultados
obtidos podem ter grande variação.
A obtenção de cultivares de mamona isenta ou com baixo teor de ricina
tem sido buscada através de melhoramento genético na Texas Tech University
(PINKERTON et al., 1999); no entanto, ainda não se dispõe de um genótipo de
mamoneira totalmente livre de ricina, de forma que, mesmo em baixo teor, a
ricina continua presente e a destoxicação de sua torta ainda é necessária.
Também nos Estados Unidos, no Departamento de Agricultura, Albany,
Califórnia,

se

está

trabalhando

no

desenvolvimento

de

mamoneiras

transgênicas na qual a síntese da ricina e das proteínas componentes do
complexo alergênico CB-1A seja bloqueada (McKEON, 2002). Já se conhece a
rota bioquímica de síntese das proteínas-alvo, os genes que expressam as
proteínas já foram identificados e os trabalhos estão avançando no sentido de
sintetizar uma planta em que essas proteínas estejam ausentes, embora no
presente não se tenham informações sobre os avanços obtidos nesse projeto.
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3.10

Estrutura química do amido

O amido, polissacarídeo que consiste de resíduos de ∝-D-glicose apenas
e, como tal, pode ser considerado uma homoglucana. Entretanto, estruturas
hierarquicamente complexas devem ser consideradas no grânulo de amido
(Buléon et al., 1998).
No amido, as ligações glicosídicas recebem numerações de 1 a 6, como
se apresenta na Figura 3.8. Essas numerações facilitam a compreensão das
propriedades e reatividade do amido.
O amido, que se apresenta na forma de discretos grânulos com forma e
tamanho dependente da sua fonte botânica, é composto por dois tipos de
macromoléculas: amilose e amilopectina. O amido deve muito de sua
funcionalidade a essas duas macromoléculas, assim como à organização física
das mesmas dentro da estrutura granular. A proporção entre amilose e
amilopectina é variável com a fonte botânica, o que irá conferir características
específicas à pasta de amido (Fundação Cargill, 2002ª).
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Figura 3.8: Estrutura da molécula de D-glicose na forma ∝-pyranose.

3.10.1

Amilose

A amilose é uma molécula essencialmente linear formada por unidades
de D-glicose ligadas em ∝-(1→4) com um pequeno número de ramificações
(Buléon et al., 1998). Seu grau de polimerização é controverso e parece ser
dependente do vegetal de origem e do estágio de crescimento. Existem nos
grânulos de amido moléculas de amilose estritamente lineares e outras que
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apresentam ramificações. Independentemente, têm a mesma reação com
iodo, diferentemente da amilopectina.
A distribuição de pesos moleculares nas moléculas de amilose é variável
com as fontes botânicas e com a forma de extração. Os pesos moleculares das
moléculas ramificadas são de 1,5 a 3 vezes maiores que aquele das frações
lineares. Não há variações significativas entre os pesos moleculares médios de
amiloses de sementes quando comparadas com as de raízes ou tubérculos.
O peso molecular desse polímero é variável com a fonte e as condições
de processamento empregadas na extração do amido, podendo conter de 200
a 2000 unidades de glicose. Em uma das extremidades da cadeia polimérica a
unidade terminal de glicose apresenta uma hidroxila primária e duas
secundárias, assim como um grupamento aldeído redutor na forma de um
hemiacetal interno, sendo, pois denominado de final redutor da molécula. A
extremidade oposta ou final não redutor apresenta uma unidade de glicose
contendo uma hidroxila primparia e três secundárias, sendo que as outras
unidades de glicose do polímero apresentam uma hidroxila primária e duas
secundárias (Buléon et al., 1998).
A amilose apresenta peso molecular de 1,5x105 – 106 e tamanho médio
da cadeia de aproximadamente 1000 unidades de glicose. A amilose forma
complexo com o iodo, dando coloração azul e é instável em soluções aquosas
diluídas, formando um retículo pela propriedade de retrogradação. A amilose
quando obtida como hélices simples co-cristalizadas com compostos tais como
iodo, DMSO, álcoois e ácidos graxos é denominada genericamente de amilose
V (Fundação Cargil, 2002a). No caso de complexos amilose-lipídio, acredita-se
que a parte alifática do ácido graxo fica no interior da hélice da amilose
(Figura 3.9).
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Figura 3.9: Representação do modelo molecular de complexos amiloselipídio, mostrando a inclusão da região alifática no interior da hélice simples da
amilose. Fonte: Buléon (1998).
A amilose é determinada por diversas metodologias, quando o amido se
associa à porção lipídica, nenhuma é totalmente aceita como ideal. O acesso
ao amido se torna comprometido.

3.10.2

Amilopectina

A amilopectina é uma molécula altamente ramificada formada por
unidades de D-glicose ligadas em ∝(1→4) e com 5 a 6 % de ligações ∝(1→6)
nos pontos de ramificação. A grande maioria dos amidos contém 20-30 % de
amilose e 70-80 % em amilopectina e essa razão varia com a fonte botânica.
É composta por centenas de cadeia curtas de (1→4)-∝-D-glucanas que são
interligadas pelas ligações ∝(1→6). A amilopectina apresenta um grau de
polimerização de cerca de 104 – 105, peso molecular da ordem de (50500)x106 e o comprimento das ramificações é variável mas é comum
apresentarem entre 20 e 30 unidades de glicose. Em presença de iodo, a
amilopectida dá coloração avermelhada e é estável em soluções aquosas
diluídas (Biliaderis, 1991).
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Vários modelos estruturais têm sido propostos para explicar o modo das
cadeias

unitárias

arranjarem-se

para

proporcionar

estrutura

altamente

ramificada. A caracterização das frações de amilose e amilopectina (Figura
3.10)

tem

sido

feita

após

solubilização

e

fracionamento

do

amido

(solubilização em DMSO, por exemplo, pois não há muito inchamento,
adissolução é rápida e não ocorre degradação). De maneira clássica, essas
moléculas podem ser caracterizadas pelo grau de polimerização, ramificadas
ou não, o que afeta a capacidade de ligação com o iodo e a susceptibilidade a
enzimas assim como a viscosidade intrínseca (Biliaderis, 1991). Sabe-se que a
interação de cadeias lineares de amilose com o iodo gera um complexo de
inclusão no qual as moléculas de iodo ocupam a cavidade central da hélice do
polissacarídeo, com formação de cor com absorção máxima a comprimentos
de onda entre 620 e 680 nm. No caso da amilopectina, a interação com iodo
resulta em absorção máxima na região entre 530 e 555 nm. A estequiometria
da interação iodo-polissacarídeo foi usada para o desenvolvimento de uma
titulação

potenciométrica

para

estimar

quantitativamente

amilose

e

amilopectina em amidos (Whistler, 1997).

Figura 3.10: Seção da molécula de (a) amilose e (b) de talhe da ramificação
da molécula de amilopectina, incluindo a numeração dos carbonos na glicose.
Em relação as estruturas de amilose, foram observadas a existência de
duas populações inteiramente distintas, uma estritamente linear e uma
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segunda caracterizada por uma β–amilólise de 40 %. Este baixo valor sugeriu
que os poucos pontos de ramificação na fração ramificada de amilose, talvez
0,3 a 0,5 % do total de ligações, estariam localizados próximos ao terminal
redutor (Whistler, 1997). As β–limite dextrinas das amiloses ramificadas
também mostraram propriedades tais como capacidade de ligação com iodo e
pesos moleculares próximos àqueles apresentados pela amilose original e
er4am completamente diferentes daqueles da amilopectina. O número médio
de cadeias secundárias ligadas aos pontos de ramificação ocasionais ∝(1→6)
variaram de 4 a 18 (Hizuruki et al., 1997). Estes autores encontraram uma
média de 2 a 8 pontos de ramificação por molécula, com cadeias ramificadas
contendo de 4 a mais que 100 unidades glicosil. Através do fracionamento das
β–limite dextrinas, foi concluído que a amilose ramificada possui alguns
pequenos clusters de cadeias menores.
A ação de enzimas amilolíticas sobre grânulos de amido tem sido
estudada e os amidos classificados em função da susceptibilidade. Em ordem
decrescente de susceptibilidade são citados os amidos de milho ceroso,
mandioca, sorgo, milho, arroz, sagu, araruta e batata. Foram elucidados dois
padrões de degradação: erosão e fragmentação extensiva dos grânulos de
amido se semente e destruição seletiva de grânulos dos outros tipos de amido
(Biliaderis, 1991).
Não está claro se é a amilose ou a amilopectina a fração mais atacada
quando se faz o tratamento enzimático de grânulos de amido. A amilose pode
existir nos grânulos de maneira independente da amilopectina, o que parece
sugerir que essas moléculas lineares predominam na fração amorfa. Sendo
assim, os grânulos tratados com amilases poderão apresentar menores teores
de amilose. Estudos realizados com grânulos de amido
concluíram

que,

após

tratados

com

amilases,

as

de semente

enzimas

atacaram

indistintamente regiões amorfas e cristalinas e que a fração amilose pareça
estar distribuída homogeneamente nas regiões amorfas e cristalinas dos
grânulos (Whistler, 1997).
Uma molécula de amilopectina consiste de uma cadeia principal, que
carrega o grupo redutor da molécula, e numerosas cadeias ramificadas
denominadas cadeias A e B (Figura 3.11). As cadeias A são aquelas que são
conectadas a outras cadeias via ligações ∝(1→6), mas não carregam qualquer
ramificação. Cadeias B são aquelas conectadas a outras cadeias também via
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ligações ∝(1→6), também que possuem uma ou mais cadeias A ou B, ligadas
a ela através de ligações ∝(1→6).

Figura 3.11: Estrutura da amilopectina de sementes (milho) em cluster e as
cadeias laterais A e B. Fonte: Fundação Cargil (2002a).

French (1984) propôs um modelo para a amilopectina, no qual os clusters
ou cachos, associados de cadeias A passariam a constituir uma camada
cristalina com 60 Angstron de espessura na direção do eixo da cadeia. Tais
clusters associados constituiriam a fração dos grânulos de amido resistentes
ao ácido. As áreas intercristalinas entre os sucessivos clusters ou camadas
cristalinas,

conteriam

a

maior

parte

das

ligações

∝(1→6)

bem

mais

susceptíveis ao ataque ácido.

3.11

Propriedades Químicas do amido

O amido, incluído entre os alimentos energéticos pode ser considerado
um carboidrato de estrutura complexa, formado por monossacarídeos (glicose)
ligados entre si e representado pela fórmula geral (C6H10O5)n+xH2O.
O amido é acumulado nas plantas às custas de resíduos de glicose
formados durante o processo de fotossíntese. Essas glicoses unidas pela ação
das enzimas na presença de ATP, formam cadeias longas de amido. A união
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entre duas ou mais moléculas de glicose é feita por ligação glicosídica, do tipo
alfa. O reconhecimento do tipo de ligação é muito importante na definição das
propriedades dos polissacarídeos (Fundação Cargill, 2002b).
As ligações glicosídicas do tipo alfa, em conjunto, formam uma hélice
oca. Quando uma solução contendo iodo é colocada em contato com o amido,
as moléculas alojam-se no interior dessa hélice, formando um complexo
amido-iodo de cor azul intensa. Essa reação é uma das ferramentas mais
importantes para se acompanhar e compreender as propriedades do amido e a
ação de agentes físicos e químicos sobre ele. A estrutura helicoidal do amido é
formada por deposição radial de dois componentes: amilose e amilopectina,
polímeros esses que influem sobre as propriedades do amido (Fundação
Cargill, 2002b).
A amilose é um polissacarídeo composto de unidades de ∝(1→4) DGlicose unidas em longas cadeias predominantemente lineares. A amilose
durante a distensão de sua estrutura helicoidal não ramificada apresenta a
propriedade de absorver até 25 vezes seu peso em água. Em presença de iodo
colore-se de azul intenso. Apenas uma das extremidades é redutora, a que
corresponde ao carbono 1 (Fundação Cargill, 2002b).
Como a amilose é formada de ligações ∝(1→4) nas porções retilíneas,
diferindo desta, porém, por apresentar muitas ramificações devido a presença
de ligações ∝(1→6) entre as cadeias de glicose. Resulta em coloração
avermelhada quando tratado com solução de iodo. De cada 20 a 30 moléculas
de glicose, ocorre ponto de ramificação. Essa característica a torna menos
susceptível que a amilose à ação de certas enzimas, o que é fator importante
para explicar a ação de enzimas sobre o amido e sua aplicação em processos
industriais.
O amido quando puro tem coloração branca, é insípido e se adicionado à
água fria e mantido sob agitação forma uma suspensão de aspecto leitoso,
separando-se após repouso. Embora tendo-se verificado que pequena fração
se torna solúvel, é tido como praticamente insolúvel. Em biomassas em que o
amido se associa as estruturas de protéicas ou lipídicas, a disponibilidade e
separação do amido ficam comprometidas (Fundação Cargill, 2002b).
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3.12

Hidrólise de biomassas amiláceas

Entre os hidrolisados do amido, as modificações enzimáticas são as mais
valorizadas. No entanto, é possível obter alguns tipos de amido por hidrólise
química. Surmely (1996) relata as vantagens da hidrólise enzimática em
comparação à hidrólise ácida:

 A neutralização de uma hidrólise ácida produz quantidade significativa de
sal, enquanto que na hidrólise enzimática, os teores de minerais são
mínimos.
 Na hidrólise enzimática, o volume de carvão ativado usado para remover
compostos coloridos e tóxicos é menor.
 Simplificação da linha de produção, com reatores unitários de liquefação e
sacarificação.
 Ganho de energia, pois a liquefação ácida tradicional, em processo por
batelada, exige cozimento sob pressão com temperatura alta. A liquefação
enzimática de compostos amiláceos pode ser realizada em temperaturas de
85 °C, durante alguns minutos, dependendo das características da
biomassa.
 A hidrólise enzimática possibilita a fabricação de uma gama completa de
hidrolisados, com a mesma linha de equipamentos.

Apesar de todas essas vantagens, os custos elevados da linha de
processamento enzimático e das enzimas são fatores restritivos para a
aplicação desta tecnologia. Além do investimento inicial, a tecnologia
enzimática exige mão-de-obra mais especializada para o controle de seus
processos.
Como foi apresentado, existem dois componentes no amido: a amilose e
a amilopectina. A amilose é um polímero linear formado por aproximadamente
2000 unidades de D-glicose unidas por ligações glicosídicas α-(1-4), e compõe
entre 15 - 29% do peso total do amido. O restante do amido é amilopectina,
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um polímero ramificado formado por várias centenas de milhares de unidades
de D-glicose unidas por ligações α-(1-4) e ramificações acopladas por ligações
α-(1-6). Essas diferentes estruturas são mostradas na Figura 3.12.
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Figura 3.12: Detalhe das estruturas da amilose e amilopectina.

Quando água é adicionada, o amido pode ser hidrolisado a unidades de
glicose, embora seja necessária a presença de um ácido ou enzimas
específicas para que um grau de hidrólise significativo possa ocorrer.
Normalmente, antes da hidrólise, a suspensão de amido é submetida a
aquecimento prévio para que o polímero possa desenredar (gelatinização)
expondo as ligações glicosídicas ao ataque do ácido ou das enzimas. A reação
de hidrólise pode ser representada por:

amido + (n+m)H2O

→ n glicose + m maltose

Além de glicose e maltose, maltotriose (Figura 3.13) pode se formar
como um dos intermediários formados durante a hidrólise. A quantidade
relativa desses três diferentes produtos depende das condições reacionais, tais
quais a duração da reação, a temperatura, o pH e a presença de enzimas
específicas (Colonna et al. 1988).
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Figura 3.13: Estruturas da glicose, maltose e maltotriose, principais produtos
da hidrólise do amido.

A hidrólise do amido é o passo fundamental no processo de produção
de bioetanol de fontes amiláceas. O principal papel desta etapa é propiciar a
conversão dos dois maiores componentes poliméricos do amido, a amilose e a
amilopectina, para açúcares fermentáveis que poderão ser convertidos
subseqüentemente a etanol por leveduras. Normalmente, a degradação
enzimática do amido de sementes é iniciada com uma etapa de gelatinização,
visto que a amilose e a amilopectina, em suas condições naturais, não estão
prontamente acessíveis à ação das amilases no processo de hidrólise (Lurgi
Co, 2006; Toral et al. 2002).

Avanços no desenvolvimento de α–amilase e glicoamilase permitiram
o

estabelecimento

de

um

mercado

comercial

de

enzimas

chamadas

genericamente por “enzimas de processo frio” (enzyme cold process) (Baras et
al., 2002). As vantagens principais deste processo são o menor consumo de
energia e um menor conteúdo de impurezas não glicosídicas, trazendo
conveniência para o processo de produção de etanol. As α-amilases (α-1,4-
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glucano-4-glucanohidrolase) são enzimas termoestáveis capazes de liquefazer
amido através da catálise da hidrólise aleatória de ligações glicosídicas α-(1-4)
internas à cadeia do polímero (Konsoula et al., 2004), gerando maltose e
dextrinas ramificadas e lineares (Bandaru et al., 2006). Glicoamilases
(amiloglicosidase ou 1,4-glicanohidrolase) são mais eficientes na sacarificação
(Quigley et al. 1998; Tanriseven et al. 2002), pois catalisam a hidrólise de
ligações glicosídicas α-(1-4) e, minoritariamente, α-(1-6) em terminações não
redutoras fornecendo glicose como produto final (Slominska et al., 2003).

O uso de pululanases, enzimas que agem com maior especificidade
sobre ligações glicosídicas α-1,6 em amilopectina, em combinação com outras
amilases favorecem a liberação de açúcares fermentáveis, reduzindo o
conteúdo de oligossacarídeos (Ara et al., 1995).

As etapas de hidrólise do amido iniciam com a gelificação, que pode
acontecer combinada com o processo de liquefação, a liquefação propriamente
dita e, por fim, a sacarificação (Figura 3.14).
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Amido

Liquefação
Alfa-amilase
pH 6,0-6,5
75 a 100°C

Ácido sulfúrico
ou clorídrico
0,1 a 2%
100-121°C

Oligosacarídeos

Glicose /
Maltose /
Maltotriose
/ Dextrinas

Sacarificação
Amiloglicosidase
pH 3,8-4,5
60°C

Glicose /
Maltose

Fermentação

Figura 3.14: Processos de sacarificação do amido por rota química e
enzimática.

3.12.1

Liquefação

Liquefação é a hidrólise do amido a oligossacarídeos: polímeros com até
dez resíduos de glicose. Isto é geralmente realizado submetendo-se o amido a
alta temperatura (100-105°C) por alguns minutos na presença de uma enzima
α-amilase termoestável. Pequena quantidade (50 ppm) de sal de cálcio
também é adicionado ao processo para auxiliar na atividade e estabilização da
enzima. Durante esse tempo o amido hidratado é quebrado por ação do calor,
mas principalmente por intervenção da enzima:

Amido + H2O

enzima

→

oligossacarídeos
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Após a liquefação inicial a mistura é resfriada para 97°C e mantida
por 90 minutos para enriquecer o conteúdo a 10 – 12 unidades de dextrose
equivalente. A liquefação, como o próprio nome indica, diminui a viscosidade
da solução e permite que a etapa de sacarificação possa ocorrer de forma
facilitada.

3.12.2

Sacarificação do amido

Após a liquefação, o pH é ajustado para valores entre 4 e 5, e o meio
resfriado para temperatura em torno de 60°C. Essa condição desfavorece a
enzima de liquefação e cria condições favoráveis para as enzimas de
sacarificação.
Uma ou mais enzimas especializadas podem ser usadas nessa etapa.
As enzimas adicionadas dependem do tipo de xarope que se queira produzir.
Por exemplo, se um xarope com alto teor de glicose é desejado, então
amiloglucosidase é adicionada, mas se um xarope com alto teor de maltose for
preferível, então se pode adicionar uma alfa amilase fúngica ou uma
pululanase. A reação de sacarificação ocorre segundo a equação:

Oligossacarídeos + H2O + enzimas

3.12.3

→

glicose / maltose (mistura)

Conversão ácida do amido

A hidrólise química do amido é bastante utilizada no Brasil, em razão de
seu baixo investimento. O principal produto é a pirodextrina. Alem desta, a
hidrólise química permite a formação de glicose. Esse processo é utilizado para
a produção de xarope de glicose. Entre os açúcares produzidos como
hidrolisados do amido, é muito difícil obter produtos de boa qualidade com
processo

ácido

e

calor,

que

acabam

por

gerar,

concomitantemente

subprodutos da degradação térmica. A hidrólise do amido tem por base o fato
de que a ligação glicídica é estável em condições alcalinas, mas é hidrolisada
em condições ácidas. Se o amido for tratado por ácidos minerais ou enzimas
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específicas, o resultado é um fracionamento do polímero com liberação de
moléculas menores (French, 1984). Esse processo é chamado hidrólise e se
for completa, dará origem apenas a glicose.
Embora a hidrólise enzimática do amido permita um controle cuidadoso
sobre a composição do xarope produzido, trata-se de um processo demorado
e custoso. Por esta razão, alguns xaropes são produzidos usando o método de
hidrólise ácida tradicional. No processo de hidrólise ácida pequena quantidade
de ácido clorídrico ou sulfúrico é adicionada a soluções de amido. Sob
condições controladas de acidez, temperatura, pressão e tempo, o amido é
parcialmente hidrolisado a misturas de fragmentos poliméricos de glicose. As
concentrações relativas dos diferentes açúcares não podem ser previstas ou
controladas, e uma distribuição aleatória de mono, di, tri e polissacarídeos
ocorre. A extensão da conversão depende das condições reacionais, mas
comumente a conversão ácida rende xaropes com valores de dextrose
equivalente próximos a 40. O processo de conversão ácida do amido é
utilizado quando a composição exata dos açúcares livres não é importante. A
reação de hidrólise do amido por conversão ácida pode ser resumida na
equação:

Amido + H2O

3.13

H+
∆

glicose / maltose /dextrinas (mistura)

Fermentação alcoólica

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 pombe, e Kluyveromyces. Uma ótima
conversão de açúcares a etanol requer das cepas de leveduras 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).
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Leveduras são capazes de utilizar uma grande variedade de substratos
(Tabela 3.6). Em geral, crecem e fermentam eficientemente a valores de pH
entre 3,5 e 6,0 e temperaturas de 28 a 35 °C. 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). Leveduras, sob condição
anaeróbica, metabolizam glicose a etanol primariamente pela via de EmbdenMeyerhof. A reação líquida global envolve a produção de 2 mol de etanol, 2
mol de CO2, e 2 mol de ATP por mol de glicose fermentada. Em síntese, o
metabolismo fermentativo pode ser representado pela equação:

C6H12O6(aq)

2 C2H5OH(L) + 2 CO2(g)

Tabela 3.5: Habilidade de espécies de Saccharomyces sp. e Kluyveromyces
sp. para fermentar açúcares.
N° de
carbonos da
unidade
básica
6

Tipo de
unidade
básica
Aldoses

Leveduras
Açúcar
glicose

Deoxiaçúcares
5

Aldoses

S.
uvarum

K.
fragilis

+

+

+

glicose

+

+

-

maltotriose

glicose

+

+

-

trealose

glicose

+/-

+/-

-

galactose

galactose

+

+

+

manose

+

+

+

-

-

+

_

+

frutose

manose
glicose,
galactose
glicose,
galactose
frutose

+

+

+

sorbose

sorbose

-

-

-

sacarose

glicose, frutose

+

+

+

Rafinose

glicose,
frutose,
galactose

+/-

+

+/-

rhamnone

6-deoximanose

-

-

-

deoxirribose

2-deoxirribose

+/-

+/-

+/-

arabnose

arabinose

-

-

_

xilose

xilose

-

-

-

melibiose

Aldoses e
cetoses

glicose

S.
cerevisiea

maltose

lactose

Cetoses

Unidade
básica

Adaptado de Jones et al. (1981) apud Kosaric (2001).
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Com base em peso, cada grama de glicose pode, teoricamente, reverter
a 0,51 grama 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 Kosaric, 2001). A Figura 3.15 representa um esquema simplificado
do catabolismo aeróbio e anaeróbio de S. cerevisiae.
A principal vantagem da levedura S. cerevisiae é a capacidade de
utilizar uma variedade de substratos como glicose, maltose, frutose e
sacarose.
Em termos nutricionais, uma pequena quantidade de oxigênio deve ser
provida ao processo fermentativo como um componente necessário para a
síntese de lipídeos e ácidos graxos poli-insaturados pela levedura. Valores
comuns de tensão de O2 mantidos no meio de fermentação estão entre 0,05 e
0,10 mmHg. Qualquer valor superior a estes promoverá o crescimento celular
às custas da produtividade de etanol (efeito Pasteur).
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2 CO2

ADP (da biossíntese)

Acetaldeído  2 Etanol
Glicose
(1 mol)

2 Piruvato

Glicólise

Anaerobiose

NADH

Aerobiose
2 ATP

6 O2

Ciclo
de
Krebs

ATP
36 ATP

NADH e
FADH2

Biossíntese

Biomassa
celular

3 O2

Cadeia de transporte de elétrons
NAD+ e FAD
6 H2O

ADP

Figura 3.15: Esquema simplificado do metabolismo anaeróbio e aeróbio de
Saccharomyces cerevisea. (Adaptado de Kosaric et al., 2001)

As necessidades relativas por nutrientes não utilizados na síntese de
etanol estão na proporção dos principais componentes celulares da levedura.
Estes

incluem

carbono,

oxigênio,

nitrogênio

e

hidrogênio.

Pequenas

quantidades de fósforo, enxofre, potássio e magnésio devem ser fornecidas.
Minerais (exemplos: Mn, Co, Cu, Zn) e fatores orgânicos de crescimento
(aminoácidos, ácidos nucléicos e vitaminas) são requisitados em quantidades
traço. Os mais importantes fatores de crescimento para levedura são as
vitaminas, biotina, ácido pantotênico, inositol, tiamina, ácido nicotínico e ácido
fólico (Maiorella et al., 1981 apud Kosaric, 2001).

Muitas biomassas vegetais consideradas para a produção de etanol em
larga escala fornecem, além dos carboidratos para a bioconversão etanólica,
todos os nutrientes necessários para o crescimento e manutenção das
leveduras. A suplementação adicional pode ser necessária em alguns casos.
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Esses nutrientes podem ser fornecidos como componentes individuais como
sais de amônio e fosfato de potássio ou, provenientes de fontes de baixo custo
como milhocina (subproduto da maceração por via úmida do milho).

3.14

Processos Fermentativos

O processo fermentativo é o mais viável economicamente para
produção de etanol, devido principalmente à grande variedade de matériasprimas naturais (açucaradas, amiláceas ou lignocelulósicas) com potencial uso
biotecnológico.
Há que se ressaltar, que a matéria-prima é um dos componentes mais
relevantes nos custos de produção, havendo casos em que pode representar
até 75% dos custos totais, sendo esta uma das razões pelo crescente
interesse no aproveitamento de resíduos agro-industriais e florestais como
matérias-primas para a produção não somente de etanol, mas de uma grande
gama de substâncias químicas de interesse comercial (Pereira Jr., 1991).
Sumariamente, a matéria-prima, seja qual for sua origem, é submetida
a um pré-tratamento para a liberação de glicídios que são, subseqüentemente,
metabolizados por um agente biológico adequado, via de regra células de
leveduras.

Esses

pré-tratamentos

(físicos,

químicos

ou

enzimáticos),

dependem do tipo de matéria-prima (cana-de-açúcar, amido de milho,
beterraba, resíduos de composição lignocelulósica, dentre outros) e do agente
biológico a ser utilizado. Após o consumo do substrato, por meio de uma
seqüência de reações, o agente biológico é separado do meio fermentado,
para posterior reaproveitamento (Pereira Jr., 2005).
O processo fermentativo pode ser operado por três formas: batelada
simples, batelada alimentada ou contínuo. Na batelada simples, ao meio de
fermentação é adicionada uma suspensão celular e o processo é transcorrido,
sem adições de meio novo, nem retiradas de meio reacional durante o seu
curso. A batelada simples é caracterizada por alteração nas condições
ambientais a todo instante do processo (as concentrações de nutrientes são
reduzidas e de células, produtos e sub-produtos aumentadas). O principal
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problema desta forma de se operar o processo fermentativo é decorrente de
fenômenos de inibição pelo substrato, produto, ou outros metabólitos. Para se
contornar esses problemas associados à inibição, outras formas de condução
podem ser utilizadas, como a batelada alimentada, que possibilita a
manutenção da concentração desses inibidores/repressores em níveis subinibitórios/sub-repressores, com implicações diretas no desempenho da célula.
A técnica de batelada alimentada é definida como um modo de operação onde
um ou mais nutrientes necessários ao crescimento celular são adicionados ao
fermentador, intermitentemente ou continuamente, sem que ocorra retirada
de material durante a operação (Pereira Jr., 2005).
A condução contínua é outra modalidade de se operar fermentadores.
Como o próprio nome sugere tanto a alimentação de meio nutriente, quanto a
retirada de produto (meio fermentado) são realizadas de forma contínua. Sua
principal vantagem, quando comparada com outras formas de condução, está
ligada à possibilidade de se operar o sistema por extensos períodos de tempo,
resultando em aumento de produtividade. Adicionalmente, o agente biológico
converte substrato em condições estacionárias, que podem ser determinadas
previamente para o seu melhor desempenho, em contraste com a batelada
simples, na qual o agente biológico está submetido, a todo o momento, a
condições ambientais diferentes (Pereira Jr., 1991).
O líquido resultante, após consumo dos componentes do meio de
fermentação, é destilado com o intuito de concentrar o etanol até um nível
determinado ou até o limite possível, o azeótropo etanol-água (95,5% de
etanol). Este azeótropo é comumente comercializado como etanol hidratado,
sendo possível a sua utilização direta nos motores automotivos. No entanto,
para ser misturado à gasolina o etanol necessita estar na sua forma anidra,
cuja obtenção se dá por meio de processos de desidratação como o arraste
com benzeno ou o uso de absorventes regeneráveis (Pereira Jr., 1991).
Ressalta-se, que o processamento de matérias-primas açucaradas e
amiláceas

geram

resíduos

de

composição

lignocelulósica

que

podem

incrementar a produção de etanol, na medida em que possuem polissacarídeos
(celulose e hemicelulose) em sua composição, passíveis de processos de
hidrólise (química ou enzimática) e fermentação. Este é um aspecto de capital
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importância, que justifica o enorme interesse no aproveitamento dessas
biomassas residuais, já que se pode incrementar a relação de etanol produzido
por matéria-prima utilizada no processo tecnológico.
Um interessante processo de obtenção de etanol a partir de biomassas
amiláceas é através da sacarificação e fermentação simultâneas (SFS). Neste
processo, hidrólise e fermentação ocorrem concomitantemente. Moléculas de
glicose são continuamente produzidas através da hidrólise do amido, sendo
que essas são, em seqüência, assimiladas pela levedura em co-cultura. Por
conversão microbiológica directa etanol é obtido. O SSF é comumente utilizado
como alternativa em processos onde a atividade catalítica das enzimas é
comprometida pela concentração de açúcares egrados da hidrólise. Com o
micoorganismo no meio, o consumo do substrato por fermentação favorece o
deslocamento do equilíbrio na catálise enzimática. As condições de pH e
temperatura devem ser adequados para o metabolismo da levedua em
detrimento das condições ótimas para a atividade enzimática (Pereira Jr., et
al., 2008).

3.15

Considerações Gerais

Por tudo exposto, é plausível entender a potencialidade do tema e a
necessidade de desenvolver um processo tecnológico com o objetivo de
atender ao problema de geração do resíduo amiláceo tóxico.

Inicialmente se pode analisar que, no contexto atual do setor de
biocombustíveis, incluindo as políticas de agroenergia, o uso do óleo de
mamona como fonte energética para a produção de biodiesel conduz
paralelamente à geração de torta de mamona. Esta, por se constituir em um
resíduo com elevada toxicidade, precisa de um tratamento para que não
ofereça risco ambiental e a saúde.

Ainda em relação à TM, é importante ressaltar que sua composição de
amido a torna uma biomassa potencialmente capaz de ser utilizada como
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fonte de açúcares fermentáveis. O conhecimento das características da TM e
os recursos tecnológicos disponíveis possibilitam a hidrólise do amido, seja por
via química ou enzimática. Adicionalmente, por processo fermentativo, podese chegar ao objetivo principal, que é a produção de etanol por bioconversão
dos açúcares provenientes da hidrólise do amido.

Por tudo isso, o tema principal desencadeia uma seqüência que justifica o
início de estudos experimentais: Produção de biodiesel e, conjuntamente, da
torta de mamona; demanda do setor nacional de biocombustíveis; TM como
resíduo agroindustrial com potencial energético; viabilidade tecnológica para a
produção de bioetanol da TM. Dessa forma, se tem como gargalo para a
continuidade de geração de torta de mamona em futuras plantas de produção
de biodiesel a adequação de um processo de hidrólise do amido e
destoxificação da TM. Cabe, então, organizar os objetivos específicos iniciais e
avançar com os planos experimentais que possam direcionar para os
resultados almejados.

64

4 OBJETIVOS GERAIS
A presente Tese tem como objetivo geral a produção de bioetanol
através de processos de hidrólise e fermentação do resíduo sólido (torta
de mamona - TM) obtido da extração do óleo das sementes de
mamona. Dentro deste objetivo tem-se como desafio a integração entre
os processos Biodiesel e Bioetanol, ou seja, obter etanol da TM em
quantidade suficiente para a etapa de transesterificação do óleo durante
a produção de biodiesel.

Outro desafio é obter uma etapa do processo de hidrólise do
amido da torta que apresente condições capazes de promover a
destoxificação da torta, possibilidade esta já sinalizada em estudos
prévios que conduziram a patente PI 0503543-AO (2005) da Petrobrás
e UFRJ. Serão avaliados processos químicos e enzimáticos a fim de se
obter a máxima sacarificação do amido constituinte da torta, dando
origem a meios hidrolisados com significativa concentração de açúcares
fermentáveis.

A

produção

do

etanol

será

realizada

através

da

fermentação desses hidrolisados com agentes biológicos convencionais
(leveduras).

Os

resultados

alcançados

deverão

auxiliar

a
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operacionalização de uma planta piloto de hidrólise e fermentação que
tende a ser extrapolada e acoplada a unidade de biodiesel da Petrobrás.

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Para o desenvolvimento e cumprimento dos objetivos gerais desse
trabalho, foi elaborado um plano de estudos mais específico.

Estudos de processos de hidrólise ácida da torta de mamona:


Análise do efeito das variáveis temperatura, concentração de ácido
(agente hidrolítico), pressão, tempo e relação sólido:líquido sobre a
sacarificação da TM;



Otimização das condições de hidrólise através de planejamentos
experimentais envolvendo as variáveis mais influentes na etapa de
hidrólise

química,

utilizando

métodos

multivariados

de

planejamento e análise estatístico de experimentos;


Caracterização dos meios hidrolisados quanto à composição de
açúcares fermentáveis e subprodutos de degradação;



Utilizar também como critérios de seleção das condições de hidrólise
estudos de redução da toxicidade da TM; tendo como indicativo
testes de citotoxicidade (IC50), toxicidade in vivo (DL50) e ainda
análise constitutiva da ocorrência de peptídeos alergênicos nos
resíduos de hidrólise.

Avaliação de processos de hidrólise enzimática:


Definição das condições ideais para a atuação de cada enzima
amilolítica a ser utilizada na hidrólise, tais como pH, temperatura, e
presença

de

constituintes

químicos

necessários

à

atividade

enzimática;
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Avaliação da prescindibilidade de cada amilase (glicoamilase, αamilase e pululanase) sobre a sacarificação do amido da TM;



Estudos de otimização da hidrólise envolvendo seleção de enzimas,
suas concentrações e atuação em função do tempo;



Avaliação da hidrólise enzimática da torta de mamona após técnicas
de pré-tratamento (cominuição ou tratamento térmico);

Avaliação das condições de hidrólises desenvolvidas na bancada
através

de

experimentos

em

planta

piloto

multipropósito

do

Cenpes/Petrobras.
Avaliação da viabilidade do uso do resíduo sólido obtido após
etapas de hidrólise para constituir a formulação de ração para gado.
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5 MATERIAL E MÉTODOS

5.1 Obtenção da torta de mamona
A biomassa residual avaliada é produto do processo de
prensagem das sementes de mamona. Esta etapa integra os processos
de produção de biodiesel estudados em escala de planta piloto no
CENPES/Petrobrás (dados não publicados), sob coordenação do Dr.
Carlos Nagib Khalil.

A torta de mamona (TM) (Figura 5.1) foi obtida após etapa de
trituração e prensagem das sementes, concomitantemente com a
reação de transesterificação (etanol 99 % e 0,2 g de catalisador,
conforme

a

patente

PI

01058886

da

Petrobrás).

Após

este

procedimento, a amostra passou por filtração a vácuo em uma
temperatura de 60

o

C, sendo o sólido (torta de mamona) retido no

papel de filtro Whatmam Nº1. A torta é uma mistura da polpa com
vestígios de casca das sementes. A separação do residual de casca foi
realizada com peneira de aço inoxidável de 0,71 mm de abertura.
Para que a torta de mamona fosse utilizada nos experimentos de
hidrólise, foi realizada a cominuição manual dos blocos provenientes do
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processo de filtração. Esta etapa foi realizada em capela de exaustão,
seguindo as normas de segurança, utilizando os equipamentos de
proteção necessários, conforme o Padrão de Execução CENPES-PE-3E00674-0/Seção 3. Finalmente, a TM foi submetida a secagem em estufa
durante o período de 15 horas em temperatura de 60°C, para eliminar
qualquer etanol residual do processo de transesterificação.

(a)

(b)

Figura 5.1: Sementes de mamona (a) e torta de mamona após secagem (b).

5.2 Caracterização da torta e dos resíduos de hidrólise
A torta de mamona in natura e os resíduos sólidos obtidos após as
etapas de hidrólise foram submetidos à secagem e moagem para
subseqüentes análises de composição. Todas essas análises foram
realizadas

em

parcerias

estabelecidas

com

o

Departamento

de

Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro e com o Instituto Nacional de Tecnologia de Alimentos do
Estado

de

São

Paulo

(Instituto

Adolfo

Lutz).

As

metodologias

empregadas foram para determinação de:

 Fibra alimentar total (Método 985.29 Association of Official
Analytical Chemists”; CUNNIFF, 1998; Proscky et al., 1984).
 Fibra bruta (Instituto Adolfo Lutz, 1985).
 Lipídios totais (Instituto Adolfo Lutz, 1985).
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 Proteína bruta (Instituto Adolfo Lutz, 1985).
 Carboidratos (Instituto Adolfo Lutz, 1985).
 Calorias (Kalil, 1975; Pastore et al., 1975; United States
Departament of Agriculture-USDA, 1963).
 Teores

de

cálcio,

potássio,

magnésio,

sódio

e

fósforo

(Espectrometria de absorção atômica; Horwitz, 2000).

5.3 Determinação do teor de amido da torta de mamona
Amostras de 1,0 g da torta cominuída a 0,01 mm e de amido PA,
em triplicatas, foram tratadas com 300 µL de dimetilsulfóxido para
solubilização do amido (DMSO) e com 100 µL de etanol. Cada sistema
foi agitado em vórtex durante 5 minutos. A cada sistema foram
adicionados 10 mL de solução aquosa contendo 2 mL de α–amilase
comercial (144 KNU/mL). Após incubação de 2 h em banho a 90 °C, os
sistemas foram resfriados até 60 °C, quando foram adicionados 2 mL de
pululanase (400 PUN/mL) e 2 mL de glicoamilase (300 AGU/mL). Essas
amilases (Novozymes) foram adquiridas da LNF Latinoamericana Ltda. A
hidrólise ocorreu durante 12 horas (Silva et al., 1996; Quigley et al.,
1999). O percentual de amido, em base seca, presente na torta de
mamona, foi determinado por correlação entre a massa de amido
determinada no padrão e na TM, tendo como fator de resposta a análise
de açúcares por DNS (Dinitro-salicílico). Esse método é indicado para
hidrólise total de amido de sememntes, ou seja, que contenham
misturas de amilose e amilopectina (Gupta & Roy, 2004).

5.4 Hidrólise química da torta de mamona
Neste estudo, para a etapa de hidrólise química, os parâmetros
avaliados serão: a concentração do ácido utilizado, o tempo de
exposição do material, a temperatura do processo, a pressão e a
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relação entre sólido e líquido (Anandan et al., 2005; Lee et al. 2007).
Outros estudos salientam a concentração de ácido, que varia de 0,01 a
2 %, como sendo, geralmente, a variável mais importante (Lee et al.,
2006).
Os ensaios de hidrólise química foram realizados em autoclave
(modelo 103 de 4000 W da Fabbe-Primar®, Brasil) com frascos cônicos
de 250 mL contendo 10 g de torta de mamona (base seca) suspensa
em ácido diluído.
5.4.1 Seleção do tipo de ácido
Os ácidos clorídrico, fosfórico, nítrico e sulfúrico foram avaliados
em hidrólises durante tempos de 5, 20 e 30 minutos. Todos os ácidos
foram utilizados em concentrações de 0,1 mol/L, 0,3 mol/L e 0,5 mol/L.
A razão sólido:líquido foi fixada em 1:6 (14,3 % de sólidos), pois esta
favorece uma melhor dispersão da fase sólida. Relações S:L maiores
formam sistema não-suspenso. Para cada 10 g de torta de mamona
foram adicionados 60 mL de solução ácida. Os frascos cônicos de 250
mL foram mantidos a 120 °C em autoclave.

5.4.2 Avaliação do efeito da concentração de ácido
Quatro concentrações de ácido sulfúrico, em mol/L, foram
estudadas: 0,001, 0,01 0,15 e 0,25. Os sistemas reacionais, contendo
10 g de torta com 60 mL de solução hidrolítica, foram avaliados em
hidrólises com tempo variando de 10 a 120 minutos. Para cada tempo
de hidrólise foram preparados novos sistemas reacionais, uma vez que
amostragem parcial na autoclave não é possível.
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5.4.3 Estudo das variáveis concentração de ácido, tempo e
temperatura de hidrólise
O planejamento experimental, elaborado para razão sólido:líquido
de 1:6, seguiu um modelo fatorial fracionado composto de 3 variáveis
em 3 níveis (3k-1) (Tabela 5.1), onde as variáveis foram o tempo, a
concentração de H2SO4 e a temperatura. Seguindo o planejamento, um
total de 9 experimentos (33-1) com replicatas foram realizados.

Tabela 5.1: Planejamento para hidrólise química avaliando as variáveis
tempo, concentração de H2SO4 e temperatura.

Tempo (min)

Nível inferior
(-1)
20

Ponto central
(0)
30

Nível superior
(+1)
40

H2SO4 (mol/L)

0,25

0,50

0,75

0,5/110

0,75/115

1,0/120

Variáveis

Pressão/T
(atm/°C)

O software STATISTICA Versão 6.0 (Statsoft Inc., Tulsa, UK) foi
utilizado para geração dos planejamentos experimentais e análise dos
mesmos após a obtenção das variáveis de resposta. A qualidade do
ajuste do modelo aos dados experimentais foi expressa pelo coeficiente
de determinação (R²) e sua significância estatística condicionada pelo
teste-F da análise de variâncias (Calado & Montgomery, 2003;
Rogrigues & Iemma, 2005). O grau de influência/significância de cada
parâmetro avaliado foi exposto através do diagrama de Pareto, para um
intervalo de confiança de 95%.

5.4.4 Estudo do efeito da concentração de ácido e do percentual
de sólidos
A

análise

estatística

dos

resultados

obtidos

do

primeiro

planejamento (Tabela 5.1) conduziu à escolha das variáveis analisadas
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neste segundo planejamento (Tabela 5.2): concentração de ácido e
razão sólido:líquido. Para tal foi gerado o planejamento fatorial para as
variáveis em 2 níveis (2k) com pontos centrais para obtenção do erro
experimental. Todos os sistemas, após a etapa de hidrólise, tiveram o
pH medido, a 25 °C, utilizando pHmetro digital modelo nox-68
(Noxtron®, Brasil).

Tabela 5.2: Planejamento fatorial para hidrólise química avaliando a
concentração de ácido e o percentual de sólidos.
Variáveis

Razão
Sólido:líquido
H2SO4 (mol/L)

Inferior

Ponto central

Superior

(-1)

(0)

(+1)

1:5

1:4

1:3

0,01

0,05

0,1

É preciso ressaltar, para melhor compreensão das metodologias
seguintes, que o experimento anterior conduziu a duas possibilidades
de obtenção de hidrolisados com mesmas concentrações de ART: Na
razão 1:3, onde o pH final é neutro; e na razão 1:6, onde o pH final é
5,5, propício a fermentação e adequado para atuação da α–amilase. Em
estudos em escala extrapolada, foi objetivo do grupo de pesquisa
avaliar a relação 1:3, considerando que o local de implantação do
processo é escasso em água.

5.4.5 Análise do perfil cinético da hidrólise química em escala de
bancada
Após a obtenção das variáveis e seus respectivos níveis que mais
atuam de forma positiva na hidrólise química da TM (H2SO4 a 0,1 M;
t=60 minutos; T= 120 °C; razão sólido:líquido 1:6), foi elaborado um
experimento de acompanhamento de hidrólise em função do tempo (10
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e 60 minutos) para se observar a relação entre a concentração de
açúcares e de subprodutos de degradação. Esses resultados podem
apontar o tempo limite da hidrólise, ou seja, quando a concentração de
açúcar se torna constante ou até mesmo decrescente devido à
possibilidade de degradação dos produtos (Lee et al., 2007).
A princípio, para os estudos de bancadas foi utilizada a razão S:L
de 1:6, pois, apesar da concentração de ART baixa, o volume de fase
líquida do meio hidrolisado é maior e, consequentemente, a eficiência
de hidrólise é superior que na Razão 1:3.
5.4.6 Avaliação da influência da área da superfície de contato na
hidrólise química da torta de mamona
Para avaliar essa provável influência, a hidrólise química em
condições fixadas (H2SO4 a 0,1 M; T= 120 °C; razão sólido:líquido 1:6)
foi realizada utilizando a TM com menor granulometria. A etapa de
cominuição foi realizada em moinho de bolas com vaso de 5 litros,
contendo 500 g de torta e 20 esferas de aço com 4 cm de diâmetro. O
sistema funcionou durante 4 horas com 50 rpm. Em seguida o produto
da moagem passou por peneiração seletiva em peneira de aço
inoxidável com porosidade de 0,1 mm. O resultado foi expresso
relacionando a concentração de açúcar obtido ao longo do tempo de
hidrólise, que foi variado de 5 a 60 minutos.

5.4.7 Obtenção do perfil cinético da hidrólise em escala piloto
O sistema utilizado foi a Planta Piloto Multipropósito do CENPES
(PP-MP-1/CENPES) (Figura 5.2). As corridas foram realizadas sob as
seguintes condições: razão S:L de 1:3 (3 Kg de TM + 9 Kg de ácido
sulfúrico a 0,01 mol/L); T= 121±2 °C; agitação de 170 rpm e com o
tempo total de 120 minutos. As amostragens de alíquotas de 10 mL de
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hidrolisado para análise de açúcares foram realizadas em intervalos de
tempo predefinidos (0, 10, 20, 40, 60, 80, 100 e 120 minutos).

Figura 5.2: Planta Piloto Multipropósito do CENPES (A) utilizada para
avaliação das condições de hidrólise em escala extrapolada para o reator
instrumentado de 20 L (B).

5.4.8 Avaliação da hidrólise química em escala piloto
Estabelecidas as variáveis e seus possíveis níveis (H2SO4 0,01
mol/L; t= 40 min.; T= 120 °C; razão S:L de 1:3) em escala de
bancada, tem-se como objetivo investigar a reprodutibilidade do
processo em escala Piloto. Da mesma forma que a hidrólise evidenciou
um decréscimo da concentração de açúcar em tempos superiores a 40
minutos (item 5.4.7), objetivou-se também estabelecer uma relação
entre os produtos gerados na hidrólise e a concentração de ácido
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utilizada (Lee, 2006). Para isso, foram realizadas três hidrólises na
Planta Piloto (PP-MP01/CENPES) com concentrações de ácido de 0,01
mol/L, 0,05 mol/L e 0,1 mol/L. O rigor atribuído a sistemas hidrolíticos
que utilizam elevadas concentrações de ácido foi evidenciado pelos
resultados do experimento 5.4.3. Os fatores de resposta analisados
foram as concentrações de açúcar (ART) e de hidroximetil-furfural
(HMF).

5.4.9 Estudo da hidrólise química em reator de alta pressão
Os resultados obtidos dos experimentos de planejamentos para
seleção dos parâsmetros influentes na hidrólise sugerem que a variável
Temperatura seja avaliada em níveis menores, no entanto para se obter
condição hidrolítica, é necessário trabalhar com pressões e tempos mais
elevados (Lee, 2007). Para isso, foi construído um planejamento
experimental de 2 níveis e 3 variáveis (23) com pontos centrais (Tabela
5.3).

Tabela

5.3:

Planejamento

fatorial

para

avaliação

dos

parâmetros

temperatura, tempo e pressão na hidrólise ácida da TM em reator de alta
pressão (PARR).
Hidrólise
1

Temperatura
(°C)
80

Pressão
(bar)
80

Tempo
(min)
30

2

80

80

10

3

80

20

10

4

40

20

10

5

40

20

30

6

40

80

30

7

80

20

30

40

80

10

60

50

20

8
s

3 PC
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As hidrólises foram realizadas em reator de alta pressão PARR®,
do GreenTec-Laboratório de Tecnologia Verde, modelo 4842 (Parr
Instrument Company, Illinois, USA) equipado com vaso de pressão de
700 bar de tolerância, construído em aço 316L e com 600 mL de
volume útil (Figura 5.3). O aquecimento foi controlado por resistência
de 5000 W e a pressão foi obtida e controlada por injeção de nitrogênio
gasoso através de válvulas-agulha. Para a hidrólise foi utilizado 50 g de
TM com 150 mL de ácido sulfúrico 0,01 mol/L. A agitação foi mantida a
150 rpm para homogeneização do sistema.

Figura 5.3: Reator de alta pressão PARR® utilizado para a hidrólise ácida da
TM seguindo as condições da Tabela 5.3.

5.4.10

Cálculo da Eficiência de Hidrólise

O cálculo é baseado na massa de amido que sofre hidrólise
relacionada à massa de amido contida na amostra de TM antes da
hidrólise. A massa de amostra de TM seca (mT) foi pesada antes da
hidrólise. Após hidrolise, o sistema foi centrifugado. ART foi dosado no
sobrenadante e o centrifugado foi lavado e secado para pesagem da
massa sólida residual (mS). A massa de glicose (mG) é calculada pela
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diferença (mT - mS). Para determinar a massa de amido hidrolisado
(mA)

basta

fazer:

mA=mGx0,9.

A

eficiência

de

hidrólise

(EFH)

corresponde, então, a:

EFH= [mA/ (mTx0,47)]100

5.5 Hidrólise enzimática da torta de mamona
Com o objetivo de se estabelecer uma análise comparativa com
os processos químicos, paralelamente a esses estudos, foram realizados
os experimentos de hidrólise enzimática da TM. Como essa biomassa é
majoritariamente de natureza amilácea, as avaliações dos processos de
hidrólise enzimática foram realizadas com amilases. As hidrólises em
escala de bancada foram realizadas com 10 g de torta em frascos
cônicos de 250 mL e incubadas com solução enzimática em razão
sólido:líquido de 1:6 em banho termostatado com controle de agitação.
Essa relação S:L é importante para favorecer a formação de suspensão
da TM na fase aquosa, possibilitando a homogeneização.

5.5.1 Enzimas amilolíticas
Para estudos de sacarificação enzimática da TM, foram utilizadas
três enzimas amilolíticas comerciais, adquiridas da Novozymes Latin
America Ltda: Termamyl 120L, 144 KNU/mL (α-amilase), AMG300, 300
AGU/mL (glicoamilase) e Promozyme400L, 400 PUN/mL (pululanase).
Um KNU é definido como a quantidade de enzima que hidrolisa 5,26 g
de amido por hora nas condições do método padrão da Novozymes; um
AGU é definido como a quantidade de enzima que hidrolisa 1 µmol de
maltose por minuto sob condições padrão e um PUN é definido como a
quantidade de enzima que hidrolisa pululana, liberando 1 µmol de
glicose por minuto sob condições padrão (Novozymes Product Sheet,
2001-00746-03.pdf, 2001-12270-02.pdf e 2001-00464-40.pdf).
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5.5.2 Avaliação do efeito das amilases na hidrólise da TM
Inicialmente, foi gerado um planejamento fatorial completo com 3
níveis e 3 variáveis, modelo 3k (33), totalizando 27 hidrólises. α-amilase
(Termamyl 120L, 144 KNU/mL), glicoamilase (AMG, 300 AGU/mL) e
pululanase

(Promozyme,

400

PUN/mL)

foram

combinadas

para

promoção da sacarificação conforme apresentado na Tabela 5.4. Foram
gerados 30 experimentos, sendo três como pontos centrais para cálculo
do erro experimental. Os ensaios de hidrólise foram conduzidos em
banho termostatado tipo Dubnoff (Nova Técnica) com frascos agitados
de 250 mL contendo 10 g de TM. O experimento foi conduzido com
relação sólido:líquido de 1:6, onde a TM se mantém em fase suspensa
no meio hidrolítico. Em função da especificidade de cada enzima, na
primeira etapa da hidrólise (liquefação) foi utilizada a α-amilase (por
2horas, após se atingir 90 °C) e, na segunda etapa, após redução da
temperatura

para

60

°C,

foram

adicionadas

glicoamilase

e/ou

pululanase combinadas por igual tempo (Crabb & Colin, 1997; Gupta &
Roy, 2004).

Tabela 5.4: Planejamento fatorial completo (3k) para avaliação do efeito das
enzimas amilolíticas e suas concentrações no processo de hidrólise da TM.
Enzimas

Nível inferior
(-)

α-amilase

0 KNU/g

Glicoamilase

Pululanase

0 AGU/g

0

PUN/g

Ponto central
(0)

14,4

KNU/g

Nível superior
(+)

28,8 KNU/g

(100 µL/g)

(200 µL/g)

30 AGU/g

60 AGU/g

(100 µL/g)

(200 µL/g)

20 PUN/g

40 PUN/g

(50 µL/g)

(100 µL/g)
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5.5.3 Análise dos cromatogramas dos hidrolisados obtidos da
combinação das enzimas
A análise da composição dos açúcares obtidos na hidrólise de
cada combinação de amilases pode sustentar a imprescindibilidade de
determinada amilase avaliada em 5.5.2. Para esse ensaio, 5 hidrólises
foram realizadas, com diferentes combinações de enzimas:
HE1 (α-amilase);
HE2 (α-amilase e glicoamilase);
HE3 (α-amilase e glicoamilase; pululanase, por 1 hora);
HE4 (α-amilase; glicoamilase e pululanase, por 2 horas);
HE5 (α-amilase pululanase);
HE6 (glicoamilase e pululanase).
Para todas as hidrólises foram utilizados 10 g de TM em frascos
cônicos de 250 mL com razão sólido:líquido de 1:6. Estes foram
incubados em banho com controle de aquecimento e de agitação (100
rpm). As concentrações de α-amilase, glicoamilase e pululanase foram
referentes a 28,8 KNU/g (200 µL/g), 60 AGU/g (200 µL/g) e 40 PUN/g
(100 µL/g), respectivamente. Na primeira etapa da hidrólise foi usada a

α-amilase (90 °C) e, na segunda etapa, a 60 °C, glicoamilase e/ou
pululanase. Alíquotas de 1 mL de cada hidrolisado foram centrifugadas
durante 5 minutos sob 11190 G (10000 rpm) (microcentrífuga Universal
16R - Hettich) e, em seguida, filtradas em membrana de acetato de
celulose de 0,2 µ. Após diluição de 10 vezes, as soluções foram
analisadas por CLAE para obtenção dos perfis cromatográficos.
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5.5.4 Efeito do tempo na hidrólise enzimática da torta de
mamona
Um planejamento fatorial composto foi gerado (Tabela 5.5), tendo
como variáveis: tempo de hidrólise a 90° C (ação da α-amilase a 200
µL/g) e tempo de hidrólise a 60° C (ação da glicoamilase, a 200 µL/g, e
pululanase a 100 µL/g). Os níveis inferior (-1), central (0) e superior
(+1) estabelecidos foram de 30, 75 e 120 minutos, respectivamente.

Tabela 5.5: Planejamento composto para avaliação do efeito do tempo em

cada etapa de hidrólise enzimática.
Tempo a 60 °C

Tempo a 90 °C

(minutos)

(minutos)

1

75

120

2

120

75

3

30

30

4

30

75

5

120

120

6

75

30

7

120

30

8

30

120

9

75

75

10

75

75

11

75

75

Hidrólise

5.5.5 Efeito da concentração das amilases na hidrólise da torta
pré-tratada termicamente
Este ensaio avalia a hidrólise enzimática com a TM termicamente
gelificada. Para isso foi realizado um pré-tratamento da TM com água,
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na razão de 1:6, em autoclave a 110 °C por 10 minutos. As amilases
foram utilizadas em concentrações de 200, 150, 100 e 50 µL/g. A
evolução da concentração de açúcares redutores foi acompanhada ao
longo de 48 horas, com amostragens na 2ª, 5ª, 26ª, 32ª e 48ª hora,
pois o parâmetro tempo (avaliado em 5.5.4) se mostrou influente na
hidrólise da TM.

5.6 Análises de toxicidade da torta de mamona após o processo
de hidrólise
Um objetivo das condições de hidrólise é também
favorecer a destoxificação da TM, para que desta forma os resíduos de
hidrólises não impliquem em riscos ambientais que comprometam sua
destinação. Os testes de análise de toxicidade foram realizados em
parcerias estabelecidas com grupos de pesquisas especializados do
Brasil: Análise da citotoxicidade por IC50 (Programa de Biologia
Funcional e Molecular do Departamento de Bioquímica do Instituto de
Biologia da UNICAMP); Análise de ricina e peptídeos alergênicos
(Laboratório de Química e Função de Proteínas e Peptídeos do Centro de
Biocicências e Biotecnologia da UENF / Dra. Olga Lima Tavares
Machado) e Análise de toxicidade por DL50 (Setor de Análises FísicoQuímicas da Baktron Microbiologia Ltda. / Dra. Ana Cláudia F. R. da Luz
Cruz).

5.6.1 Análise da citotoxicidade (IC50%) da torta de mamona e
dos produtos de hidrólise
A torta de mamona in natura, bem como os resíduos sólidos
provenientes
resultantes

das
dos

hidrólises
processos

ácida
de

e

enzimática

obtenção

de

e

etanol

os
a

vinhotos,
partir

dos

hidrolisados ácido e enzimático, foram submetidos à secagem e essas
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amostras foram avaliadas quanto ao seu efeito citotóxico. Três
metodologias foram utilizadas para expressão da toxicidade em culturas
de hepatócitos de ratos machos Wistar e células V79 de fibroblastos de
pulmão de Hamster Chinês: análise da presença de ácidos nucléicos
extracelulares (Cingi et al., 1991), descoramento mitocondrial (Denizot
& Lang, 1986) e avaliação de lisossomos por coloração com vermelho
neutro (Borenfreund & Puerner, 1984). Os resultados foram expressos
em IC50 (mg/L), que é o termo relacionado à concentração que inibe em
50% a viabilidade celular no parâmetro analisado, sendo que quanto
menor for o IC50, maior a toxicidade da substância testada.

5.6.2 Quantificação de ricina e de albuminas 2S nos produtos de
hidrólises da torta de mamona

As análises de ocorrência de peptídeos alergênicos e de ricina
foram realizadas com seis amostras provenientes dos processos de
hidrólises e fermentação da TM, sendo elas: resíduo sólido (resíduo HA
e resíduo HE), vinhotos (vinhoto HA e vinhoto HE) e da fase aquosa do
hidrolisado (filtrado HA e filtrado HE). O objetivo dessa análise foi
estudar a ocorrência de proteínas tóxicas (presentes na TM) nos
produtos dos processos desenvolvidos. Para as quantificações foram
necessárias algumas etapas para o isolamento da ricina e dos peptídeos
alergênicos:
Isolamento das proteínas ricina e albuminas 2S das amostras:
Realizada por filtração em gel-Sephadex G-50. O filtrado e o vinhoto
foram homogeneizados e 500 µL foram aplicados na coluna Sephadex
G-50. Os resíduos sólidos foram triturados em cadinho de porcelana e
80 mg do material foram tratados com 1600 µL de água a 80 oC. A
suspensão foi decantada e 500 µL do sobrenadante foram aplicados na
coluna de filtração em gel. A amostra na coluna de resina Sephadex (50
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cm x 1,5 cm) foi eluída com ácido trifluor-acético (TFA) 0,1 % a 0,7
mL/min.

Amostras

de

1,0

mL

foram

coletadas

ao

longo

do

fracionamento. As frações de Albuminas seguiram para análise por
cromatografia líquida e as amostras de ricina foram encaminhadas para
análise por eletroforese para quantificação.
Análise da ocorrência de albuminas 2S: Realizada por CLAE. As
frações referentes às albuminas 2S foram separadas por CLAE, onde
1000 µL de cada fração foram injetados em coluna de fase reversa
(C18). A eluição foi feita com TFA 0,1 % e Acetonitrila 80 % em água.
Foram

aplicados

correspondentes

como
aos

padrão
picos

100

foram

µg

de

albumina.

integradas

e

As

áreas

usadas

para

quantificação dos teores de albuminas 2S nas diferentes amostras.
Quantificação

de

ricina

nas

amostras:

Utilizado

método

de

eletroforese em gel de poliacrilamida. As frações contendo ricina
oriundas da cromatografia de filtração foram reunidas e concentradas
15 vezes para aplicação no sistema de eletroforese. O gel foi revelado
com coomassie-brilliant-blue 0,1 % em metanol: ácido acético: H20
(45:10:45 - %v/v).
Ensaio para atividade biológica dos peptídeos alergenicos: As
frações

de

Albuminas

foram

avaliadas

quanto

ao

efeito

de

desgranulação de mastócitos obtidos de peritônio de ratos. Como fonte
de manifestação de efeito alérgico foi utilizada imunoglobulina-E (IgE)
em soros de ratos (RA/Thor), então imunizados contra Albumina 2S. As
respostas foram obtidas a partir da desgranulação mediada por
Albumina 2S e pelas diferentes amostras. Para a detecção do percentual
de desgranulação em todos os testes realizados, o pool de IgE obtido
após imunização de ratos RA/thor foi diluído a uma proporção de 1:100
na suspensão de células. A mistura foi incubada por 1 hora a 37o C e,
finalmente, durante 15 minutos com 10 µL de solução aquosa contendo
0,1% de azul de toluidina, 10% de formaldeído e 1% de ácido acético
(pH 2,8) para evidenciar a desgranulação. A contagem diferencial das
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células íntegras e coradas foi feita em câmara de Neubauer através da
observação em microscópio óptico Zeiss Axioplan, com alíquotas de 10
µL de cada tubo. Os efeitos de desgranulação foram expressos em
porcentagem.

5.6.3 Avaliação da letalidade (DL50%) da torta de mamona e do
resíduo da hidrólise em camundongos
A análise da toxicidade por determinação da DL50, tanto para a
torta in natura quanto para o residual de torta após a etapa de
hidrólise, é necessária. Testes de citotoxicidade envolvendo células
hepáticas já apontaram a destoxificação da torta após etapas de
hidrólises (Melo et al., 2008). Para análise da toxicidade, foram
utilizadas amostras de torta in natura e de resíduo sólido da hidrólise,
para o estabelecimento de comparações dos efeitos. Sendo a ricina
solúvel em água e em solução salina (solução de NaCl a 0,9 % m/v em
água), esta foi escolhida como meio de solução e de diluição. As
amostras sólidas foram trituradas em gral de vidro. Amostras de 5,00 g
foram pesadas individualmente e transferidas para frascos erlenmeyer
juntamente com 80 mL de solução salina estéril de pH 6,5-7,2. As
suspensões, após tratadas em ultra-som por 30 minutos, foram
mantidas em repouso overnight a cerca de 4 °C. O sobrenadante foi
filtrado em papel de filtro Whatman N° 1 e seu pH foi corrigido para a
faixa de 6,5 a 7,2. Para proceder as diluições com solução salina estéril,
foram amostrados 10 mL de cada filtrado (Tabela 5.6). Depois de
diluídas, as amostras foram inoculadas em volumes de 0,2 mL de cada
amostra, por via intra-peritoneal em lotes de 10 animais (camundongos
Suíços

brancos

SW-55).

As

mortes

diárias

dos

animais

foram

acompanhadas por um período de 96 horas. O número total de animais
utilizados no procedimento experimental foi de 210 camundongos com
peso médio de 20 g, dos quais 10 foram utilizados para controle. Após o
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período de observação, a DL50% foi calculada conforme o Método de
Reed & Muench (1938).
Tabela 5.6: Diluições realizadas para a análise de toxicidade (DL50) da torta
de mamona e do resíduo sólido após hidrólise ácida.
Volume amostrado

Solução
Salina

Diluição

Volume
Inoculado

10 mL do filtrado

---

Não diluída

0,2 mL

1 mL da “não diluída”

9 mL

1:10

0,2 mL

1 mL da diluição 1:10

9 mL

1:100

0,2 mL

1 mL da diluição 1:100

9 mL

1:1000

0,2 mL

1 mL da diluição 1:1000

9 mL

1:10000

0,2 mL

5.7 Estudos da elaboração de ração para ruminantes utilizando
o resíduo da torta de mamona pós-hidrólise
Para avaliar o emprego do resíduo sólido de TM pós-hidrólise
química na formulação de ração para gado, conforme já avaliado em
outros trabalhos (Beltrão et al., 2003; Embrapa, 2005), foi estabelecida
uma parceria com o Departamento de Nutrição Animal do Instituto de
Zootecnia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O resíduo de
hidrólise foi obtido por hidrólise química a 120 °C durante 40 minutos,
tendo como agente hidrolítico solução de H2SO4 a 0,01 mol/L na razão
sólido: líquido de 1:6. A composição nutricional do resíduo (volumoso)
foi caracterizada no Instituto de Tecnologia de Alimentos de São Paulo
(M&M, 5.2). Para obtenção da composição bromatológica das possíveis
rações, foi utilizado o software Super Crac (TDSoftware®, versão 4.0,
2002) para compor as planilhas, tendo como base de dados os valores
nutricionais do resíduo e as exigências e caracterização da concentração
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de energia nos alimentos para ruminantes de corte e de leite (NRC,
2001).

5.8 Processos de hidrólise seqüencial
Tendo

como

base

o

baixo

rendimento

da

hidrólise

ácida

(experimento 5.4.9) e a significativa destoxificação da TM após essa
etapa de hidrólise química (estudo 5.6.1), pode-se admitir que este
processo seja imprescindível, porém, a rota enzimática se mostra mais
promissora (ensaio 5.5.2), com rendimento mais elevado. A partir
desses experimentos, optou-se por utilizar a hidrólise química como
uma etapa de pré-tratamento ácido (PTA) e a etapa enzimática passa a
ser o processo de sacarificação propriamente dito. Dessa forma é
possível pensar em um processo combinado, constituído por um prétratamento químico/destoxificação (H2SO4 0,1 mol/L, razão 1:6,
120 °C, 40 minutos) seguido de hidrólise enzimática.

5.8.1 Seleção de amilases após pré-tratamento químico em
escala de bancada
A etapa química (PTA) foi realizada com um conjunto de 24 frascos
cônicos de 250 mL contendo 10 g de TM em cada. Esses sistemas
tiveram o pH corrigido conforme requerido por cada etapa enzimática
seguinte.

Foi

elaborado

um

planejamento

fatorial

(Tabela

5.7)

constituído por 2 níveis (concentração de amilases de 0 µL/g e 200
µL/g) e 3 variáveis (α-amilase, glicoamilase e pululanase), tendo 3
pontos centrais (100 µL/g) para análise de erro do modelo. Os sistemas
reacionais foram incubados em banho termostatado (Dubnoff) com
agitação orbital de 100 rpm durante 2 horas para cada etapa
enzimática. As temperaturas foram controladas a 90 °C para α-amilase
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e a 60 °C para glicoamilase e pululanase. Como variável de resposta foi
admitida a concentração de açúcares redutores, em g/L.

Tabela 5.7: Planejamento fatorial (23) para análise do efeito de cada

amilase na hidrólise da TM pré-tratada quimicamente com ácido diluído.
α-amilase

Glicoamilase

Pululanase

(µ
µL/g)

(µ
µL/g)

(µ
µL/g)

1

0

0

0

2

0

0

200

3

0

200

0

4

0

200

200

5

200

0

0

6

200

0

200

7

200

200

0

8

200

200

200

9 (PC)

100

100

100

10 (PC)

100

100

100

11 (PC)

100

100

100

Experimento

5.8.2 Avaliação do efeito do tempo sobre a etapa de hidrólise
enzimática com diferentes concentrações de glicoamilase e
pululanase
Considerando que a etapa de PTA possa atuar na liquefação
prévia do amido, pode-se esperar que a concentração dessas duas
enzimas possa sofrer alguma redução com o aumento do tempo de
hidrólise. Para este estudo foram realizadas 4 hidrólises seqüenciais e,
na etapa enzimática, a 60 °C e em pH 5, foram avaliadas 4
concentrações de amilases: 200, 150, 100, 50 µL/g de cada amilase. As
concentrações de açúcar foram acompanhadas ao longo de 72 horas.
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5.9 Estudo do processo de hidrólise enzimática simultânea à
fermentação
A fermentação simultânea à hidrólise surge apenas como uma
alternativa para a redução de tempo até a obtenção de etanol. A
redução da concentração enzimática implica em um tempo maior de
processo (48 h). No processo SSF será possível avaliar a possibilidade
de se obter etanol em menores tempos.
Um total de 200 g de TM foi submetido a pré-tratamento químico
(PTA) em autoclave. Em seguida, o volume total de 1370 mL passou
por ajuste de pH (pH 6,2 para pH 5,0) com uso de ácido sulfúrico a 1
mol/L. O meio foi transferido para biorreator instrumentado modelo
BIOFLO®III (New Brunswick Scientific-NBS, USA) com vaso reacional de
2 L de volume útil (Figura 5.4). O sistema sem aeração foi mantido sob
agitação de 100 rpm e temperatura 33 °C. Após estabilização da
temperatura foram adicionados 150 µL/g de cada uma das amilases
glicoamilase e pululanase, e o inóculo, Saccharomyces cerevisiae, a
uma concentração de 5 g/L (Öhgren, 2007). Alíquotas de 2 mL do meio
reacional foram retiradas em intervalos de tempo ao longo de 48 horas
para acompanhamento das concentrações de açúcares e etanol.
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Figura 5.4: Biorreator Bioflo III utilizado para hidrólise enzimática e
fermentação da TM.

Avaliação
5.10
simultâneo

da

razão

sólido:líquido

no

processo

O objetivo deste experimento é estudar a outra informação de
Öhgren (2007), que afirma que um aumento do percentual de sólidos
em um sistema SSF (Simultaneous Saccharification and Fermentation)
pode implicar em aumento da bioconversão. 1200 g de TM pré-tratada
quimicamente foram fracionados e as razões S:L menores que 1:3 (1:4;
1:4,5; 1:5; 1:6; 1:7) foram obtidas por acréscimo de água destilada.
Os 6 sistemas, com volume total de 1 L cada, foram incubados em
biorreator modelo BIOFLO®III (New Brunswick Scientific-NBS, USA). As
amilases glicoamilase e pululanase foram adicionadas a 200 µL/g e
levedura a 5 g/L. A temperatura para o metabolismo da levedura foi
mantida a 33 °C e a agitação foi de 100 rpm. O efeito da razão S:L foi
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obtido da análise da concentração de etanol produzido ao longo de cada
bioconversão.

5.11

Pré-tratamento químico em escala piloto
Nos estudos anteriores, o processo seqüencial realizado

em escala de bancada (autoclave) apontou para a significância do uso
de pululanase e glicoamilase, no entanto, é preciso avaliar o processo
de hidrólise enzimática após PTA em Planta Piloto (PP). Neste processo,
o sistema reacional é mantido homogeneizado, sob agitação constante.
Para

obtenção

do

hidrolisado

químico,

foi

utilizada

a

Planta

Multipropósito do CENPES. Com a agitação ajustada para 170 rpm, o
reator com volume nominal de 20 L foi carregado com 3 kg de TM e 9
kg de ácido sulfúrico a 0,1 % (m/v). A temperatura de 121±2 °C foi
atingida após 15 minutos de aquecimento e injeção de N2(g). Após os 40
minutos de hidrólise, o sistema foi resfriado através de passagem de
água fria pelo sistema de encamisamento do reator. A massa
homogênea do sistema reacional foi material de estudo na subseqüente
avaliação da ação das amilases.

5.11.1

Reavaliação do efeito das amilases após pré-tratamento

químico em PP
Para a reavaliação do efeito de cada enzima amilolítica sobre a
hidrólise da TM pré-tratada, 10 kg do produto da etapa da PTA foram
divididos em frascos para correção de pH com ácido sulfúrico 1,0 mol/L,
conforme a faixa de ação requerida por cada amilase. Todas as etapas
de hidrólise enzimática foram realizadas em biorreator instrumentado
modelo BIOFLO®III com volume de trabalho igual a 1,5 L.
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Foi elaborado um planejamento fatorial (Tabela 5.8) constituído
por 2 níveis (concentração de amilases de 0 µL/g e 200 µL/g) e 3
variáveis (α-amilase, glicoamilase e pululanase), tendo 3 pontos
centrais (100 µL/g) para análise de erro do modelo. Cada um dos 11
sistemas reacionais foi incubado no biorreator, mantido com agitação de
100 rpm. Ambas as etapas enzimáticas foram mantidas por 2 horas no
reator. As temperaturas foram controladas a 90 °C para α-amilase e a
60 °C para glicoamilase e/ou pululanase. Como variável de resposta
para a análise estatística foi admitida a concentração de açúcares
redutores, em g/L. O hidrolisado que apresentou o melhor resultado,
após

análise

dos

dados,

foi

centrifugado

e

inoculado

com

Saccharomyces cerevisiae comercial (Flayshmamm) a 10 g/L para
avaliação do perfil do processo fermentativo.
Tabela 5.8: Planejamento fatorial 23 para análise do efeito de cada amilase

hidrólise da TM pré-tratada quimicamente.
α-amilase

Glicoamilase

Pululanase

(µ
µL/g)

(µ
µL/g)

(µ
µL/g)

1

0

0

0

2

0

0

200

3

0

200

0

4

0

200

200

5

200

0

0

6

200

0

200

7

200

200

0

8

200

200

200

9 (PCs)

100

100

100

Experimento
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5.11.2 Influência da concentração das amilases e do tempo na
etapa de hidrólise após pré-tratamento químico em PP
Após obtenção dos resultados do estudo da combinação das
amilases que melhor atuam sobre a TM pré-tratada pela etapa química,
foi necessário reavaliar o efeito do tempo e da concentração dessas
enzimas. Foi elaborado um planejamento central composto 2**(2), que
gera os “pontos estrela” por extrapolação dos níveis inferior e superior
estabelecidos (Tabela 5.9) (Rodrigues & Iemma, 2005). As duas
variáveis analisadas e seus níveis foram: concentração de amilases (50
e 150 µL/g) e tempo de hidrólise para cada etapa de temperatura (90
°C para a α-amilase e 60 °C para glicoamilase). Todas as hidrólises
foram conduzidas em banho Dubnoff com banho termostatado e com
agitação orbital mantida em 100 rpm.

Tabela 5.9: Planejamento experimental para avaliar a concentração das
amilases e do tempo na etapa de hidrólise da TM após pré-tratamento químico
em PP.
Hidrólise

Enzimas*
(µ
µL/g)

Tempo (h)

1

50

2

2

50

8

3

150

2

4

150

8

5

29,3

5

6

170,7

5

7

100

0,76

8

100

9,24

9

100

5

10

100

5

* volumes para cada uma das amilases (α-amilase e glicoamilase)
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5.12
Avaliação da adição de celulases à etapa enzimática de
hidrólise da torta de mamona
Como a TM apresenta fibras (material lignocelulósico), um estudo
do efeito da adição de um blend de enzimas celulásicas foi realizado a
fim de se avaliar os possíveis ganhos na concentração de açúcares
totais. Quatro frascos cônicos de 250 mL contendo 70 g de TM obtida de
PTA (10 g de TM em base seca, para uma razão S:L de 1:6) tiveram o
pH reduzido de 6,5 para 5 com ácido sulfúrico 1,0 mol/L. Em seguida,
200 µL/g de glicoamilase e 200 µL/g de α-amilase (resultado de 5.11.2)
foram adicionados. Baseado em estudos de Peñuela (2007) foram
adicionados 29 FPU/g substrato (equivalente a 144 µL/g substrato) da
celulase comercial GC220 (Genencor International, atividade 104
FPU/g) ao sistema hidrolítico. Tanto as amilases quanto a mistura de
celulases agem a 60 °C. A hidrólise foi mantida por 4 horas sob
agitação de 100 rpm em banho termostatizado. Ao final foram dosados
os açúcares redutores totais.

5.13
Avaliação do efeito inibitório de hidroximetil-furfural
sobre a fermentação utilizando Saccharomyces cerevisiae
A interferência da concentração de hidroximetil-furfural (Figura
5.5), subproduto da desidratação de hexoses (Barbosa et al., 2005), foi
porque uma das dificuldades encontradas para fermentar os açúcares
encontrados nos hidrolisados de biomassas é justamente a presença
desses inibidores do metabolismo microbiano de S. cerevisiae (Carvalho
et al., 2005). A cinco frascos Cônicos de 250 mL foram adicionados 50
mL de solução de glicose a 50 g/L. Além da glicose, foram adicionados
volumes de hidroximetil-furfural (Padrão) de modo a se obter 5
concentrações de soluções com esse inibidor: 0,05 g/L; 0,1 g/L; 0,2
g/L; 0,4 g/L; 0,6 g/L e 1,0 g/L. Todos os sistemas foram inoculados
com 0,5 g de S. cerevisiae e incubados a 33 °C em shaker com agitação
orbital de 100 rpm. As fermentações foram acompanhadas por 8 horas
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e as reduções das concentrações de glicose foram acompanhadas
durante este período.

O

O
C

C
HOH2C

O

O

Hidroxi-metilfurfural

Furfural

Figura 5.5: Estruturas dos inibidores de fermentação provenientes da
degradação térmica das pentoses (furfural) e das hexoses (HMF) (Carvalho et
al., 2005).

Processos fermentativos

5.14
As

fases

aquosas

para

fermentação

foram

obtidas

por

centrifugação do sistema reacional a 16700 G durante 10 minutos
(Centrífuga IEC-B20A - Damon IEC Division) após as etapas hidrolíticas.
Quando necessário, a fração líquida do hidrolisado teve o pH corrigido
para 6,0 com uso de hidróxido de cálcio di-hidratado ou ácido sulfúrico
0,1

mol/L.

As

fermentações

foram

realizadas

em

biorreator

instrumentado modelo BIOFLO®III (New Brunswick Scientific-NBS, USA)
com volume nominal de 1,5 L. O sistema foi mantido sem injeção de ar
ou oxigênio sob agitação de 100 rpm e temperatura de 33 °C durante
os períodos de fermentação. Como inóculo foi utilizado a levedura
Saccharomyces

cerevisiae

comercial

(Flayshmmam)

a

uma

concentração de 10 g/L (massa úmida), após ter passado por etapa de
ativação. A ativação consistia da adição de levedura fresca a uma
solução ativadora contendo 5 % de glicose e 5% do meio hidrolisado a
ser fermentado. A relação levedura: solução foi de 1:5 (m/m) (LNF,
2005). O meio era mantido em banho (Dubnoff) a 33 °C e 100 rpm
durante 1 hora.
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5.15

Estudo da fermentabilidade do hidrolisado obtido do

processo seqüencial (HA-HE) frente à suplementação com
sacarose
A utilização de meios fermentativos com alta concentração de
substrato é de grande interesse para a indústria, pois diminuem de
forma significativa o volume das dornas e o volume de vinhaça, além da
alta concentração de etanol produzido no meio consumir menos energia
no processo de destilação.
Com o objetivo de avaliar a melhor concentração de substrato no
hidrolisado da TM, foram realizados seis processos fermentativos com
meios suplementados com sacarose. Cada um dos seis frascos cônicos
de 125 mL continha 50 mL de meio hidrolisado, os quais receberam
sacarose PA, conforme apresenta a Tabela 5.10.

Tabela 5.10: Adição de sacarose ao meio hidrolisado obtido do processo
seqüencial.
Sacarose adicionada

Concentração

(g /50 mL meio)

final (g/L)

1 (HA/PTA)*

0

25

2 (PTA-HE)**

0

74

3

3

130

4

6

190

5

7

210

6

9

250

Fermentação

*: Hidrolisado químico. **: Hidrolisado enzimático da TM pré-tratada quimicamente.
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5.16

Métodos analíticos

5.16.1

Determinação de pH

As medidas de pH dos hidrolisados foram realizadas com auxílio
de pHmetro nox68 (Noxtron) equipado com eletrodo combinado de pH
V620 (Analion) com sistema referencial Ag/AgCl.

5.16.2

Quantificação da massa celular

A biomassa, após centrifugação (microcentrífuga Universal 16R Hettich) a 11300 G por 10 minutos e ressuspensão em água destilada,
foi quantificada por medida da absorvância em espectrofotômetro
(Spectrumlab modelo 22PC - Spectrophotometer) a 570 nm com
posterior correlação com curva de massa-seca (Abs570nm = 2,03 x
concentração celular; R2=0,9954).

5.16.3

Determinação de açúcares pelo método de DNS

Açúcares redutores totais foram analisados pelo método do DNSA
(Miller, 1959) e glicose, quando necessário, foi dosada por método
enzimático-colorimétrico GOD-POD (CELM®).

5.16.4

Análise de açúcares, etanol e hidroximetil-furfural por

CLAE
O sobrenadante, após filtração em membrana de acetato de
celulose (MillexTM 0.22 µ, Millipore) e diluição de 10 vezes com água
destilada, foi analisado utilizando o equipamento de Cromatografia
Líquida de Alta Eficiência (CLAE) da Waters® Corporation, contendo o
sistema de bombeamento modelo 510 (Waters), injetor Rheodyne,
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detector de índice de refração modelo 2487 (Waters) e integrador HP
3390A (Hewlett Packard). Foi utilizada a coluna de troca iônica Aminex®
HPX-87P (BioRad®), mais adequada para os analitos em questão (Wang
& Fang, 2004). Como fase móvel, foi utilizada água Milli-Q a uma vazão
de 0,6 mL/minuto. O volume de amostra injetada foi de 5 µL. As
temperaturas do forno e do detector foram de 80°C e 40°C,
respectivamente.

Nessas

condições,

os

tempos

de

retenção

da

sacarose, da glicose, da frutose e do etanol foram, respectivamente,
10,1, 11,97, 15,7 e 16,24 minutos. A concentração de hidroximetilfurfural, eluído em tempo de retenção igual a 28,5 minutos, foi
determinada com um fluxo de fase móvel de 0,8 mL/ min, sendo
mantidas as demais condições. Em alguns casos de interferência
cromatográfica na CLAE, para confirmações das concentrações de
etanol

nos

meios

fermentados,

foram

realizadas

análises

cromatográficas dos destilados. Estes eram obtidos em microdestilador
de álcool TE012 (Tecnal). As soluções-padrão de açúcares a 10 g/L
foram preparadas a partir de padrões sólidos da Aldrich (Chemical
Standards: cardohydrates I, Aldrich Chemical Company Inc.).
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6 RESULTADOS & DISCUSSÃO

6.1 Caracterização da torta de mamona

A caracterização da torta de mamona (TM) foi realizada para uma
melhor avaliação da biomassa em estudo. Em função das diferentes
variáveis de cultivo da mamona, tais como composição do solo, clima,
períodos de sazonalidade, irrigação e linhagem; e dos diferentes
processos de extração do óleo das sementes, a TM pode ter composição
de proteínas, lipídeos e carboidratos muito variada (Costa et al., 2004;
Embrapa,

2005).

Os

resultados

da

caracterização

da

TM

são

apresentados na Tabela 6.1. Os mesmos foram parâmetros para
direcionar para os cálculos de eficiências de hidrólise, a partir do
percentual

de

amido,

e

também

auxiliaram

na

elaboração

da

formulação de ração para gado (item M&M 5.7).
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Tabela 6.1: Caracterização química da TM in natura proveniente do processo
Biodiesel do CENPES e utilizada nos estudos de hidrólises para produção de
bioetanol.
Análises

Resultados*

Umidade

7,56%

Teor calórico

349 kcal/100g

Proteína

22,06%

Carboidrato

3,93%

Amido

44,57%

Fibras

6,29%

Cinzas

5,76%

Fósforo

0,22%

Cálcio

0,41%

Potássio

0,81%

Sódio

0,54%

Ferro

0,01%

Lipídeos

11,04%

Ácido ricinoléico

71,69%

Ácido linoléico

12,30%

Ácido oléico

8,14%

Ácido esteárico

2,57%

Ácido linolênico

2,27%

Ácido palmítico

3,02%

*Análises realizadas pelo Laboratório Analítico de Alimentos e Bebidas Rural (LAABDTA-UFRRJ). Os valores percentuais são expressos em %m/m (g de constituinte
contido em 100 g de torta de mamona).
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É importante ressaltar que a determinação de fibras na torta de
mamona (7 g/100g) é de grande interesse, pois esta fração é
constituída de material lignocelulósico. De certo modo, este valor
recomenda uma avaliação de hidrólise da TM com uso de celulases
(M&M 5.12), podendo, talvez, elevar a concentração de açúcares
fermentáveis no meio. O teor de fibras também qualifica o resíduo
sólido de hidrólise, caso as fibras se mantenham durante as etapas de
hidrólise, para aplicação em formulação de rações para gado.
A determinação do teor de minerais presentes na TM, tais como
cálcio, fósforo, potássio e sódio são necessários para que seja avaliada
a necessidade da suplementação de sais minerais no meio hidrolisado
previamente à etapa de fermentação. Ademais, a concentração de sais
minerais, aliada à composição de fibras, proteínas e lipídeos contempla
os

pré-requisitos

de

nutrientes

necessários

a

farelos

vegetais

geralmente utilizados para alimentação de gados (NRC, 2001).
A avaliação da concentração de proteínas no meio (23 %)
também é de grande importância e nos chama a atenção, pois o teor de
proteína tóxica é proporcional às proteínas totais. Conforme descrito na
literatura, é sabido que a ricina apresenta teor de 1,5 a 1,73 % na TM
desengordurada (Azevedo & Lima, 2001) e que o complexo protéico
alergênico pode representar cerca de 12,5 % da massa de torta seca
(Gardner et al., 1960; Beltrão, 2003).
O teor de ácido ricinoléico, em torno de 70 % do total de lipídeos
(11 %), certamente pode ser reduzido através de otimizações nos
processos de extração do óleo das sementes de mamona. Se esta
concentração de óleo residual não oferecer problemas para as etapas de
hidrólise e fermentação, a redução deste constituinte só tem implicação
para o rendimento de óleo extraído.
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A análise de ricina em amostras de TM e de resíduos de hidrólise
foi um assunto muito debatido entre a equipe deste estudo. Apesar de
ter

sido

encontrado

na

literatura

metodologia

que

apresenta

a

possibilidade de realização desta análise (Zhan & Zhou, 2003),
deparou-se com dois grandes motivos para que não fosse realizada: a
necessidade de um laboratório muito especializado e com metodologias
estabelecidas; aquisição do padrão de ricina para a realização das
análises por cromatografia líquida. A ricina não é comercializada devido
ao seu emprego no bioterrorismo.

6.2 Determinação do teor de amido na torta de mamona
Os experimentos de sacarificação do amido da TM, quer pela via
convencional, aplicando a hidrólise ácida, quer pela via biotecnológica,
usando enzimas amilolíticas, foram precedidos pela determinação do
teor de amido presente na torta de mamona a fim de possibilitar os
cálculos de eficiências de hidrólise.
Para essa análise foram adaptadas metodologias para a hidrólise
total do complexo de amido (amilose e amilopectina) com excesso de
enzimas

amilolíticas

(288

KNU/g

de

α-amilase,

300

AGU/g

de

glicoamilase e 400 PUN/g de pululanase) (Saito & Cabello, 2006) em
condições ótimas sobre amostra seca cominuída a 0,25 mm pré-tratada
com etanol e DMSO (Quigley, 1999; Carvalho et al., 2006). A Figura 6.1
ilustra os valores de amido obtidos para as amostras de TM em
triplicatas e para o controle (Amido PA).
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g amido /1,000 g amostra

1,2
1,04

1
0,8
0,6

0,478

0,4
0,2
0
Amido PA

Torta de Mamona

Amostras hidrolisadas
Figura 6.1: Análise do teor de amido na torta de mamona por comparação
entre as hidrólises totais das amostras de TM e dos padrões de amido, em
triplicatas de 1,000 g.

O teor de amido encontrado na torta de mamona foi igual a
47±0,53 (%) em base seca. Esse percentual, considerando eficiências
de 100% nos processos hidrolíticos e fermentativos subseqüentes,
equivale a quantidades potenciais de 51,7 g de glicose e 24,5 g de
etanol, nos seus respectivos processos, para cada 100 g de torta. Esses
valores servem de parâmetro para os cálculos de eficiência.

6.3 Hidrólise química da torta de mamona
A necessidade original de se obter resultados relacionados à
hidrólise química da TM surge não somente pela possibilidade de se
estabelecer um processo a baixo custo, mas também pelo histórico do
tratamento da toxicidade por processo termopressurizado (Embrapa,
2005).
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Os resultados aqui alcançados, apresentados a seguir, relaciona
de forma explicada as variáveis estudadas que podem afetar a hidrólise
da TM, sendo elas: a concentração do ácido utilizado, o tempo de
exposição do material, a temperatura do processo, a pressão e a
relação entre sólido e líquido.

6.3.1 Seleção do tipo de ácido a ser avaliado na hidrólise
química da TM
Apesar de estudos que envolvem hidrólise química de biomassas
nortearem para o uso do ácido sulfúrico como agente hidrolítico (Saito
& Cabello, 2006; Lurgy, 2006), o efeito dos ácidos clorídrico, fosfórico e
nítrico foram avaliados, em um experimento de seleção por efeito de
cada ácido em um tempo fixado em 5 minutos, objetivando apenas
constatar o efeito de cada ácido. Em cada sistema reacional foram
utilizados 60 mL das soluções a 0,1 mol/L, 0,3 mol/L e 0,5 mol/L de
cada ácido isoladamente e 10 g de torta. Após incubação por 5 minutos,
sob 120 °C (1,5 kgf/cm2) em autoclave, foram determinadas as
concentrações de açúcares redutores totais.
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Clorídrico

Fosfórico

Nítrico

Sulfúrico

17

ART (g/L)

15

13
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9

7
5
0,1

0,3

0,5

Concentração (mol/L)

Figura 6.2: Avaliação do efeito dos ácidos clorídrico (HCl), fosfórico (H3PO4),
nítrico (HNO3) e sulfúrico (H2SO4) sobre a hidrólise da torta de mamona sob
120 °C durante 5 minutos.

O gráfico nos permite analisar que o ácido sulfúrico apresenta um
efeito hidrolítico mais promissor que os demais ácidos. De certa forma,
isso se torna interessante do ponto de vista técnico, pois o ácido
sulfúrico, por ser mais forte, tende a ser utilizado em menores
quantidades para se obter uma solução hidrolítica com concentração
hidrogeniônica ideal para hidrólise. Há que se considerar ainda que a
etapa de neutralização de um meio hidrolisado que contém ácido
sulfúrico residual pode ser realizada sem elevar a salinidade da fase
líquida do hidrolisado. A reação de neutralização desse ácido com a cal
hidratada (Ca(OH)2.2H2O) produz o sal insolúvel sulfato de cálcio
(Equação 6.1). Isso pode se configurar em vantagem para o processo
de separação da fase líquida e para a fermentabilidade do hidrolisado.
H2SO4(aq) + Ca(OH)2(s) →

CaSO4(s) + 2H2O(L)

(6.1)
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O ácido ssulfúrico é não apresenta os problemas de corrosão e
volatilidade manifestados pelo áciso clorídrico, além de se constituir em
um insumo de valor comercial viável, principalmente se utilizado como
soluçãodiluída.

6.3.2 Avaliação do efeito da concentração de ácido
Para se definir uma faixa de concentração de ácido a ser estudada
nos estudos multivariados, foram realizadas 4 hidrólises de TM
utilizando H2SO4(aq) a 0,001, 0,01 0,15 e 0,25 mol/L. A Figura 6.3
apresenta a produção de ART ao longo do tempo de incubação sob 120
°C.

HA 0,01M

HA 0,001M

HA 0,15M

HA 0,25 M

35
30

Açúcar (g/L)

25
20
15
10
5
0
0

20

40

60
Tempo (min)

80

100

120

Figura 6.3: Avaliação da faixa de concentração de ácido sulfúrico, em duas
ordens de grandeza diferentes, sobre a hidrólise da TM ao longo de 120
minutos.
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De acordo com o gráfico obtido, pode ser observado que a
hidrólise do amido da TM está condicionada a concentração de ácido,
sendo seu efeito mais intenso quando em concentrações de 0,15 e 0,25
mol/L. É possível notar que em 10 minutos de hidrólise a 0,15 mol/L de
H2SO4 a concentração de ART (12 g/L) se equipara à obtida na Figura
6.2, quando a concentração deste ácido é de 0,1 mol/L. Este estudo não
define, por enquanto, uma concentração de agente hidrolítico, até
porque é necessário considerar as etapas seguintes de neutralização.
Processos que utilizam solução de ácido mais diluído, além de reduzir o
consumo de ácido ainda viabilizam a etapa de neutralização que,
dependendo, pode ser dispensada em caso de hidrólise estequiométrica.

6.3.3 Estudo das variáveis concentração de ácido, tempo e
temperatura sobre a hidrólise da torta de mamona
No ensaio para otimização do processo de sacarificação do amido
da TM utilizando a rota química, o planejamento fatorial composto (33-1)
para pesquisa da variável tempo, temperatura e concentração de H2SO4
(M&M 5.4.3) sobre a eficiência da hidrólise teve por resultados os dados
apresentados

na

Tabela

6.2.

A

análise

do

fator

de

resposta

(concentração de açúcares redutores) destacou a condição experimental
de número 6 (seis), com a menor concentração de ácido e a maior
temperatura,

como

a

mais

eficiente.

Sob

estas

condições

de

concentração de H2SO4 e temperatura foram obtidos 27,3 g/L de
açúcares redutores, o equivalente a uma eficiência de hidrólise ácida
(EfHA) de 33,5 %.
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Tabela 6.2: Resultados do efeito das variáveis tempo, temperatura e
concentração de ácido sobre a hidrólise química da TM com razão sólido :
líquido de 1:6, segundo planejamento da Tabela 5.1.
tempo

Temperatura

H2SO4

ART

(min)

(°C)

(mol/L)

(g/L)

ART (g/ L)
(predito)

1

15

110

0,25

11,0±1

11,0±0,7

2

15

115

0,75

12,9±0,8

15,8±2,8

3

15

120

0,5

22,0±0,4

21,7±2,0

4

30

110

0,75

24,6±0,8

21,7±2,2

5

30

115

0, 5

21,8±0,6

21,8±0,4

6

30

120

0,25

27,2±0,1

29,1±1,9

7

45

110

0, 5

12,1±0,8

19,9±3,3

8

45

115

0,25

26,0±1

25,1±2,1

9

45

120

0,75

26,7±0,4

26,7±0,3

Experimento

O tratamento estatístico dos resultados através do software
Statistica apontou valores preditos com baixos resíduos (Tabela 6.3)
para o modelo gerado a partir dos valores experimentais. A análise de
variâncias apresentou valores satisfatórios para os parâmetros que
indicam que a análise descreve bem o modelo experimental: R2=
0,9913; pure error= 0,313 e lack of fit= 0,178 (dados obtidos da
análise de Anova). A análise do diagrama de Pareto (Figura 6.4) mostra
que as variáveis 1 (Tempo) e 3 (H2SO4) apresentaram efeitos lineares
positivo e negativo, respectivamente, sobre a hidrólise da TM. Pelo
exposto, um aumento do tempo e uma redução da concentração de
ácido deve ser avaliada, pois sugere que a sacarificação prevaleça sob
essas

condições.

concentrações

de

Há

possibilidade

açúcares

em

de

menor

serem

obtidas

concentração

do

maiores
ácido,

promovendo economia de insumos (Ca(OH)2 e H2SO4) e simplificação do
processo principalmente. Já a variável 2 (Temperatura), por apresentar
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efeito positivo pequeno (2,85), ainda deve ser considerada como
parâmetro a ser avaliado em futuras combinações, pois sua interação
com o tempo se mostrou muito influente sobre o processo. Embora a
indicação matemática para o efeito da concentração do ácido contradiga
o esperado para um processo de hidrólise, o resultado encontra
explicação na possível decomposição das hexoses a hidroximetil-furfural
em condições extremas de temperatura e pH (Ramos, 2003). Essa
hipótese também encontra apoio no efeito negativo mostrado pela
interação das variáveis 1 (Tempo) e 2 (Temperatura). Pesquisas
recentes relatam que maiores valores de hidrólises químicas de
biomassas são obtidos quando a hidrólise convencional é acompanhada
de um processo ultra-high-pressure, porém este se constituiu de
elevado custo operacional (Lee & Rhee, 2007).

Figura 6.4: Diagrama de Pareto para o efeito das variáveis tempo,
temperatura, concentração de ácido e suas interações, sobre a hidrólise da
torta de mamona, considerando um intervalo de confiança mínimo de 95%.

O efeito das interações entre as variáveis Tempo e Temperatura
sobre a concentração final de açúcares pode ser melhor observados
através das curvas de superfície de resposta (Figura 6.5), que ilustra as
implicações dos valores de cada par de variáveis sobre a hidrólise da
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TM. Observando a figura fica claro o efeito positivo do tempo e da
temperatura nos extremos experimentados. A curva de superfície
apresenta uma região de máximo quando a hidrólise ocorre com tempo
em torno de 40 minutos e com temperatura de 120 °C.

Figura 6.5: Curva de superfície de resposta para análise da combinação

entre as variáveis temperatura e tempo no processo de hidrólise química
da TM.

Após a hidrólise química utilizando ácido sulfúrico a 0,25
mol/L, sob temperatura de 120 °C durante 40 minutos, foi obtida uma
fase aquosa contendo 28,5±1,3 g/L de ART. Ao hidrolisado, obtido com
pH inicial de 2,5, foi adicionado hidróxido de cálcio para ajuste do pH
para 6,0. Após a injeção de 5,0 µL do hidrolisado foi obtido um
cromatograma, representado através da Tabela 6.3, que possibilitou a
uma caracterização da composição do hidrolisado químico em relação
aos

açúcares

e

HMF

presentes.

É

muito

necessário

avaliar

a

interferência da concentração de hidroximetil-furfural, formado a partir
da desidratação de hexoses como a frutose e glicose (Barbosa et al.,
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2005). Uma das grandes dificuldades encontradas para fermentar os
açúcares encontrados no hidrolisado da torta de mamona pode vir a ser
justamente a presença desse inibidor do metabolismo microbiano de
Saccharomyces cerevisiae em concentrações superiores a 1,1 g/L (Agu
et al., 1997; Taherzadeh, 1999).

Tabela 6.3: Análise por CLAE em coluna HPX 87P da composição de

açúcares e HMF presentes no hidrolisado da TM obtido sob as condições:
ácido sulfúrico a 0,25 mol/L, temperatura de 120 °C e tempo de 40
minutos.
Tempo de retenção
(minutos)

Concentração
(g/L)

Frutose

16,2

8,02

Glicose

10,38

13,56

Maltose

10,05

0

Etanol

15,57

0

Sacarose

9,98

5,2

HMF

28,5

1,35

Total de açúcares

27,3

Analitos

Comparando a análise de açúcares totais pelo método do DNSA
(28,5±1,3 g L-1) e o valor obtido por somatório dos açúcares detectados
por CLAE (27,3 g L-1), após estabelecidas as relações mássicas, chegase a uma Eficiência de Hidrólise de 31 %. Esses valores estão na faixa
de concentração obtida em estudos recentes de hidrólise ácida de
biomassas residuais (20,9 a 40,3 g/L de açúcares), que também
trabalham com ajustes dos parâmetros concentração de ácido, tempo e
temperatura (Del Campo et al., 2006). Todos os açúcares obtidos são
passíveis de fermentação por S. cerevisiae, portanto convertidos a
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etanol (Lodder, 1970) com um indicativo de que concentrações
próximas de 13 g/L de etanol podem ser obtidas após a fermentação do
hidrolisado.
É possível observar, na Tabela 6.1, que a caracterização da TM
aponta para 4 % (40 g/kg) de carboidratos que se diferem do teor de
amido determinado (44 %). Sabendo que a semente de mamona
apresenta várias camadas em seu pericarpo que podem conter
polissacarídeos diferentemente de amido, pode-se compreender o fato
de a hidrólise ácida gerar minoritariamente esses açúcares.
Em caráter preliminar, uma massa de 200 g de TM foi submetida a
tratamento químico sob as condições descritas e os 550 mL de fase
líquida (hidrolisado) foram fermentados em biorreator com volume útil
de 1 L. O sistema sem oxigenação, mantido a 33 °C, sob agitação de
100 rpm e inoculado com S. cerevisiae a 5 g/L foi mantido por 10
horas. A Figura 6.6 apresenta o perfil cinético dessa fermentação.
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Figura 6.6: Perfil cinético obtido para a primeira fermentação alcoólica do

hidrolisado químico da TM obtido sob as condições: ácido sulfúrico a 0,25
mol/L, temperatura de 120 °C, razão S:L de 1:6 e tempo de 40 minutos.

Os principais parâmetros cinéticos foram analisados para um
intervalo de 5 horas de fermentação, pois a partir desse ponto tanto a
concentração de substrato quanto a de etanol se mantêm constantes,
sendo essas, respectivamente, 8 g/L e 8,4 g/L. A produtividade
volumétrica (QP) do processo fermentativo foi igual a 1,68 g/L h, sendo
atingida uma concentração de 8,5 g/L ao final do processo, o
equivalente a um rendimento (YP/S) de 0,44 g/g. O decréscimo da taxa
de consumo de substrato, após 5 horas de fermentação, a princípio,
pode

ser

atribuído

a

elevada

concentração

de

subprodutos

de

degradaçãos (HMF e outros furfurais) presente no hidrolisado (Tabela
6.3). O HMF, quando em concentração superior a 1,1 g/L, pode
desempenhar efeito inibitório sobre a levedura (Taherzadeh, 1999).
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6.3.4 Estudo do efeito da concentração de ácido e do percentual
de sólidos
No estudo anterior, o tempo de 40 minutos e a temperatura de
120 °C apontaram uma região de máximo de concentração de açúcares.
Sendo assim, nessa etapa seguinte foram estudadas as variáveis
concentração de ácido e percentual de sólidos (razão sólido:Líquido).
Como a hidrólise consiste de uma reação química entre o meio
hidrogeniônico (H+) e o amido, possivelmente o estudo da relação entre
as quantidades e concentrações de reagentes possa direcionar para
valores de variáveis que permitam a obtenção de um hidrolisado pouco
ácido e, ao mesmo tempo, com baixa concentração de inibidores de
fermentação. A Tabela 6.4 apresenta os resultados do planejamento
fatorial completo (Tabela 5.2) em que se analisam os efeitos das
variáveis em questão.

Tabela 6.4: Resultados da avaliação da razão sólido/líquido e da redução

da concentração de ácido sobre a hidrólise química da biomassa, conforme
modelo da Tabela 5.2.
ART
Amido
ART (g/L)
(g/L)
Predito Hidrolisado (g)
obtido

H2SO4

Razão

(mol/L)

S:L

1

0,01

1:3

6,8

28,6

29,3/-0,7

2

0,01

1:5

7,2

13,2

13,8/-0,6

7,2

3

0,1

1:3

6,0

27,8

28,0/-0,2

10,1

4

0,1

1:5

5,3

26,0

27,4/-1,4,

14,2

5*

0,05

1:4

6,5

23,0

22,3/+0,7

10,3

6*

0,05

1:4

6,4

22,5

22,3/+0,2

10,2

7*

0,05

1:4

6,4

22,5

22,3/+0,2

10,2

Experimento

pH

10,4

*Pontos centrais
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As melhores concentrações de ART são obtidas sob as condições
experimentais das hidrólises 1 e 3 (29,3 g/L e 28,0 g/L), que mantém a
mesma ordem de grandeza que a hidrólise 4. Estes valores de pH
próximos da faixa neutra podem sugerir a ocorrência de uma hidrólise
com total consumo de ácido. A diferença na concentração de H2SO4(aq)
não implica em variação significativa da concentração de ART obtida,
sendo, portanto, mais viável optar pelo processo que utiliza a solução
ácida mais concentrada porque o pH próximo de 5-5,5 dispensa adição
de ácido previamente ao processo fermentativo.

A produção de um

hidrolisado sob tais condições favorece a etapa fermentativa, que
sucede à hidrólise, pois a etapa de neutralização do hidrolisado poderia
não ser necessária.
A análise do efeito de cada variável sobre o processo hidrotérmico
é apresentada no gráfico de Pareto, gerado pela análise do software
Statistica (Figura 6.7). O parâmetro percentual de sólidos (razão S:L) é
o único que apresentou influência positiva, porém não tão significativa
sobre a hidrólise, ou seja, o aumento da razão S:L tende a favorecer o
rendimento da hidrólise. Isso indica que a hidrólise química é mais
eficiente quando a concentração de H2SO4 é igual a 0,01 mol/L e a
razão sólido:líquido é de 1:3. Porém, esta razão S:L de 1:3 não é
suficiente para a formação de suspensão aquosa, pois a TM apresenta
um elevado potencial de retenção de água. Seguramente um sistema
hidrolítico em que a fase sólida não se dispersa no líquido pode ter a
hidrólise dificultada.
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Figura 6.7: Diagrama de Pareto e Curva de Superfície para a concentração de
açúcares obtidos da hidrólise química da TM em função de diferentes valores
de concentração ácida e de razão sólido:líquido.

A interação entre as variáveis tem maior implicação na hidrólise,
no entanto, seu valor negativo pode denotar algum efeito antagônico,
que pode ser visualizado através da curva de superfície do modelo
analisado (Figura 6.7). A curva de superfície, em formato de cela,
apresenta duas regiões de máximo, por isso propicia duas opções de
seleção de valores para as variáveis. A análise do modelo estatístico
gerado foi elaborada considerando um intervalo de confiança igual a 95
% e a análise de variâncias valida o ajuste do modelo aos dados
experimentais obtidos (pure error= 1,343; R2= 0,946; lack of fit=
0,209).
O parâmetro percentual de sólidos apresenta maior efeito na taxa
de sacarificação quando o processo ocorre com maior teor de sólidos e
com menor concentração de ácido. No entanto, não se pode ainda
definir incisivamente pelo valor mais baixo da concentração da solução
ácida, pois outro objetivo dessa etapa é favorecer a destoxificação da
TM. De acordo com o histórico dos processos de destoxificação de
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diferentes tortas de mamona, as concentrações de ácidos geralmente
são da ordem de 0,1 a 0,5 mol/L (Embrapa, 2005; Biodieselbr, 2007).
Pelos resultados até aqui obtidos, pode-se perceber que há três
condições que levam a obtenção de hidrolisados com concentração de
ART na ordem de 27 g/L:
Tabela 6.2 exp 6: H2SO4 0,25 mol/L; Razão S:L 1:6; 30 min; 121 °C.
Tabela 6.4 exp 1: H2SO4 0,01 mol/L; Razão S:L 1:3; 40 min; 121 °C
Tabela 6.4 exp 4: H2SO4 0,1 mol/L; Razão S:L 1:6; 40 min; 121 °C
Dessa forma, vale optar pela terceira possibilidade visto que sob
menor razão S:L tem-se maiores rendimentos de hidrólise, uma vez que
a massa de amido hidrolisado é proporcional a concentração de ART e
ao volume de hidrolisado produzido.
A princípio, a segunda condição experimental (Tabela 6.4 exp 1) se
mostrou interessante devido a menor demanda por água. Como já
havia

a

tendência

de

extrapolação

de

escala

dos

processos

estabelecidos em bancada, foi considerada, para o interesse em tais
parâmetros, a escassez de água no local de possível implantação da
unidade de hidrólise. Esta, futuramente, tende a ser acoplada a planta
de Biodiesel da Petrobrás em de Guamaré-RN (dados não publicados).
Foi realizada uma hidrólise química sob tais condições e os 900 mL de
meio com pH 6,5 foi fermentado em Biorreator instrumentado do
CENPES-BTA-Lab505 (Bioflo 110, New Brunswick Scientific-NBS, USA).
A presença de 0,51 g/L de hidroximetil-furfural, um reconhecido agente
inibidor do processo fermentativo, no hidrolisado obtido não interferiu
na fermentação conduzida com Saccharomyces cerevisiae, tendo sido
observado a completa conversão dos açúcares (25,2 g/L) após 8 horas
(Figura 6.8). A produtividade volumétrica (QP) do processo fermentativo
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foi igual a 1,37 g/ L h, sendo atingida uma concentração de 11 g/L ao
final do processo, o equivalente a um rendimento (YP/S) de 0,47 g/g.
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Figura 6.8: Perfil cinético obtido da fermentação em biorreator (Bioflo 110)

do hidrolisado químico da TM obtido sob as condições: H2SO4 a 0,01 mol/L,
temperatura de 120 °C, razão S:L de 1:3 e tempo de 40 minutos.

A Tabela 6.5 resume, de forma comparativa, as variáveis e
condições experimentais estabelecidas por dois trabalhos que discorrem
sobre hidrólise química de biomassa amilácea. Saito & Cabello (2006) e
Agu et al. (1997), otimizando a hidrólise hidrotérmica do farelo de
mandioca, trabalharam com valores de variáveis próximos aos aqui
estabelecidos. A isto os autores atribuem o fato de o processo de
hidrólise ocorrer em sistema agitado mecanicamente, o que pode
favorecer as reações de hidrólise.
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Tabela 6.5: Comparação dos resultados e parâmetros iniciais de hidrólise

da TM com as condições experimentais de trabalhos de hidrólise química
de farelo de mandioca.
Biomassa

Agente

hidrolisada

Hidrolítico

Farelo de mandioca

H2SO4

(Saito & Cabello 2006)

0,4 mol/L

Mandioca-brava

H2SO4

(Agu et al., 1997)

0,3 mol/L

Torta de mamona
(Presente estudo)

H2SO4
0,1 mol/L

T
(°C)

Tempo

Razão

pH

Desto-

(min)

S:L

final

xificação

140

35

1:4

0,1

120

30

1:10

0,1

121

40

1:6

5

ND

80 %

ND

EFHA*

53 %

40 %

30 %

*Eficiência de hidrólise dos processos com uso de ácido. Para S:L de 1:6, ou seja,
166 g de TM em 1 L de sistema (TM + solução ácida), sendo o teor de amido de
48 % (79,7 g), pode-se obter um máximo de 88 g de açúcar (100 % rendimento).
Por proporção com 26 g de açúcares obtidos, chega-se a EFHA = 30 %.

As maiores variações das condições experimentais ocorrem com a
razão S:L, que tende a ser menor devido a composição amilácea e/ou
protéica das tortas absorver grande parte do volume da solução
hidrolítica. Ademais, é preciso ressaltar a diferença de composição entre
as biomassas comparadas. A TM é constituída por um complexo de
amilose e amilopectina, formando grânulos com proteínas e vesículas
oleosas (Costa et al., 2004; Embrapa, 2005; Aslani et al., 2006). Essas
características definem bem a TM como uma biomassa amilácea nãoconvencional, o que pode explicar as diferenças das variáveis dos
processos de hidrólise.

6.3.5 Análise do perfil cinético da hidrólise química em escala de
bancada
Após a fixação das variáveis para a hidrólise química da TM, foi
resolvido traçar uma curva experimental de acompanhamento da
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hidrólise em função do tempo. O principal objetivo foi a necessidade de
analisar a relação entre a concentração de açúcares e de hidroximetilfurfural. Dessa forma é possível confirmar o tempo limite de incubação
a 120 °C. A Figura 6.9 ilustra a ocorrência desses compostos gerados
ao longo de 1 hora de hidrólise química.
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1,2

0,4
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0,2

0

0
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40
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Figura 6.9: Perfil da produção de açúcares e de hidroximetil-furfural ao

longo de 1 hora de hidrólise a 120 °C com razão S:L de 1:6 e H2SO4 0,1 M.

O gráfico obtido aponta claramente que o tempo limite da
hidrólise é em torno dos 40 minutos, pois neste tempo a concentração
de açúcares se torna constante ou até mesmo decrescente. Este
fenômeno pode ser explicado pela formação de subprodutos de
degradação térmica (Lee et al., 2007). A concentração de HMF é
crescente ao longo do período de incubação em autoclave, passando a
ser também um fator limitante para o tempo de hidrólise porque sua
concentração ultrapassa o limite de 1,1 g/L, que a literatura aponta
como máximo tolerável por S. cerevisiae (Taherzadeh, 1999). O
aumento indesejado da concentração de HMF ocorre justamente após
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os 40 minutos de hidrólise, quando passa a ocorrer o escurecimento do
hidrolisado (Figura 6.10).

A

B

Figura 6.10: Diferença de coloração entre os hidrolisados de TM obtidos

até 40 minutos (A) e após 40 minutos de hidrólise (B) a 120 °C, com razão
S:L de 1:6 e H2SO4 a 0,1 mol/L.

6.3.6 Avaliação da influência do aumento da área da superfície
de contato na hidrólise química da torta de mamona
Considerando que o valor da Eficiência de Hidrólise (32 %) indica a
ocorrência de amido ainda não hidrolisado na TM, foi elaborado um
ensaio de hidrólise da torta cominuída com granulometria máxima de
0,1 mm. Tal condição promove o maior contato entre os reagentes. A
Figura 6.11 apresenta a comparação entre os perfis para a hidrólise
dessa TM triturada e da torta original.
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Figura 6.11: Análise do efeito da hidrólise da TM cominuída (<0,1 mm) em

relação a hidrólise da torta original, realizadas em período de 60 minutos a
120 °C com razão S:L de 1:6 e H2SO4 0,1 M.

Analisando os resultados, representados pelas curvas de formação
de ART ao longo dos 60 minutos de hidrólise, pode ser observado que,
até o instante de 30 minutos, a concentração de açúcares é maior para
a hidrólise da TM cominuída. Porém, a partir de 40 minutos de
processo, as concentrações se equivalem. Este perfil é típico de reações
onde se altera a área de contato entre os reagentes. Mas, em se
tratando da TM, que ainda apresenta amido não hidrolisado, o não
aumento da sacarificação pode indicar algum impedimento da hidrólise
total, quer seja por ocorrência estrutural do amido ou por efeito de
equilíbrio. Contribui para explicar este efeito a Figura 6.9, em que após
40 minutos de hidrólise a concentração de ART se mantém constante,
enquanto o teor de hidroximetil-furfural é crescente. Isso pode denotar
que as condições experimentais são suficientes para hidrolisar o amido
sem degradar os açúcares obtidos até um período de 40 minutos, a
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partir daí, os mesmos parâmetros, em função do efeito térmico
prolongado, possivelmente estejam levando a degradação de ART a
HMF (Lee et al., 2006). Esta limitação da hidrólise também é suportada
pela interpretação das amostras comparadas na Figura 6.10.
Possivelmente seja mais interessante operar com tempo de 40
minutos em vez de incluir uma outra etapa de operação ao processo,
que consistiria de um sistema de moagem e seleção por granulometria.

6.3.7 Obtenção do perfil cinético da hidrólise em escala piloto
Para avaliar o ajuste dos parâmetros estabelecidos para ensaios de
bancada em uma escala mais extrapolada, foi realizada a hidrólise em
uma unidade piloto multi-propósito do CENPES (PP-MP1). Os resultados
aqui obtidos têm como objetivo fornecer dados para os estudos de
implantação de uma Unidade Piloto a ser acoplada a Planta de Biodiesel
da Petrobrás localizada em Guamaré, Natal-RN. Por isso, em função da
limitação de água potável no local, o grupo de pesquisa envolvido
resolveu avaliar também o processo com razões S:L maiores (1:3),
mantendo as demais condições. Esta condição de relação S:L só pode
ser avaliada em sistemas agitados porque assim o material que se
mantém

em

fase

sólida

não

suspensa

(Figura

6.12)

pode

ser

homogeneizado.
O perfil da hidrólise hidrotérmica realizada na Planta Piloto (Figura
6.13) foi obtido a partir da análise de ART durante os períodos de 120
minutos de hidrólise, realizada sob as mesmas condições descritas,
porém com 3 kg de TM e 9 kg de solução ácida. Após 40 minutos de sob
condições de hidrólise, há escurecimento do meio que pode ser devido,
em parte, a ocorrência de reação de Mailard, onde os monossacarídeos
são degradados a vários tipos de furfurais, que apresentam coloração
caramelo escura.
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Figura 6.12: Ausência de suspensão líquida no hidrolisado químico da TM

realizado com razão S:L de 1:3, onde toda a fase líquida é absorvida.
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Figura 6.13: Ensaio I na PP. Perfil da hidrólise química realizada na planta

piloto multipropósito: varredura da produção de açúcar ao longo do tempo
mantendo as condições de bancada nas razões 1:3 e 1:6.

O perfil obtido, análogo àquele da Figura 6.11, também corrobora a
explicação para a possível severidade gerada pelo tempo de hidrólise
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superior a 40 minutos. Após, este tempo, a concentração de açúcares
se mantém por mais 20 minutos e, em seguida, decresce de forma
acentuada. Ao contrário dos ensaios de Saigo & Cabelo (2006), o
processo instrumentado não conduziu a ganhos na Eficiência de
Hidrólise, o que também pode confirmar a explicação proposta para a
limitação da hidrólise. A similaridade dos perfis e a obtenção de 27 g/L
de ART garantem que as condições de bancadas se ajustam bem ao
processo realizado em reator escalonado.

6.3.8 Avaliação da hidrólise química em escala piloto
A reprodutibilidade do processo em escala Piloto também foi
avaliada em conjunto com outros dois experimentos, realizados com
concentração de ácido de 0,5 e 1 mol/L. Dessa forma é possível
estabelecer uma relação entre os produtos gerados na hidrólise e a
contribuição do aumento da concentração de ácido. De forma a
completar as comparações, os hidrolisados tiveram o pH corrigido e
amostras de 1 L foram fermentadas em biorreator para análise do
etanol produzido. Os dados das 3 hidrólises seguidas por fermentação
são comparados na Figura 6.14.
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Açúcar (g/L)

Etanol (g/L Ferm 8h)

HMF (g/L)

Ef HA

Ef Ferm x 3 (% )
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Figura 6.14: Ensaios II, III e IV na PP. Análise comparativa dos valores de
açúcar, etanol, HMF, eficiência da hidrólise (EfHA) e eficiência da
fermentação (Ef Ferm) obtidos em escala piloto na PP variando a
concentração de ácido na hidrólise em relação S:L de 1:3.

A análise desses resultados possibilita um maior entendimento da
relação entre a sacarificação, a geração de HMF e o rigor hidrotérmico,
sendo este condicionado pelo aumento da concentração de ácido. O
rigor

atribuído

a

sistemas

hidrolíticos

que

utilizam

elevadas

concentrações de ácido foi evidenciado pelos resultados do experimento
5.4.3, somado a este, o conjunto dos fatores de respostas agora
obtidos mostra que de fato a concentração de HMF é proporcional a
concentração de ácido e ao grau de severidade. Uma outra evidência do
fenômeno de estabilização da hidrólise do amido, sob as condições
utilizadas, é o fato de a concentração de açúcar se manter constante
apesar do aumento da concentração de H2SO4. Isto pode também
explicar o deslocamento contínuo dos ART, produzidos por hidrólise do
amido, para a formação de HMF, pois a elevada acidez confere caráter
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mais oxidante ao sistema termopressurizado (Lee et al., 2006). O
aumento da concentração de hidroximetil-furfural no hidrolisado tem
influência negativa sobre a bioconversão dos açúcares, sendo este
efeito representado pelos valores decrescentes de etanol produzido e
eficiência fermentativa.

6.3.9 Estudo da hidrólise química em reator de alta pressão
A análise dos resultados anteriormente obtidos sugere que
diferentes valores de cada parâmetro utilizado devem ser avaliados.
Para direcionar o planejamento, foram considerados estudos de Lee
(2006), onde o maior indicativo é que o aumento de hidrólise sem
degradação dos açúcares obtidos pode estar condicionado a processos
com temperaturas menores, chegando a 20 °C. Os resultados de
planejamento fatorial completo que avaliou temperatura, tempo e
pressão na hidrólise ácida da TM em reator de alta pressão são
apresentados na Tabela 6.6.

127

Tabela 6.6: Avaliação dos parâmetros temperatura, tempo e pressão

(fatorial 23) na hidrólise ácida da TM em reator de alta pressão utilizando
relação S:L de 1:3 e H2SO4 0,01 M.
Hidrólise

Temperatura
(°C)

Pressão
(bar)

Tempo
(min)

ART
(g/L)

1

80

80

30

4,1

2

80

80

10

6,3

3

80

20

10

39,8

4

40

20

10

40,9

5

40

20

30

42,8

6

40

80

30

37,9

7

80

20

30

41

8

40

80

10

19,8

3 PCs

60

50

20

21,9±0,5

Os valores obtidos do planejamento se adequam bem ao modelo
estatístico proposto para explicar os efeitos avaliados, de acordo com os
parâmetros estatísticos obtidos da análise de variâncias (R2= 0,912 e
pure error= 0,284). Os resultados 4 e 5 se destacam devido às
elevadas concentrações de açúcares, no entanto devemos analisar os
efeitos de cada parâmetro avaliado nesse sistema, bem como o reflexo
de suas variações sobre a hidrólise. Todos os meios hidrolisados
apresentaram um residual de óleo na superfície do sistema após o
processo em reator. O gráfico de Pareto (Figura 6.15) apresenta o
efeito de cada variável estudada e fica evidente que tanto a pressão
quanto a temperatura são muito significativas, porém o efeito negativo
indica que melhores condições de hidrólise são obtidas quando essas
variáveis são usadas em seus níveis mínimos, para a faixa estudada (20
barr e 40 °C, respectivamente). A variável tempo se mostra a terceira
mais influente e, ao contrário das primeiras, efeito positivo denota que,
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no polinômio T, t e P, o tempo de hidrólise deve ser maior para
melhorar a sacarificação. Em diferentes estudos a relação entre tempo,
temperatura e pressão é reportada apresentando diferentes relações de
proporcionalidade direta e inversa (Lee & Rhee, 2007).

Figura 6.15: Gráfico de Pareto que indica a influência das variáveis
Pressão, Temperatura e Tempo avaliadas na hidrólise da TM em reator
instrumentado de alta pressão (PARR).

As curvas de superfície (Figura 6.16) descrevem o perfil do efeito
combinado das variáveis na faixa estudada. A superfície A indica que
uma região de maior concentração de ART pode ser obtida sob menores
pressões, não sendo observada variação acentuada quando se altera a
temperatura. Já na curva B, fica explícito que os maiores valores de
açúcar tendem a ser obtidos com menor rigor térmico, porém utilizando
maio tempo de hidrólise.
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A

B

Figura 6.16: Curvas de superfície de resposta do processo de hidrólise

química da TM em reator instrumentado de alta pressão, para as
combinações

de

variáveis

Pressão

e

Temperatura

(A);

Tempo

e

Temperatura (B).

A hidrólise N° 5 foi repetida e o meio hidrolisado, com pH final
5,5, foi submetido à fermentação. Apesar de clarificado, o hidrolisado
apresentou o mesmo aspecto oleoso de anteriormente, com presença
de película esverdeada de óleo na superfície da fase líquida. Em função
do volume obtido (200 mL) o hidrolisado foi fermentado em frasco
agitado de 500 mL, sendo este incubado em shaker com temperatura
constante de 33 °C e agitação de 100 rpm após adição de 1 g de
levedura. A Figura 6.17 ilustra o perfil da fermentação.
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Figura 6.17: Perfil da fermentação do hidrolisado químico obtido após 30

minutos de processo a 40 °C e sob pressão de 20 barr em reator PARR®.
Hidrolisado 5 (Tabela 6.6).

O perfil demonstra que nem sempre a obtenção de maiores
concentrações de ART garante, proporcionalmente, maior teor de
etanol. Após 4 horas de fermentação o substrato deixou de ser
consumido pela levedura e, por conseguinte, a concentração de etanol
se manteve constante. O processo apresentou uma produtividade
volumétrica (QP) de 2,25 g/L h e um rendimento de 0,35 g/g (YP/S) nas
5 primeiras horas de fermentação. Como o único diferencial deste
hidrolisado é a presença de óleo rícino residual (possivelmente extraído
por efeito da pressão) e uma concentração de HMF igual a 0,96 g/L,
podemos atribuir a isto a má fermentabilidade do hidrolisado.
Como esses experimentos visavam avaliar a possibilidade de
obtenção de hidrolisados mais concentrados em açúcares através do
uso de variáveis em condições mais viáveis, não foi julgado interessante
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investir nesse processo utilizando o equipamento em questão. Como um
segundo planejamento certamente apontaria para a opção de uso de
baixa temperatura, seguramente não contemplaria o objetivo de
promover a degradação das proteínas tóxicas da TM, que requer calor
(Perrone et al., 1966; Embrapa, 2005; Biodieselbr, 2007). Somado a
isso ainda há de ser considerada a possibilidade de multiplicação de
custo na implementação de um processo em unidade protótipo
escalonada.

6.4 Hidrólise enzimática da torta de mamona
Para a avaliação da hidrólise enzimática da TM foram utilizadas as
amilases comerciais α-amilase, glicoamilase e pululanase. As etapas de
estudos foram divididas em avaliação da prescindibilidade de cada
amilase e, em seguida, ajustes de tempo e concentração. Os resultados
apresentados representam hidrólises realizadas com sistemas agitados
a 100 rpm contendo 10 g de torta e solução enzimática na razão S:L de
1:6, onde a TM é mantida em suspensão na solução hidrolítica.

6.4.1 Avaliação do efeito das amilases na hidrólise da torta de
mamona
A rota biotecnológica de sacarificação do amido da torta de
mamona, avaliada aqui em confronto à rota convencional (hidrólise
ácida), foi iniciada com o uso da enzima α-amilase (α-1,4-glucan-4glucanohidrolase) a 90 °C por 2 horas para liquefação do amido. Na
seqüência, glicoamilase (amiloglucosidase ou 1,4-glucanohidrolase)
agindo sobre as ligações α-1,4 das extremidades não redutoras do
polissacarídeo, liberando glicose, e sobre as ligações α-1,6, liberando
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oligossacarídeos (Crab & Colin, 1997), foi combinada com pululanase. O
meio foi incubado por mais 2 horas.
Os resultados do planejamento experimental de combinação das
três enzimas tiveram como fator de resposta a concentração de
açúcares

redutores.

Esse

experimento

foi

realizado

com

razão

sólido:líquido de 1:6 para favorecer a ação enzimática com uma melhor
transferência de massas neste meio heterogêneo. Os resultados estão
apresentados na Tabela 6.7.
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Tabela 6.7: Resultados do estudo da ação das amilases e
concentrações seguindo o modelo fatorial completo 33(Tabela 5.4).

suas

α-amilase

Pullulanase

Glicoamilase

ART

(µL)

(µL)

(µL)

(g/L)

1

0

0

0

2,3±0,2

2

0

0

100

35,6±1,1

3

0

0

200

31,5±0,8

4

0

50

0

23,2±2,1

5

0

50

100

26,5±1,4

6

0

50

200

33,1±3,0

7

0

100

0

19,0±1,2

8

0

100

100

24,0±0,2

9

0

100

200

47,2±2,6

10

100

0

0

21,5±0,7

11

100

0

100

30,6±0,7

12

100

0

200

47,2±0,3

13

100

50

0

24,8±0,5

14

100

50

100

39,8±1,5

15

100

50

200

63,7±2,1

16

100

100

0

25,7±1,2

17

100

100

100

45,5±3,1

18

100

100

200

43,9±2,9

19

200

0

0

27,3±0,1

20

200

0

100

37,3±0,4

21

200

0

200

54,6±2,2

22

200

50

0

29,8±1,0

23

200

50

100

40,6±2,3

24

200

50

200

51,3±3,4

25

200

100

0

26,5±0,4

26

200

100

100

55,5±0,7

27

200

100

200

74,5±1,1

28(CP)*

150

50

100

44,7±0,8

Hidrólise

*Center Points
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O experimento de número 27 (Tabela 6.7), realizado com as
maiores concentrações das enzimas, apresentou melhor resposta (74,5
g/L de açúcares redutores), resultando em uma eficiência de hidrólise
do amido igual a 93 %. O uso combinado de pululanase, α-amilase e
glicoamilase (experimento 27), comparado com o uso apenas de αamilase e glicoamilase (experimento 21) resultou em aumento de 26,6
% na concentração de açúcares redutores. Este ganho pode ser
explicado pela ação específica da pululanase sobre as ligações 1,6
residuais das isomaltoses geradas durante a ação da α-amilase (Gupta
& Roy, 2004), elevando a taxa de obtenção de glicose livre. O diagrama
de Pareto (Figura 6.18) destacou a significância estatística dos efeitos
lineares das três amilases avaliadas no processo de hidrólise e do efeito
combinado da ação de α-amilase e glicoamilase.

Figura 6.18: Diagrama de Pareto para a análise do efeito das amilases

sobre a hidrólise da torta de mamona.

A melhor condição de sacarificação do amido da torta de mamona
indicada

pela

análise

do

planejamento

experimental

realizado

135

(experimento 27, Tabela 6.7) foi usada para produção de maior volume
de hidrolisado com fins de fermentação alcoólica.
Na

avaliação

do

processo

fermentativo

com

o

hidrolisado

enzimático, a batelada foi mantida por 10 horas e os perfis de produção
de etanol, consumo de açúcares, crescimento celular e variação de pH
podem ser vistos na Figura 6.19. Após 8 horas de fermentação foi
alcançada

uma

concentração

de

etanol

igual

a

34,5

g/L,

com

produtividade volumétrica (QP) de 4,14 g/L h. O rendimento de produto
em relação ao substrato (YP/S) foi de 0,440 g/g.
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Figura 6.19: Perfil cinético obtido para da fermentação alcoólica do

hidrolisado enzimático da TM utilizando α-amilase e glicoamilase (200 µL/g
de cada) e pululanase (100 µL/g).

Mantidas as proporções, e considerando a eficiência de hidrólise
enzimática de 93 %, calcula-se que a partir de 1 tonelada de TM,
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produzida conjuntamente com 1 ton. de óleo quando se prensa 2 ton.
de semente, poder-se-á obter 262 litros de etanol anidro (VEt= (6000 L
x 34,5 g/L) ÷ 0,8 kg/L). Este valor é 1,63 vezes maior que o volume de
etanol demandado no processo de transesterificação de 1 tonelada de
óleo (160 L) para se obter os etil-ésteres (Parente, 2003).
Dessa forma, esses resultados se destacam porque possibilitam a
sustentabilidade do processo de produção de bioetanol visando sua
utilização no processo biodiesel. Seguindo os parâmetros obtidos, o
processo de transesterificação do óleo de mamona prescinde do uso de
etanol de cana e, além disso, há recuperação de etanol de mamona
excedente.

6.4.2 Análise dos cromatogramas de CLAE dos hidrolisados
obtidos da combinação das enzimas
Para a confirmação da imprescindibilidade das amilases apontadas
pelos resultados apresentados na Tabela 6.7, as frações aquosas dos
hidrolisados HE1 (α-amilase), HE2 (α-amilase e glicoamilase), HE3 (αamilase; glicoamilase e pululanase), HE4 (α-amilase; glicoamilase e
pululanase) e HE5 (α-amilase; pululanase) e HE6 (glicoamilase e
pululanase) foram analisadas por Cromatografia Líquida (Figura 6.19).

Sendo α-amilase e glicoamilase utilizadas na concentração de 200 µL/g
cada e pululanase a 100 µL/g.
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Figura 6.20: Cromatogramas da análise de açúcares da hidrólise enzimática
da TM com diferentes associações de amilases: HE1 (α-amilase); HE2 (αamilase e glicoamilase); HE3 (α-amilase e glicoamilase; pululanase, por 1
hora); HE4 (α-amilase; glicoamilase e pululanase, por 2 horas); HE5 (αamilase e pululanase); HE6 (glicoamilase e pululanase).

Esses

resultados

mais

analíticos

permitem

observar

qualitativamente que os picos da HE4 apresentam maiores áreas
relativas de glicose (TR=11,9) e frutose (TR= 16,4) que os demais,
sendo que os cromatogramas foram obtidos sob mesmas condições
gráficas. Após análise quantitativa deste hidrolisado, através da
correlação com as áreas dos respectivos padrões testados, foram
obtidas as composições de açúcares (Tabela 6.8), que corroboram os
resultados da Tabela 6.7 para a avaliação do efeito das amilases.
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Tabela 6.8: Análise por CLAE em coluna Bio Rad Aminex® HPX-87P da

composição de açúcares presentes no hidrolisado enzimático da TM obtido
utilizando α-amilase, glicoamilase e pululanase a 28,8 KNU/g, 60 AGU/g e
40 PUN/g, respectivamente.
Analitos

Tempo de Retenção Concentração
(min.)

(g/L)

Glicerol

18,42

1,32

Frutose

16,3

25,30

Glicose

11,88

30,76

Maltose

10,05

16,94

Etanol

15,57

0

---

73,0

Total

A ocorrência de frutose se deve, em parte, a ocorrência de
enzimas do tipo invertases e isomerases no preparado das amilases. Já
o glicerol encontrado é remanescente do processo de transesterificação.

6.4.3 Efeito do tempo na hidrólise enzimática da torta de
mamona utilizando as três amilases
Após obtenção dos resultados que apontam para o uso das
amilases em seus níveis mais elevados, foi necessário ter um indicativo
do tempo de hidrólise a 90° C (ação da α-amilase) e do tempo de
hidrólise a 60° C (ação da glicoamilase e pululanase). Os resultados da
planilha experimental gerada para avaliação dessas 2 variáveis em 3
níveis (23) seguem apresentados na Tabela 6.9.
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Tabela 6.9: Resultados da avaliação do tempo de hidrólise enzimática nas

etapas a 90 °C (α-amilase a 200 µL/g) e a 60 °C (Glicoamilase a 200 µL/g e
pululanase a 100 µL/g) seguindo o planejamento fatorial com 3 níveis.
Tempo a 60 °C

Tempo a 90 °C

ART

(minutos)

(minutos)

(g/L)

1

75

120

25

2

120

75

68

3

30

30

10

4

30

75

15

5

120

120

69

6

75

30

15

7

120

30

70

8

30

120

18

9

75

75

17

10

75

75

19

11

75

75

19

Hidrólise

Observando os resultados acima podemos constatar a relação de
proporcionalidade

direta

entre

os

tempos

de

incubação

e

a

sacarificação. No entanto, análise estatística é mais capaz de validar o
modelo experimental e ainda direcionar o planejamento de novos
experimentos. A análise de variâncias indica o bom ajuste do modelo
aos valores experimentais (R2=0,986; pure error=0,703 e lack of
fit=0,101). O efeito de cada variável estudada sobre a sacarificação da
TM pode é ilustrado no gráfico de Pareto (Figura 6.21). A maior
permanência a 60 °C implica na maior geração de açúcares. Esse efeito
pode ser explicado pelo fato de a atuação da glicoamilase (exoenzima),
que hidrolisa as extremidades não redutoras das cadeias de açúcares,
sendo a maior responsável pela sacarificação propriamente dita. Mesmo
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não tendo o efeito tão acentuado, a ação da α-amilase durante um
tempo maior também garante uma melhor hidrólise da biomassa.

Figura 6.21: Gráfico de Pareto para a influência das variáveis tempo de

liquefação (90 °C) e tempo de hidrólise (60 °C) da TM com uso de αamilase (200 µL/g - 28,8 KNU/g), glicoamilase (200 µL/g - 60 AGU/g) e
pululanase (100 µL/g - 40 PUN/g).

A análise da influência das variáveis pode não ser suficiente para
definir os níveis mais adequados para cada variável. Neste caso, os
tempos de incubação podem ser fixados em 120 minutos, pois as
curvas de superfície (Figura 6.22) apontam que, sob as condições do
experimento número 5 (Tabela 6.9), as variáveis atuam de forma
eficiente em uma região de nível máximo de hidrólise. Tal resultado é
suficiente para o estabelecimento de tempos mínimos de 120 minutos
de incubação em cada etapa. Há de se considerar ainda que a
concentração de ART igual a 69 g/L se traduz em uma eficiência de
hidrólise de 84 % (equação 6, M&M 5.4.11).
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Figura 6.22: Superfícies de resposta da produção de Açúcares em função

da variação dos tempos de incubação com α-amilase (90 °C) e com
glicoamilase e pululanase (60 °C).

Repetindo o experimento N° 5, foi realizada uma hidrólise
partindo de 200 g de TM e utilizando solução enzimática de uso de αamilase (28,8 KNU/g) por 120 minutos a 90 °C seguida da adição de
glicoamilase (60 AGU/g) e pululanase (40 PUN/g) a 60 °C por mais 120
minutos. Foi obtido o total de 1 L de hidrolisado com 72±2,1 g/L de
açúcares redutores, que expressam uma elevada eficiência de hidrólise
enzimática (EFHE=89,9 %). O hidrolisado com pH 5,5 foi fermentado por 10
g de levedura (massa úmida) em biorreator não aerado, com agitação de
100 rpm e temperatura de 33 °C (Figura 6.23).
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Açúcares (g/L)

Biomassa (g/L)

Etanol (g/L)

80

35
31,8

72,05

70

33,1

30
25

50

20

40
15
30

Etanol (g/L)

Açúcares (g/L)

60

10

20

5

10
0

0
0

2

4

6

Tempo (h)

8

10

12

Figura 6.23: Fermentação do hidrolisado enzimático para períodos de

incubação de 120 minutos com α-amilase (200 µL/g - 28,8 KNU/g) seguido
de 120 minutos sob efeito de glicoamilase (200 µL/g - 60 AGU/g) e
pululanase (100 µL/g - 40 PUN/g).

Através das análises das variações das concentrações de substrato
e de etanol produzido, foi possível calcular a produtividade (QP) de 3,17
g/L h e o rendimento de produto em relação ao substrato (YP/S), que foi
de

0,46

g/g.

Estes

fermentabilidade

do

parâmetros

hidrolisado

cinéticos

enzimático,

explicitam
onde

se

a

boa

atingiu

a

concentração máxima de etanol de 33,1 g/L após 9 horas de processo.

6.4.4 Efeito da concentração das amilases na hidrólise da torta
de mamona pré-tratada termicamente com água

Sabendo

que

uma

etapa

de

pré-tratamento

térmico

pode

influenciar diretamente a alteração da estrutura da biomassa a ser
hidrolisada (Campo et al., 2006), foram elaboradas 4 hidrólises
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enzimáticas partindo de TM pré-tratada com uma etapa de cozimento
com água a 110 °C por 10 minutos. As diferentes hidrólises ocorreram
com concentrações decrescentes de amilases (Figura 6.24) e a
concentração de açúcares redutores foi tomada como fator de resposta.

200 mL/g
µL/g

150 mL/g
µL/g

100 mL/g
µL/g

50 mL/g
µL/g

80

Açúcares redutores (g/L)

70
60
50
40
30
20
10
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
tem po de hidrólise (h)

Figura 6.24: Perfil de concentração de açúcares redutores para hidrólises

enzimáticas com uso de α-amilase, glicoamilase e pululanase em diferentes
concentrações (200 µL/g, 150 µL/g, 100 µL/g e 50 150 µL/g de cada enzima)
sobre a TM pré-tratada a 110 °C com água na razão S:L de 1:6 durante 10
minutos.

Para entender melhor a não obtenção de maiores valores de ART,
recorremos a Pesquisas realizadas por outros especialistas, as quais
demonstram que os mecanismos e variáveis envolvidos em uma etapa
de pré-tratamento para biomassas de maior complexidade constitutiva
ocorrem sempre consorciados com um agente hidrolítico em baixas
concentrações (Lee et al., 2006; Lee & Rhee, 2007) e não somente com
água. Essas conclusões convergem para os resultados obtidos, pois
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após 2 horas de hidrólise não houve acréscimo da concentração de
açúcar que pudesse ser vantajoso a ponto de contrapor os elevados
tempos de processo. Dessa forma, pode-se concluir também que o
aquecimento

pode

ter

apenas

adiantado

parte

da

etapa

de

liquefação/gelatinização realizada durante a incubação a 90 °C com αamilase. Em síntese, o pré-tratamento térmico em nada auxilia, já que
a concentração de açúcares após 2 horas é aproximadamente a mesma
obtida com a hidrólise da TM sem etapa de pré-tratamento.

6.5 Análises

de

toxicidade

do

resíduo

sólido

obtido

das

hidrólises da torta de mamona
Pelos resultados obtidos dos estudos das variáveis envolvidas na
hidrólise da TM, foi possível definir as condições experimentais para um
processo

químico

e

um

processo

enzimático

(Tabela

6.10).

Os

processos hidrolíticos e fermentativos aqui estudados foram analisados
sob dois aspectos. O primeiro deles foi a sacarificação do amido da TM e
a produção de bioetanol daí derivada. O segundo, a ação destoxificante
destes processos sobre os componentes tóxicos da torta.

Tabela 6.10: Parâmetros dos processos químico e enzimático realizados

para obtenção dos resíduos para análise de toxicidade.

Processo químico
Variável

Especificação

Processo enzimático
Variável

Especificação

Razão S : L

1:6

Razão S : L

1:6

Temperatura

121 °C

α-amilase 28,8 KNU/g

2 h; 90 °C; pH 6

Ácido sulfúrico

0,1 mol/L

Glicoamilase 60 AGU/g

Tempo

40 minutos

Pululanase 40 PUN/g

2 h; 60 °C; pH 5

Após realização dos processos de hidrólise de determinada massa
de TM, foram obtidos resíduos sólidos da hidrólise, de aspecto
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granulado e coloração marrom (ilustrado na Figura 6.25) após filtração
e secagem em estufa por 24 horas. Pode ser observado que, após
hidrólise, devido ao consumo do amido, o resíduo aparenta mais os
grânulos de fibras existentes. Este resíduo, bem como os meios
fermentados e até mesmo os vinhotos foram objetos de estudos de
análise de toxicidade. Em especial o resíduo sólido, em função de sua
composição química, pode se destacar em função de seu potencial para
utilização em adubagem e/ou formulação de ração animal.
Torta de
mamona

Resíduo da
hidrólise
da TM

Figura 6.25: Ilustração do aspecto de cor da TM antes da hidrólise e de

seu resíduo sólido obtido após etapas de hidrólise, filtração e secagem.

6.5.1 Análise da citotoxicidade (IC50%) da torta de mamona e
dos produtos de hidrólise
O primeiro estudo de toxicidade foi realizado com os resíduos
sólidos de hidrólise e com o resíduo líquido do hidrolisado (fase aquosa)
fermentado. Na Tabela 6.11 estão mostrados os valores de IC50 (µg/L),
concentração inibitória para 50 % da população celular, para os
diferentes marcadores de viabilidade (mitocôndrias, lisossomos e ácidos
nucléicos) obtidos nos ensaios com hepatócitos de ratos machos
Winstar e, na Tabela 6.12 estão apresentados os resultados de
citotoxicidade (IC50) obtidos dos experimentos com células V79.
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Tabela 6.11: Avaliação do efeito citotóxico (IC50) sobre hepatócitos utilizando
os resíduos da hidrólise e fermentação da torta de mamona.
TM

RHA

VHAF

RHE

VHEF

Testes
IC50 - µg/mL
Mitocôndrias (MTT)

100

2980

5000

360

1260

Lisossomos (VN)

170

4950

1630

170

2070

Ácidos nucléicos

320

4640

5000

510

5000

RHA – resíduo de hidrólise ácida, VHAF– vinhoto do hidrolisado ácido fermentado, RHE – resíduo
da hidrólise enzimática, VHEF – vinhoto do hidrolisado enzimático fermentado.

Tabela 6.12: Avaliação do efeito citotóxico (IC50) sobre células V79 utilizando
os resíduos da hidrólise e fermentação da torta de mamona.
TM

RHA

VHAF

RHE

VHEF

Testes
IC50 - µg/mL
Mitocôndrias (MTT)

300

2200

4660

490

1950

Lisossomos (VN)

350

4340

2340

700

3970

Ácidos nucléicos

640

4670

5000

590

5000

RHA – resíduo de hidrólise ácida, VHAF – vinhoto do hidrolisado ácido fermentado, RHE –
resíduo da hidrólise enzimática, VHEF – vinhoto do hidrolisado enzimático fermentado.

Como esperado, em ambos os testes de citotoxicidade
(células hepáticas e V79), a torta de mamona in natura apresentou
elevado efeito citotóxico, com dosagens (IC50) inferiores ao valor
padrão de 640 mg/L (Fortunati et al., 1993). Tanto o resíduo sólido
derivado da hidrólise química (HA) quanto o vinhoto da destilação do
fermentado (FA), oriundo do hidrolisado ácido, manifestaram efeitos
citotóxicos em concentrações várias vezes superior (na ordem de dez
vezes) à IC50 obtida com a torta de mamona não processada. Já a
hidrólise

enzimática

não

foi

capaz

de

promover

destoxificação

significativa da torta de mamona. O mesmo não ocorreu com o vinhoto
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(FE) da fermentação do hidrolisado enzimático. A etapa de fermentação
seguida de destilação, provavelmente devido ao efeito degradativo da
temperatura, gerou vinhotos com baixa citotoxicidade, com valores de
IC50 na mesma ordem de grandeza dos valores obtido com o resíduo
sólido da hidrólise química (HA).
Estudos recentes envolvendo engenharia genética avaliaram as
alterações nos mecanismos de interação da ricina com o efeito de
inativação de ribossomos através de modulação gênica de células
humanas. A eficiência máxima de tolerância a ricina foi de até quatro
vezes superior àquela obtida nas células não moduladas. Neste estudo
foi utilizada ricina encontrada na torta de mamona, com PM de 32 Kda
(Wilkinson et al., 2007). Observando as Tabelas 6.11 e 6.12 é possível
notar que os valores de IC50 para o resíduo de hidrólise (RHA) estão na
ordem de 10 vezes o valor de IC50 da TM. Isso indica que a tolerâmcia
celular à toxicidade pode ter aumentado também nessa ordem.

6.5.2 Análise da ocorrência de albuminas 2S e detecção de ricina
na torta de mamona e nos derivados de hidrólises
As Albuminas 2S da TM fazem parte de uma superfamília de
proteínas alergênicas, denominadas prolaminas, que ocorre em cereais
(Breiteneder & Radauer, 2004). E sendo a TM constituída também por
ricina, foram realizados ensaios ainda mais elaborados a fim de se
avaliar a ocorrência dessas biomoléculas nos subprodutos dos processos
de hidrólise.
As Figuras 6.26 e 6.27 apresentam os cromatogramas da fase
líquida extraída durante a preparação das amostras do resíduo sólido da
hidrólise ácida e de seu vinhoto, respectivamente. É possível observar a
ocorrência de um pico referente a apenas um tipo de albumina
remanescente.
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Figura 6.26: Cromatograma obtido durante determinação de Albuminas 2S

por CLAE na fase líquida obtida da filtração em G50 do extrato do resíduo
sólido da TM após PTA. Eluente: TFA 0,1 % e acetonitrila 80 %.

Figura 6.27: Cromatograma de determinação de Albuminas 2S por CLAE

no vinhoto do hidrolisado químico (PTA) da TM. Eluente: TFA 0,1 % e
acetonitrila 80 %.
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Da mesma maneira, as Figuras 6.28 e 6.29 apresentam os
cromatogramas das amostras do resíduo sólido da hidrólise enzimática
e de seu vinhoto após fermentação, respectivamente. Neste caso, se
observa que o processo de hidrólise enzimática da TM e as etapas
seguintes de fermentação e destilação não foram capazes de eliminar
grande parte das Albuminas 2S. Nos cromatogramas é possível
observar a persistência de 5 picos, referentes a 5 tipos de albuminas
2S.

Figura 6.28: Cromatograma da determinação de Albuminas 2S na fase

líquida obtida da filtração em G50 do extrato do resíduo sólido da hidrólise
enzimática. Eluente: TFA 0,1 % e acetonitrila 80 %.

Por todos esses resultados analíticos é possível concluir que o
processo de ácido pode reduzir significativamente a ocorrência de
peptídeos alergênicos nos resíduos de hidrólise da TM.
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Figura 6.29: Cromatograma de determinação de Albuminas 2S no vinhoto

do hidrolisado enzimático da TM. Eluente: TFA 0,1 % e acetonitrila 80 %.

As frações correspondentes à Ricina oriundas da cromatografia de
filtração foram reunidas e concentradas para aplicação no gel de
poliacrilamida (Figura 6.30). A concentração de Ricina e de Albuminas
2S nas amostras foi calculada por comparação com padrão, onde, após
revelação foi possível a quantificação por densitometria ótica.

Figura

6.30:

Eletroforese

em

gel

de

poliacrilamida

das

frações

correspondentes à Ricina oriundas da cromatografia das amostras do
processamento da TM. Gel revelado com coomassie-brilliant-blue. M (torta de
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mamona), Alb (albuminas), HaFi (meio fermentado da hidrólise ácida), HaVi
(vinhoto do fermentado da hidrólise ácida), HaRe (resíduo sólido da hidrólise
ácida), HeFi (meio fermentado da hidrólise enzimática), HeVi (vinhoto do
fermentado da hidrólise enzimática), HeRe (resíduo sólido da hidrólise
enzimática).

Na torta de mamona in natura foi detectada uma concentração de
Ricina igual a 0,375 % (m/m), não foi detectada Ricina no resíduo sólido
da TM após processo de hidrólise ácida (HaRe). Isso comprova que o
processo de PTA é responsável pela degradação da proteína tóxica outrora
presente.

Em relação ao ensaio de atividade biológica das Albuminas quanto
à desgranulação de mastócito, é necessário ressaltar que os meios
utilizados nos ensaios são provenientes de um isolamento desses
peptídeos estando, no entanto, concentrados e seguramente não
equivale à concentração dessas Albuminas na TM. Dessa forma, esta
avaliação consiste mais da validação da ocorrência e verificação da
propriedade alergênicas das Albuminas 2S. As frações dessas proteínas
foram aplicadas em membranas de nitrocelulose e incubadas com
anticorpo antialbuminas 2S. Para analisar as propriedades alergênicas,
foi empregado ensaio de desgranulação de mastócito de cobaias, pois
as IgG ligadas ao mastócito se ligam aos alérgenos.

A Tabela 6.13 apresenta os resultados de obtidos das análises de
teor de albuminas 2S e alergenicidade dos derivados do processamento
de TM via rotas ácida e enzimática. A contagem diferencial das células
íntegras e coradas foi feita em câmara de Neubauer.
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Tabela 6.13: Avaliação da persistência de Albuminas 2S nos subprodutos

(resíduo sólido HA e HE, fase aquosa do hidrolisado e vinhotos) das
hidrólises química e enzimática da TM.
Amostra

Teor de
albuminas

Efeito de albuminas
Desgranulação de
mastócitos (%)

Resíduo HA

2 mg/100 mg resíduo

56

Hidrolisado HA

190 mg/100 mL

62

Vinhoto HA

170 mg/100 mL

57

Resíduo HE

1,2 mg/100 mg resíduo

nd

Hidrolisado HE

138 mg/100 mL

69

Vinhoto HE

137 mg/100 mL

54,5

Albuminas 2S

--------

67

(controle)

HA –hidrólise ácida, HE –hidrólise enzimática.

Comparando os três subprodutos de hidrólise química com os
subprodutos do processo enzimático, quanto ao teor de peptídeos
alergênicos, percebe-se um ligeiro aumento na ocorrência desses
peptídeos nos derivados da etapa química, no entanto, observando as
unidades, podemos considerar que todos se enquadram em uma
mesma ordem de grandeza. Possivelmente, este efeito anômalo aos
obtidos por IC50 e DL50 pode estar relacionado a interações entre
peptídeos alérgenos e amilases ao longo das horas de hidrólise. A
desagregação das estruturas de amido e proteínas da TM pode estar
favorecendo a maior interação entre as enzimas e as albuminas e, por
conseguinte, viabilizando a extração destas para a fase aquosa.
Inicialmente se deve considerar que os resultados para peptídeos
alergênicos consistem de uma análise de ocorrência, não havendo
nenhuma

avaliação

com

manifestação

de

efeito

dos

mesmos.

Diferentemente, a ocorrência de ricina é analisada e quantificada
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através de ensaios de eletroforese que revelam que esta proteína tóxica
persiste em concentrações traços nos resídos sólidos de hidrólises.
Dessa maneira, os resultados das análises das concentrações não
devem ser tomados como garantia de manifestação de efeitos tóxicos
porque ainda não há relação entre a concentração de ricina presente e
efeito in vivo. Sendo assim, é necessário que os resultados que
apontam a destoxificação do resíduo da hidrólise ácida (IC50) sejam
confrontados com testes em organismos vivos.

6.5.3 Avaliação da letalidade (DL50%) da torta de mamona e do
resíduo da hidrólise em camundongos
A avaliação da dose letal em camundongos (DL50) para soluções de
peptídeos alergênicos extraídos da torta e do resíduo sólido, obtido após
a hidrólise, mostrou que o tratamento com H2SO4, na temperatura e
tempo estabelecidos para a hidrólise do amido, foi responsável pela
redução, em pelo menos 237 vezes, da letalidade da TM in natura
(Tabelas 6.14 e 6.15), não resultando em morte de camundongos em
período de até 96 horas. A destoxificação da torta de mamona
submetida à hidrólise por H2SO4 a alta temperatura pode ser atribuída à
hidrólise e/ou desnaturação térmica dos peptídeos tóxicos da mamona,
mormente a ricina, a ricinina e CB-1 (Anandan et al., 2005; Moshkin,
1986; Johnson et al., 2005).
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Tabela 6.14: Determinação da DL50 para amostras de torta de mamona in

natura.
Resultados Acumulados
Diluição

Animais Mortos Animais Vivos Totais

% de
Mortos

10-4

0

22

22

0

10-3

0

12

12

0

10-2

8

2

10

80

10-1

18

0

18

100

Não Diluída

28

0

28

100

A DL50, calculada entre as diluições 10-2 e 10-3 segundo o
método de Reed & Muench (1938), resultou no fator de diluição
x = [(80-50) / (80-0)] = 0, 375 que, adicionado ao coeficiente
da dose mais alta (10-2), resultou na diluição de 10-2,375. Logo, a
DL50 da amostra ‘torta de mamona in natura’, correspondente a
uma diluição de 1/237, equivale a 2,11 µg/g de animal.

Tabela 6.15: Determinação da DL50 para amostras do resíduo sólido obtido
após hidrólise ácida.
Resultados Acumulados
Diluição

Animais Mortos Animais Vivos Totais

% de
Mortos

10-4

0

50

50

0

10-3

0

40

40

0

10-2

0

30

30

0

10-1

0

20

20

0

Não Diluída

0

10

10

0

Não houve nenhuma morte nos ensaios realizados com o
resíduo sólido obtido com a hidrólise ácida. Portanto, a DL50
está acima da concentração da amostra “Não Diluída” com
toxicidade maior que 500,0 µg/g de animal.
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A

Tabela

6.16

resume,

de

forma

comparativa,

o

efeito

destoxificante causado pelo processo de hidrólise química da torta de
mamona.

Tabela 6.16: Toxicidade em valores de DL50% analisados para o resíduo

sólido de hidrólise da torta de mamona.
Amostra analisada

DL50% (µg/g de animal)

Torta de Mamona in natura

2,11

Torta após hidrólise ácida
500,00*

(Resíduo sólido)

* Como não houve mortos, a DL50 está acima da própria concentração da
amostra “Não Diluída” aplicada na cobaia, sendo a toxicidade maior que 500,0
µg/g de animal.

Anandan

(2005),

utilizando

os

mesmos

parâmetros

físicos

avaliados na presente Tese, também obteve a destoxificação de uma
TM através de um processo alcalino com cal (Ca(OH)2) a 4%(m/m),
durante 60 minutos sob 120 °C. Este processo torna-se menos
interessante porque o álcali eleva o pH de forma a necessitar de uma
etapa de neutralização, caso seja de interesse uma subseqüente etapa
enzimática.
Dessa forma, pode ser considerado que o subproduto sólido da
hidrólise ácida da TM, constituído por fibras, proteínas e sais minerais
(Souza, 1979

e Tabela

6.17), apresenta

potencial

emprego

na

composição de rações (Embrapa, 2007).
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6.6 Estudos da Elaboração de Ração para Ruminantes Utilizando
o Resíduo da TM Pós-Hidrólise química
A significativa redução da toxicidade do resíduo sólido, após etapa
de hidrólise ácida, abre oportunidade para avaliar o emprego desse
resíduo na formulação de ração animal. Dessa forma, pode-se valorar o
resíduo e ainda garantir alternativa quanto a sua destinação. Para
andamento dos testes de formulação de ração foi necessária a análise
da composição bromatológica do resíduo (Tabela 6.17), realizada em
parceria com o Instituto de Tecnologia de Alimentos do Estado de São
Paulo (ITAL).

Tabela 6.17: Caracterização do resíduo sólido proveniente da hidrólise
química da TM a ser avaliado na formulação de ração para gado.
Determinação

Resultados

Cinzas

2,3 ± 0,0 g/ 100g

Proteínas

24,4 ± 0,5 g/ 100g

Fibra total

37,31 g/ 100g

Lipídios totais

6,2 g/ 100g

Fósforo

342 ± 9 mg/ 100g

Magnésio

147 mg/ 100g

Cálcio

204 mg/ 100g

Potássio

260 ± 8 mg/ 100g

Sódio

131 ± 4 mg/ 100g

Calorias

369 Kcal/ 100g

* Análises realizadas pelo Centro de Química de Alimentos e Nutrição Aplicada do
Instituto de Tecnologia de Alimentos do Estado de São Paulo - ITAL.

Alguns estudos anteriores descrevem testes em que qualificam a
TM pré-tratada e até mesmo a torta in natura para a formulação de
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rações para gado ruminante, no entanto, a partir da década de 80 não
foi mais possível encontrar relatos na literatura de pesquisas com o uso
da TM para alimentação animal no Brasil (Embrapa, 2005). A variação
de teores de sais minerais, lipídios e proteínas que ocorre entre os
diferentes cultivares obrigam a realização de estudos específicos de
análise de toxicidade, composição e formulação de ração para cada
biomassa (Beltrão et al., 2003).
Tendo a composição do resíduo (Tabela 6.16), as especificações
nutricionais normalizadas para gado ruminante (NRC, 2001) e o
software Super Crac Versão 4.0, foram obtidos os resultados avaliação
da inclusão do resíduo de hidrólise na constituição de rações (Tabelas
6.18 e 6.19) . É importante observar que resíduos de origem tóxica,
apesar de destoxificado, só podem compor até 10 % da massa total do
formulado. Ainda assim, pode ser observado que o resíduo reduz o
custo das rações, possivelmente porque o expressivo conteúdo de
proteínas, fibras, gordura e sais, favorecem a menor demanda por
outras fontes – mais caras – desses nutrientes.
Tabela 6.18: Formulação de ração para gado bovino utilizando resíduo de

hidrólise ácida da torta de mamona pós-hidrólise a 0,1 mol/L, durante 40
minutos a 120°C.
Composição alimentar
Alimento
Milho

Quantidade
kg
443,37

Custo unitário
(R$)
0,232

Custo total
(R$)
102,86

Soja

327,93

0,348

114,12

Resíduo de Mamona

100,00

0,000

0,00

Fosfato bicálcico

6,80

0,340

2,31

Calcário

11,88

0,030

0,35

Sal comum

10,00

0,100

1,00

Total

1000,00

---

238,65
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Tabela 6.19: Formulação de ração para gado bovino sem utilização do

resíduo de hidrólise ácida da torta de mamona pós-hidrólise a 0,1 mol/L,
durante 40 minutos a 120°C.
Composição alimentar
Alimento
Milho

Quantidade
kg
706,68

Custo unitário
(R$)
0,232

Custo total
(R$)
163,95

Soja

261,92

0,348

91,14

Fosfato bicálcico

10,07

0,340

3,42

Calcário

11,32

0,030

0,34

Sal comum

10,00

0,100

1,00

Total

1000,00

---

259,86

O teor protéico do resíduo em relação à torta in natura foi inferior,
mas, mesmo assim, foi acima do que os ruminantes precisam em
termos de densidade protéica na ração, não sendo considerado então
um fator limitante (NRC, 2001).
Os resultados de formulação da ração com uso do resíduo de
hidrólise da TM (Tabela 6.18) apontam uma redução de 8,2 % no custo
da ração formulada sob as mesmas especificações nutricionais, porém
sem uso do resíduo de TM em sua composição (Tabela 6.19). Isso
representa uma economia de R$ 30,00 por tonelada de ração
produzida.
Na formulação, o resíduo de hidrólise compõe 10 % (m/m) da
massa total de ração. Ocorre que a toxicidade é o fator limitante ao seu
uso em grandes quantidades, mesmo que seja destoxificado, limita-se a
10 % do total da dieta devido à persistência de traços das substâncias
tóxicas (Tabela 6.13). Considerando o estabelecimento de uma ração
com uso do resíduo da TM hidrolisada, este valor percentual garante
uma demanda muito expressiva pelo resíduo. O Grupo de Coordenação
de

Estatísticas

Agropecuárias

-

GCEA/IBGE,

no

Levantamento

Sistemático da Produção Agrícola de agosto 2007 estima que 154.984
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ha estão plantados e produzirão 94.669 ton de bagas de mamona na
safra de 2007. Esses números, de acordo com a Conab (Consolidado e
Acompanhamento da Safra 2006/2007, 5º Levantamento), são de
200.000 ha com produção de 152.000 ton de bagas.

6.7 Processos de hidrólise seqüencial
Tendo como base o antagonismo entre os processos de hidrólise,
onde por um lado a etapa enzimática ocorre com rendimento de 92 %,
mas, por outro lado, o processo ácido, apesar do baixo rendimento de
hidrólise (32 %) apresenta expressiva destoxificação da TM, podemos
propor um processo seqüencial para se contemplar os dois objetivos do
trabalho. É preciso aproveitar os efeitos positivos de ambos, ou seja, a
etapa química passa a corresponder a um processo de pré-tratamento
ácido (PTA), responsável pela destoxificação da TM; enquanto a etapa
enzimática subseqüente garante a hidrólise quase total do amido da TM.
A etapa de PTA apresenta muitas semelhanças em relação as condições
operacionais historicamente

utilizadas para

destoxificar

tortas de

mamona (Perrone et al., 1966; Biodielbr, 2007b)

6.7.1 Seleção de amilases após pré-tratamento químico em
escala de bancada
A etapa de PTA pode influenciar de forma diferenciada na
liquefação do amido da TM (Lurgi, 2006). Como há possibilidade do
processo ácido agir de forma a desagregar a estrutura das moléculas de
amido (Douglas & Colin, 2007), elevando a disponibilidade de substrato
para a ação enzimática, foram reavaliados os efeitos da associação das
amilases sobre a torta pré-tratada quimicamente (Tabela 6.20).
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Tabela 6.20: Planejamento fatorial 23 para análise da prescindibilidade de

cada amilase hidrólise da TM pré-tratada quimicamente.
α-amilase

Glicoamilase

Pululanase

ART

(µ
µL/g)

(µ
µL/g)

(µ
µL/g)

(g/L)

1

0

0

0

26,2±1,5

2

0

0

200

35,1±0,2

3

0

200

0

53,6±1,2

4

0

200

200

70±1,6

5

200

0

0

39,8±0,8

6

200

0

200

44,1±2

7

200

200

0

66,3±2,1

8

200

200

200

74,7±1,7

9 (PC)

100

100

100

61,7±0,1

10 (PC)

100

100

100

62,2±1,3

11 (PC)

100

100

100

61,6±0,4

Experimento

A análise dos resultados aponta as hidrólises 8 (uso das 3
amilases) e 4 (uso de glicoamilase e pululanase) como as mais
promissoras em relação a concentração de açúcares final (74 e 70 g/L,
respectivamente). Esses valores, que representam uma mesma ordem
de grandeza, apontam a opção para realização de hidrólise utilizando
consórcio de glicoamilase e pululanase, apenas. Certamente a utilização
de 2 amilases em vez das 3 apresenta implicações positivas na ordem
de 30 % da viabilidade do processo (Lurgi, 2006).
Glicoamilase e pululanase agem sob mesmas condições ótimas de
pH (4,5-5) e temperatura (60°C) sobre amido já liquefeito. A
pululanase eleva a conversão a glicose porque atua sobre as ligações
1,6 residuais de oligossacarídeos (Roy & Gupta, 2004).
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As considerações acerca dos resultados obtidos podem ser
reforçadas pelas análises estatísticas do planejamento experimental,
que apresentou um bom ajuste, representado pelos valores de R2
(0,9992), Lack of fit (0,200) e erro puro (0,81), obtidos da análise de
Anova. A Figura 6.31 apresenta o diagrama para os efeitos de cada
amilase estudada.

Figura 6.31: Gráfico de Pareto para a influência de α–amilase, glicoamilase

e pululanase sobre a hidrólise enzimática da TM proveniente de processo
de pré-tratamento ácido (PTA) com H2SO4 0,1 mol/L durante 40 minutos a
120 °C.

Quantitativamente a utilização de glicoamilase e de pululanase
resulta em um aumento de 64 % e 39%, respectivamente, sobre a
hidrólise da TM pré-tratada por processo hidrotérmico com H2SO4. Para
essa TM do PTA, a α–amilase manifesta um efeito menos significativo,
que eleva a concentração de açúcares de 71 para 74 g/L, apenas. O que
é razoável já que a α–amilase visa, em parte, à hidrólise preliminar da
molécula de amido e com o PTA este efeito pode estar sendo
contempledo.
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Para avaliação da reprodutibilidade do teste 4 (Tabela 6.20) foram
pré-tratados e, em seguida, hidrolisados 150 g de TM. O hidrolisado
obtido, após incubação por 4 horas a 60°C e com pH 5, foi fermentado
em Biorreator (Bioflo III) (Figura 6.32).

Etanol (g/L)

70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

30
25
Etanol (g/L)

Açúcares redutores (g/L)

ART (g/L)

20
15
10
5
0
0

1

2

3

4

5

Tempo (h)

6

7

8

9

Figura 6.32: Perfil da fermentação dos hidrolisado obtido do pré-

tratamento ácido (PTA) com H2SO4 0,1 mol/L durante 40 minutos a 120
°C, seguido de hidrólise enzimática com uso Glicoamilase (200 µL/g-60
AGU/g) com Pululanase (100 µL/g-40 PUN/g).

O perfil de consumo de substrato em função da produção de
etanol obtido durante a fermentação aponta boa conversão dos
açúcares (YP/S= 0,458 g/g). A ausência de compostos com efeito
inibitório sobre a levedura durante o processo fermentativo pode ser
marcada pelo curto tempo de fermentação e o total consumo de
açúcares, apresentando, assim, uma produtividade elevada (QP= 4,02
g/L h). Nesse caso da hidrólise com uso de glicoamilase e pululanase

163

(experimento 4 da Tabela 6.20), a máxima concentração de etanol
obtida após 8 horas de fermentação foi de 32 g/L.

6.7.2 Avaliação do tempo sobre a etapa de hidrólise enzimática
com menores concentrações de Glicoamilase e pululanase

A partir do planejamento anterior, pode ser considerada, pela
diferença entre as hidrólise 8 e 4 (Tabela 6.20), a possibilidade de ainda
ocorrer hidrólise do amido residual. Como ensaios anteriores já
evidenciaram a relação diretamente proporcional entre concentração de
açúcares produzidos e tempo de hidrólise, foram obtidos aqui 4 perfis,
com diferentes concentrações de glicoamilase e pululanase, que
descrevem a ação do tempo em relação a taxa de hidrólise da TM prétratada em bancada (Figura 6.33).

Pulu + Glico 200 microL/g

Pulu + glico 150 microL/g

Pulu + Glico 100 microL/g

Pulu + Glico 50 microL/g

85
80
75

Açúcares redutores (g/L)

70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

Tempo (h)

Figura 6.33: Curvas de progresso da hidrólise enzimática da TM pré-

tratada utilizando Glicoamilase e pululanase em concentrações mais
reduzidas (150, 100, 50 µL/g) e incubadas sob pH 5 a 60 °C.
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Os perfis demonstram que após 20 horas de incubação com a
maior concentração enzimática pode ser obtida a concentração de
açúcares equivalente àquela obtida quando a hidrólise é realizada com
as três amilases (75,5 g/L). Em relação a possibilidade de redução da
carga

das

amilases,

utilizando

glicoamilase

e

pululanase

em

concentrações reduzidas em ¼ da concentração do primeiro perfil, pode
ser obtida a concentração de ART de 75 g/L após 52 horas de processo.
Essas ocorrências de sacarificação em função das concentrações
de enzimas e do tempo podem ser explicadas pela complexidade do
substrato em questão. Seguramente, os perfis definem casos de um
processo onde alguma etapa limita a taxa de hidrólise. É possível que a
etapa limitante decorra da morosidade da desestruturação dos grânulos
de amido, que se complexam com vesículas de lipídios, proteínas e
fibras (Embrapa, 2005). Em função disso, a disponibilização do amido
livre à ação enzimática se condiciona ao tempo de permanência em
meio aquoso sob temperaturas elevadas.
Dessa forma, tempo de hidrólise se tornou um fator proibitivo
para o processo almejado. E foi por este motivo (tempo elevado de
hidrólise enzimática durante as etapas seqüenciais) que o estudo de
uma hidrólise com concomitante fermentação deve ser avaliado. Dessa
forma o tempo para se obter etanol pode ser reduzido, uma vez que no
sistema

hidrolítico

também

ocorre

a

fermentação

dos

açúcares

produzidos.

O diagrama a seguir (Figura 6.34) ilustra o processo seqüencial de
PTA, seguido de hidrólise da TM.

165

Gluco + Pulu
150 µL/g

900 mL
H2SO4 0,1M

150 g torta

Pré-tratamento
ácido (PTA)/
Destoxificação
121°C 40 min

pH 5

Hidrólise Enzimática
60 °C; 48 h; 100 rpm

0,75 L hidrolisado
74,6 g/L ART
S. cerevisiae
10g/L

Meio
fermentado
34g/L Etanol

Fermentação da
Fase líquida
10 h 33° 100 rpm

Figura 6.34: Processo de hidrólise seqüencial da TM com a etapa de PTA
seguida de hidrólise enzimática com Glicoamilase (150 µL/g) e pululanase
(150 µL/g).

O balanço de massas aplicado ao processo seqüencial permitiu
calcular as eficiências de hidrólise e fermentação para assim comparar
com os valores estequiometricamente e industrialmente obteníveis
(Tabela 6.21).

Tabela 6.21: Comparação entre a produtividade e eficiência dos processo

de hidrólise e fermentação ocorridos no processo seqüencial (Figura 6.34).
Processo

Produtividade (g/L h)

Eficiência conversão (%)

Hidrólise

1,56

94,7

Fermentação

4,25

87,7*

* Máximo obtenível: 95%. Industrialmente normal: 86-90% (LNF Cons. 2006).
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6.8 Estudo do processo de hidrólise enzimática simultânea a
fermentação
A avaliação de fermentação simultânea com a hidrólise surge
apenas como uma alternativa para a redução de tempo até a obtenção
de etanol, uma vez que o tempo de fermentação pode ser absorvido
pelo processo simultâneo (Öhgren, 2007).
Em biorreator instrumentado foram adicionados 200 g de TM prétratada, totalizando um volume de 1370 mL. Após ajuste do pH de 6,2
para 5,0, ao sistema foram adicionadas

glicoamilase a 45 AGU/g,

pululanase a 30 PUN/g (150 µL/g)e como inóculo Saccharomyces
cerevisiae a 5 g/L. O perfil do processo de hidrólise e fermentação
simultâneos (SSF) (Figura 6.35) apresenta uma concentração inicial de
açúcares de 23,9 g/L, que é rapidamente consumida. Esta certamente é
proveniente do PTA da torta.

Açúcar (S)

Etanol (P)
27
24

21

21

18

18

15

15

12

12

9

9

6

6

3

3

0

0

0

5

10

15

20

25

30

35

Etanol (g/L)

Açúcares redutores (g/L)

24

40

Tempo (h)

Figura 6.35: Processo de hidrólise seqüencial da TM com a etapa de PTA

seguida de hidrólise enzimática com Glicoamilase (45 AGU/g) e Pululanase
(30 PUN/g) com 5 g/L de inóculo.

Após 25 horas de processo, a concentração de substrato se
mantém em torno de 1,2 g/L e a concentração de etanol se estabiliza
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em 25 g/L. Os valores de produtividade (QP= 0,96 g/L h) e de
rendimento (YP/S=0,46 g/g) denotam nenhum ganho na concentração
de etanol em relação aos processos anteriores. Sendo assim, apesar da
redução do tempo de processo (48 h para 25 h), o objetivo principal
não foi contemplado, pois o resíduo tem potencial para gerar até 35 g/L
de etanol, conforme apresentado em experimentos anteriores.
Um estudo de hidrólise de sorgo simultânea à fermentação, foi
realizado sob as mesmas condições aplicadas no presente trabalho
(pré-tratamento com ácido diluído seguido pelo processo SSF com
apenas glicoamilase e levedura) (Bandaru, 2006). No entanto, foram
obtidos 25 g/L de etanol em 72 h, ratificando, também o caráter pouco
promissor do processo SSF, neste caso.

6.9 Avaliação da relação sólido/líquido no processo simultâneo
Tendo como objetivo avaliar a influência da razão sólido : líquido
para se obter um meio hidrolisado com maiores concentração de
açúcares, foram realizados 6 processos simultâneos partindo de 200 g
de TM pré-tratada com ácido diluído. Cada sistema com diferentes
relações S:L (1:3, 1:4; 1:4,5; 1:5; 1:6; 1:7) foi incubado em Biorreator
a 33 °C após adição de Glicoamilase (45 AGU/g) e pululanase (30
PUN/g) com 5 g/L de inóculo. As concentrações de etanol produzido
foram acompanhadas ao longo de 30 horas (Figura 6.36).
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Figura 6.36 Avaliação do efeito da razão S : L nos processos de hidrólise e

fermentação simultâneos (SSF) da TM pré-tratada quimicamente.

As curvas de produção de etanol ao longo dos processos explicitam
uma relação de dependência que as etapas de hidrólise/fermentação
têm em relação a meios com menor percentual de sólidos. Até a
redução da relação S:L de 1:3 para 1:6 ocorre favorecimento da
hidrólise. Já na relação de 1:7 há manifestação de efeito diluidor do
meio, marcado pela redução na concentração de etanol final. No perfil
pode se observado que o processo com relação S:L de 1:7 atinge um
máximo de 22 g/L de etanol ao passo que no sistema com razão S:L de
1:6 se obtém 25,8 g/L do álcool.

6.10
Em

Pré-tratamento químico (PTA) em escala piloto
um

processo

de

hidrólise

química

(PTA)

em

sistema

termopressurizado, os parâmetros físico-químicos (T, t, P, [H+]),
inibidores e produtos se relacionam de variadas maneiras em função da
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ambiência do sistema e da condução do processo (Lee et al., 2007).
Tendo como base o fato de o PTA em escala de bancada ocorrer em
uma autoclave, que consiste em um sistema não agitado onde a TM e a
fase aquosa não interagem em fase em suspensão agitada, foi julgado
necessário realizar a etapa de pré-tratamento com ácido diluído em
uma Planta Piloto Multipropósito do CENPES. Neste processo, o sistema
reacional é mantido homogeneizado, sob agitação constante, impedindo
que a TM decante e configure um sistema heterogêneo. O objetivo
principal desta corrida experimental é avaliar possibilidade de se obter
um meio mais liquefeito, onde o amido tenha sofrido maiores efeitos do
tratamento hidrotérmico. Como a concentração de açúcares no meio
pré-tratado pode se manter a mesma, caso as alterações sejam
somente nas estruturas do amido e na composição de oligossacarídeos,
serão tomados como fator de resposta os ensaios subseqüentes de
avaliação do efeito das amilases.

6.10.1

Reavaliação do efeito das amilases após pré-tratamento

químico em Planta Piloto
Para análise do possível reflexo do pré-tratamento ácido realizado
em reator com agitação, a TM pré-tratada foi objeto de estudo em um
planejamento de hidrólise enzimática onde o efeito das amilases foi
reavaliado (Tabela 6.22). As condições de PTA foram: razão S:L de 1:3
(3 kg de TM + 9 kg de ácido sulfúrico a 0,01 mol/L); T= 121±2 °C;
agitação de 170 rpm e com o tempo total de 120 minutos
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Tabela 6.22: Reavaliação do efeito de cada amilase na hidrólise da TM

proveniente do PTA em escala piloto.
α-amilase

Glicoamilase

Pululanase

ART

(µ
µL/g)

(µ
µL/g)

(µ
µL/g)

(g/L)

1

0

0

0

26,4

2

0

0

200

35,1

3

0

200

0

56,6

4

0

200

200

60,08

5

200

0

0

39,8

6

200

0

200

44,09

7

200

200

0

73,3

8

200

200

200

75,1

PC*

100

100

100

61,5±0,8

Experimento

*Pontos Centrais

O

experimento

instrumentado,
(estático),

em

pode

7

da

Tabela

detrimento
favorecer

ao
mais

6.22

aponta

PTA

realizado

a

etapa

que
em
de

o

sistema
autoclave

liquefação.

Comparativamente ao experimento 8, que utiliza também α-amilase, a
hidrólise com uso de glicoamilase e pululanase apenas é suficiente para
produzir uma concentração de açúcares que se difere em menos de 2
g/L do valor máximo obtido, quando se usa as 3 amilases.
No PTA em autoclave, a ausência de homogeneização do sistema
favorece a predominância de gradientes de temperatura que, aliados a
deposição da TM no fundo do sistema, leva a uma hidrólise/liquefação
irregular. Esta afirmação se baseia na observação experimental dos
frascos cônicos contendo hidrolisados após o tratamento térmico (Figura
6.37).
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-Sobrenadante
límpido.

-TM em suspensão.

-TM sedimentada

Figura 6.37: Aspecto da distribuição irregular de massas no sistema

formado por TM e solução ácida durante a etapa de pré-tratamento ácido.

O resultado da análise estatística da influência das amilases,
apresentada no diagrama de Pareto (Figura 6.38), corrobora a avaliação
dos resultados experimentais. De acordo com este diagrama, as
enzimas α-amilase (200 µL/g-28 KNU/g) e glicoamilase (200 µL/g-60
AGU/g) são mais influentes sobre a hidrólise da TM quando são
utilizadas nesses níveis máximos.
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Figura 6.38: Gráfico de Pareto para as influências das três amilases na

etapa de hidrólise seqüencial da TM pré-tratada em reator da PP.

O que deve ser ressaltado com esses resultados é que a
concentração de açúcares com uso de α-amilase (200 µL/g) e
glicoamilase (200 µL/g) sobre a TM do PTA em PP se manteve na ordem
de 73 g/L em um processo que prescinde de pululanase. O uso de αamilase e glicoamilase em escala laboratorial foi de 66,3 g/L (Tabela
6.20).
Antes de proceder com teste de hidrólise em maiores quantidades
a fim de se avaliar a fermentabilidade do hidrolisado, uma avaliação do
tempo de hidrólise sob as condições agora definidas indicação o melhor
tempo de hidrólise. Com este experimento será possível visualizar a
possibilidade de obtenção de concentrações de açúcares ligeiramente
maiores.
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6.10.2

Influência da concentração das amilases e do tempo na

etapa de hidrólise após pré-tratamento químico em PP
A Tabela 6.23 apresenta os resultados das concentrações de
açúcares quando os parâmetros concentração de amilases e tempo de
hidrólise, já avaliados como influentes, foram estudados em processos
de hidrólise da TM obtida de PTA em PP.

Tabela

6.23:

Planejamento

central

composto

para

avaliação

da

concentração de enzimas (α-amilase e glicoamilase) e tempo na hidrólise da
TM após PTA em escala piloto.
Enzimas*

Tempo

ART

(µ
µL/g)

(h)

(g/L)

1

50

2

34,1

2

50

8

54,2

3

150

2

45,0

4

150

8

73,1

5

29,3

5

35,1

6

170,7

5

69,6

7

100

0,76

30,6

8

100

9,24

73,2

PCs

100

5

61,1

Hidrólise

* volume para cada uma das amilases utilizadas

A Tabela obtida apresenta resultados onde o critério de escolha da
melhor condição exige certa ponderação em relação a cada parâmetro.
Os experimentos 4 e 8 produzem 73 g/L de açúcares, no entanto o
teste 4 ocorre com maior concentração de enzimas enquanto que o
teste 8 ocorre em um tempo maior. Sendo assim, a avaliação da
superfície de resposta (Figura 6.39) que o modelo estatístico descreve
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para a produção de açúcares em função das variáveis estudadas pode
ser útil.

Figura 6.39: Superfície de resposta para a avaliação da concentração das

amilases e do tempo de hidrólise para a produção de açúcares a partir da
TM pré-tratada em PP.

A curva de superfície evidencia uma região de máximo, onde é
possível obter maiores concentrações de açúcares. Analisando o eixo do
tempo e da concentração de amilases, pode ser observado que a região
de máximo pode ser atingida quando se trabalha com hidrólises de 5
horas, utilizando amilases a 150 µL/g, ou seja, α-amilase (21 KNU/g) e
glicoamilase (45 AGU/g).
Sendo pertinente avaliar tais condições indicadas pela análise do
planejamento, foram hidrolisados enzimaticamente 1,0 kg de prétratado ácido de TM (que contém 143 g de TM), obtida de uma corrida
na Planta Piloto onde 3 kg de TM foram tratados com ácido sulfúrico
0,01 mol/L durante 40 minutos sob 121±2 °C e agitação de 170 rpm. O
meio, obtido com pH 6,5, foi ligeiramente acidificado até pH 6 e
incubado a 90 °C por 4 horas após adição de α-amilase (21 KNU/g).
Terminada esta etapa, a temperatura foi reduzida para 60 °C e o pH foi
reduzido para 5. Em seguida, glicoamilase foi adicionada (45 AGU/g) e
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a hidrólise ocorreu durante 5 horas em biorreator com agitação
constante de 100 rpm.
Terminada a etapa de hidrólise, o meio contendo 75,07 g/L de
açúcares redutores (EFHE = 92 %) foi filtrado e o volume de 800 mL de
hidrolisado foi inoculado com S. cerevisiae a 10 g/L. A fermentação foi
conduzida em biorreator não aerado com temperatura de 33 °C e
agitação

de 100 rpm. As amostragens realizadas a cada hora

possibilitaram a obtenção do perfil cinético do processo (Figura 6.40).

pH

Biomassa (g/L)

Etanol (g/L)

75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

35
30
25
20
15
10
5

Etanol e Biomassa (g/L)

ART (g/L)

ART (g/L)

0
-5
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Tempo (h)
Figura 6.40: Cinética da fermentação do meio obtido da hidrólise

enzimática com α–amilase e glicoamilase da TM pré-tratada em PP.

A boa fermentabilidade do hidrolisado pode inicialmente ser
qualificada pela completa conversão dos açúcares redutores após 7
horas (Figura 6.40). O baixo tempo de fermentação (8 horas)
seguramente pode ser atribuído à ausência de substâncias tóxicas no
hidrolisado capazes de inibir o metabolismo da levedura e ao inóculo,

176

que em elevada concentração favorece a produtividade volumétrica (QP)
do processo fermentativo. Esta produtividade foi igual a 4,8 g/L h,
sendo atingida uma concentração de etanol igual a 33,5 g/L ao final do
processo, o equivalente a um rendimento (YP/S) de 0,464 g/g. A partir
desses resultados e da eficiência de 92 % observada na hidrólise, é
possível projetar um rendimento de cerca de 270 litros de etanol por
tonelada de TM processada, o que corresponde a 1,68 vezes o volume
de etanol demandado na etapa de transesterificação do óleo de
mamona para obtenção dos ésteres etílicos (NAE, 2005).
Esses resultados de produção de etanol de amido não-convencional
assumem uma posição de destaque frente aos processos recentemente
estudados. Jamai e col. (2007) avaliaram hidrólise e fermentação de
amido solúvel convencional utilizando S. cerevisiae recombinante, que
expressa ∝–amilase e glicoamilase, ocorrem com eficiência de hidrólise
de 96%. A concentração de açúcares possibilita a produção de 56 g/L
de etanol, no entanto a produtividade é de 0,65 g/L h, para 65 horas de
processo.

6.11

Avaliação da adição de celulases à etapa enzimática de

hidrólise da torta de mamona
Dada a ocorrência de fibras no resíduo sólido obtido após as etapas
de hidrólise (Tabela 6.16), foi idealizado um teste de hidrólise, idêntico
ao descrito anteriormente (R&D 6.10), porém com um adição de um
preparado enzimático de celulases (GC220, Genencor International,
atividade 104 FPU/mL) juntamente com a glicoamilase, na segunda
etapa de hidrólise, a 60 °C. Seguindo as otimizações de Peñuela et al.
(2007) foi utilizada a concentração de 29 FPU/g substrato (equivalente
a 144 µL/g substrato). A Figura 6.41 ilustra os resultados em replicatas
em que o hidrolisado obtido apresentou concentração de açúcares igual
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a 76,8±0,5 g/L (2 % a mais que as concentrações utilizando apenas as
amilases). O baixo ganho com o uso de celulases pode ser atribuído a
ocorrência de fibras com lignina, que impede a ação celulásica caso não
seja empregada uma etapa de deslignificação alcalina, o que não é de
interesse para este estudo.

Açúcares (g/L)

Eficiência (%)

100
90
80

73,69

94,2

90,5

89,9

77,23

74,22

93,4

76,60

70
60
50
40
30
20
10
0

G+A

G+A

G+A+C

G+A+C

Figura 6.41: Comparação entre a hidrólise enzimática com amilases e a

hidrólise com adição de celulases. G: Glicoamilase (150 µL/g); A: αamilase (150 µL/g); C: celulase (144 µL/g).

Considerando que o acréscimo de celulases pode implicar em uma
elevação de custo operacional que certamente vai além do pequeno
ganho registrado no aumento da sacarificação, o processo com adição
dessa enzima se torna uma opção pouco promissora. As fibras totais
(não

qualificadas)

presentes

na

TM

podem

ser

constituídas

de

complexos de hemicelulose-celulose-lignina, o que serve de justificativa
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para o comprometimento da ação das celulases, indicado pelo mínimo
aumento da produção de açúcares redutores.
Ainda

assim,

para

ser

visualizada

a

diferença

entre

as

concentrações de etanol, foi avaliada a fermentabilidade do hidrolisado
enzimático, em que a batelada foi mantida por 10 horas e os perfis de
síntese de etanol, consumo de açúcares e crescimento celular podem
ser vistos na Figura 6.42.

Tempo (h)
Biomassa
(g/L)

Etanol (g/L)
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40

72

35

64
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56
48
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20
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15

24

10

16
8

5

0

0
0

1

2

3

4

5
6
Tempo (h)

7

8

9

Etanol e Biomassa (g/L)

Açúcares redutores (g/L)

ART (g/L)

10

Figura 6.42: Fermentação do hidrolisado enzimático da TM pré-tratada

com uso de α-amilase (150 µL/g=21 KNU/g), Glicoamilase (150 µL/g=45
AGU/g) e celulase (144 µL/g=29 FPU/g).

A cinética da fermentação demonstra que após 7 horas de
fermentação foi alcançada uma concentração de etanol igual a 35,4 g/L,
com produtividade volumétrica (QP) de 5,057 g/L h. O rendimento de
produto em relação ao substrato (YP/S) foi de 0,465 g/g. As correlações
desses parâmetros com as eficiências de hidrólise refletem um volume
de 285 L etanol/tonelada TM.
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6.12

Avaliação do efeito inibitório do hidroximetil-furfural

sobre a fermentação utilizando Saccharomyces cerevisiae
Devido à ocorrência de inibidores de fermentação na etapa de prétratamento químico (Figura 6.9, 6.10 e 6.13), os resultados do ensaio
de efeito da concentração de hidroximetil-furfural (HMF) sobre a
fermentação em meio sintético foram considerados a fim de se
estabelecer uma concentração limite de HMF que não comprometesse a
fermentabilidade dos hidrolisados. Para isso, foram obtidos perfis da
fermentação de soluções de glicose a 50 g/L, contendo diferentes
concentrações do inibidor HMF, encontrado no hidrolisado da TM (Figura
6.43).

0,0 g/L
0,4 g/L

50

0,05 g/L
0,6 g/L

0,10 g/L
1,0 g/L

0,20 g/L

45
40
Glicose (g/L)

35
30
25
20
15
10
5
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Tempo de fermentação (h)
Figura 6.43: Efeito da concentração de hidroximetil-furfural sobre a

fermentação alcoólica realizada por S. cerevisiae.
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Através da Figura 6.43 pode ser observado que o consumo de
glicose no meio sintético é mais reduzido quando a concentração de
HMF utilizada é igual ou maior que 0,40 g/L. As curvas decrescentes de
consumo de glicose pela levedura apresentam inflexão a partir de 4
horas de fermentação, quando as concentrações de HMF no meio são de
0,6 e 1,0 g/L. Isso indica que hidrolisados em que a concentração de
desse subproduto até 0,4 g/L seguramente podem ser fermentados com
eficiência metabólica de S. cerevisiae.

Caracterização
dos
açúcares
cromatograficamente
6.13
detectáveis no meio líquido após PTA e no hidrolisado
enzimático por ação de α-amilase e glicoamilase (6.10.2)

Com o objetivo de analisar as concentrações de açúcares e a
possível ausência de HMF nos hidrolisados a serem fermentados, os
meios obtidos tanto do pré-tratamento com ácido quanto da hidrólise
enzimática estabelecida (α-amilase, 21 KNU/g e Glicoamilase, 45
AGU/g) foram submetidos à análise por CLAE (Tabela 6.24). Para tal foi
utilizada a coluna de fase reversa Zorbax Carbohydrate C18, mantida
sob as mesmas condições descritas em 5.16.4 (M&M), apenas alterando
a fase móvel, que neste caso foi acetonitrila:água (3:1).

181

Tabela 6.24: Análise cromatográfica por HPLAC em fase reversa dos

açúcares presentes no meio após PTA e no hidrolisado enzimático com uso
de α-amilase (21 KNU/g) e glicoamilase (45 AGU/g).
Padrões

TR

Conc
(g/L)

Área

Frutose

6,61

2,5

697570

Glicose

7,34

2,5

Sacarose

9,39

Maltose

TR HA
PP

PTA
(g/L)

HE
(g/L)

1262800 2800560

9,1

15,1

659700

1724300 6926700

13,1

39,4

2,5

734840

1615700

10,91

2,13

594670

Rafinose

16,26

2,125

630490

Stachiose

29,15

2

567410

TR HE

5,5
5750760

TOTAL =

20,7

27,6

75,1

A análise cromatográfica demonstra a ocorrência de frações de
mono e dissacarídeos que, somadas, corroboram os valores obtidos por
análises espectrofotométricas. Ademais, cabe ressaltar que todos esses
açúcares são fermentáveis por S. cerevisiae (Kosaric, 2001), o que
justifica também a boa fermentabilidade dos hidrolisados.
O hidrolisado enzimático apresenta além de não apresentar
sacarose,

apresenta

uma

concentração

maior

de

frutose.

Essas

diferenças podem ser explicadas pelo simples fato de que os preparados
enzimáticos utilizados contêm enzimas do tipo isomerase e invertase.
Esta última hidrolisa a sacarose formando frutose e glicose.

Estudo da fermentabilidade do hidrolisado seqüencial
6.14
PTA-hidrólise enzimática com α-amilase e glicoamilase
(6.10.2) frente à suplementação com sacarose
Após todas as etapas para obtenção da TM pré-tratada e,
em seguida, do hidrolisado enzimático (α-amilase, 21 KNU/g e
Glicoamilase, 45 AGU/g), este foi suplementado com sacarose e, em
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seguida

fermentado.

A

Figura

6.44

apresenta

o

efeito

da

fermentabilidade de cada meio, frente às respectivas concentrações de
substrato (sacarose) adicional. Esta suplementação poderia ser feita
com melaço, que é utilizado nas Usinas como corretor da concentração
de

açúcares

no

caldo

de

cana,

sendo,

portanto,

uma

prática

industrialmente comum.
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Figura 6.44: Fermentabilidade dos meios de TM do PTA hidrolisados

enzimaticamente

com

α-amilase

e

Glicoamilase

frente

à

crescente

suplementação com sacarose.

É importante notar que até a fermentação N° 4, a concentração
de etanol foi crescente, atingindo um máximo valor de 83,28 g/L (YP/S =
0,438 g/g). A partir daí, um aparente efeito de inibição pelo substrato
pode ter causado o acentuado decréscimo da fermentabilidade. Caso o
efeito inibitório fosse relacionado ao produto (etanol), a concentração
deste se manteria constante em 83 g/L nas fermentações N° 5 e N° 6.
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Esses resultados denotam que os hidrolisados de TM podem ser
suplementados até uma concentração máxima de 190 g/L de açúcares
totais. Para obtenção dessa concentração, foram adicionados 60 g de
sacarose a 500 mL de meio hidrolisado. Assim, se obtém hidrolisados
fermentados com uma máxima concentração etanol. Dessa forma,
certamente há viabilização da etapa de destilação, que agora tende a
gerar menos vinhoto por recuperar o etanol presente no meio
fermentado a uma concentração industrialmente convencional de 85 g/L
(Marques & Serra, 2004).
Ensaios da fermentabilidade do hidrolisado suplementado até 190
g/L de glicose foram realizados em biorreator e o perfil é ilustrado na
Figura 6.45.

Substrato (g/L)

Etanol (g/L)

Biomassa

Substrato (g/L)

180

80

150

60

120

40

90
20

60

6,62

6

5,1

6,5

Etanol e Biomassa (g/L)

100

210

0

30
0

-20

0

3

6

9
Tempo (h)

12

15

18

Figura 6.45: Perfil de produção de etanol a partir da fermentação do
hidrolisado enzimático da TM pré-tratada suplementado com sacarose.

O perfil da fermentação obtido aponta para alta conversão do
substrato (YP/S= 0,438 g/g). Isto aliado ao baixo tempo de fermentação
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e consumo quase que total resultam em elevada produtividade
volumétrica (QP= 6,94 g/L h). Certamente um meio fermentado
contendo uma concentração de substrato ótima, que implica em uma
elevada conversão, favorece o processo de separação para obtenção do
etanol anidro.
Considerando que temos trabalhado com eficiências de hidrólise
do amido da TM na ordem de 92 %, que é o limite industrialmente
obtenível, concentrações de etanol superiores a 34 g/L podem ser
obtidas através de outras técnicas, seja por suplementação do meio
hidrolisado com açúcar ou até mesmo melaço, ou seja por concentração
do meio por evaporação ou uso de membranas.
Para uma melhor análise de todos os processos considerados e
avaliados ao longo desse estudo, a Tabela 6.25 apresenta o histórico
evolutivo de cada condição de hidrólise avaliada e todos os seus fatores
de respostas. É possível observar que as etapas de hidrólise química
não lograram resultados significativos, no que se refere a sacarificação,
pois a destoficação é atrabuída unicamente à etapa química. Os
processos

de

hidrólise

enzimática

foram

promissores.

Estes

apresentaram como maior obstáculo a necessidade de se obter um
processo com menor tempo e com reduzida quantidade de amilases.
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Tabela 6.25: Resumo comparativo dos resultados dos processos de hidrólise
e fermentação torta de mamona.
Condições

ART

Tempo

Etanol

QP

YP/S

de hidrólise

(g/L)

(h)

(g/L)

(g/Lh)

(g/g)

27,3

6

9,0

1,68

0,44

28,6

6,5

11,0

1,37

0,47

42,8

5,5

9,0

2,25

0,35

74,5

12

34,5

4,14

0,44

69

14

33

3,17

0,46

70

12

32

4,02

0,46

75,5

58

34

0,58

0,45

24,5

26

25

0,96

0,46

73,2

14

33,5

4,8

0,46

77

15

35,4

5,05

0,46
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20

83

6,94

0,44

HA:
H2SO4 0,25 M
S:L 1:6 / 40 min
HMF=1,35
HA:
H2SO4 0,01 M
S:L 1:3 / 40 min
HMF=0,5
HA reator PARR:
H2SO4 0,01 M
S:L 1:3 / 30 min
Gera óleo
HE 3 amilases:
α+AMG 200 µL/g 2h
Pulu 100 µL/g 2 h
S:L 1:6
HE 3 amilases:
α+AMG 200 µL/g 2h
Pulu 100 µL/g 2 h
S:L 1:6
PTA-HE 2 amilases:
AMG+Pulu 200 µL/g Tempo= 2h
S:L 1:6
PTA-HE 2 amilases:
AMG+ Pulu 150 µL/g
Tempo 48 h
S:L 1:6
SSF PTA-2 amilases:
AMG+ Pulu 150 µL/g
S:L 1:6
PTA-HE 2 amilases:
α+AMG 150 µL/g Tempo= 4h cada
S:L 1:6
Idem + celulase:
α 150 µL/g
AMG+GC 150 µL/g
Tempo= 4h cada
S:L 1:6
PTA-HE 2 amilases:
Sacarose até 190 g/L
α+AMG 150 µL/g Tempo= 4h cada
S:L 1:6
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7 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS
A torta é um importante co-produto da cadeia produtiva da
mamona e a possibilidade de aumento na produção nacional de
mamona faz crescer a necessidade de agregar valor aos resíduos
oriundos do seu processamento, seja como alimento para gado ou como
biomassa para produção de bioetanol. O importante é que os processos
de

beneficiamento

da

TM

sejam

comprovadamente

eficazes

na

destoxificação, garantindo a segurança do produto.
O processo de hidrólise ácida, mais adiante considerado prétratamento ácido da torta (PTA), na condição mais favorável, ocorreu
sob variáveis e níveis tecnicamente viáveis (0,1 mol/L de H2SO4(aq), 120
°C e 40 minutos). Além disso, o processo químico, ao contrário da
hidrólise enzimática, foi capaz de promover redução significativa da
toxicidade da torta de mamona. No entanto, essa hidrólise ácida se
mostrou limitada, com baixa conversão (EfHA=32 %).
O tratamento com H2SO4, na temperatura e tempo estabelecidos
para a hidrólise do amido, foi responsável pela redução, em pelo menos
237 vezes, da letalidade da torta de mamona in natura.
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A TM, além de mostrar-se promissora como matéria-prima para
produção de etanol, sofreu, também, um efeito positivo através do
processamento hidrolítico, sob condições ácidas, que a tornou isenta de
letalidade quando testada em camundongos. Esse resultado indicou a
possibilidade do seu uso como insumo na formulação de rações.
Os resultados de formulação da ração com uso do resíduo de
hidrólise da TM apontam uma redução de 8,2 % no custo da ração
formulada, que representa uma economia de R$ 30,00 por tonelada de
ração produzida. Considerando o estabelecimento de uma ração com
uso do resíduo da TM hidrolisada, este valor percentual garante uma
demanda muito expressiva pelo resíduo.
A integração entre as etapas de hidrólise ácida e enzimática, em
um processo integrado (PTA-HE) aumenta a eficiência do processo e
resolve o problema de toxicidade da TM, podendo agregar valor ao
resíduo hidrolítico destinando-o ao mercado de rações.
O

processo

de

hidrólise

enzimática

da

TM

pré-tratada

quimicamente, combinando as enzimas amilolíticas apontou como
condição mais promissora o uso consorciado de α-amilase (150 µL/g) e
glicoamilase (150 µL/g), em processo com duração de 5 horas. O amido
da TM foi hidrolisado em 91,5 %. Os cálculos de eficiência de
sacarificação e fermentação permitiram uma estimativa da produção de
etanol correspondente a 270 L de etanol por tonelada de torta de
mamona processada (base seca). Este valor é 1,68 vezes superior ao
volume de etanol demandado no processo de transesterificação do óleo
extraído de 2 toneladas de sementes de mamona nos moldes do
processo de obtenção de biodiesel desenvolvido em escala de planta
piloto no Centro de Pesquisas da Petrobrás (dados não publicados).
Dessa maneira, fica obtido um processo auto-sustentável, onde o etanol
não convencional (obtido de um resíduo de processo) acaba por se
integrar como insumo do mesmo processo.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando que foram obtidas eficiências de hidrólises (HA-HE)
da ordem de 92 %, concentrações de etanol superiores a 34 g/L só
podem ser obtidas por suplementação do meio hidrolisado. Os estudos
demonstraram que um máximo de sacarose para atingir até 190 g/L
pode ser adicionado. Dessa forma, obtém-se até 83 g/L de etanol, que
já é uma concentração mais satisfatória para as etapas de destilação,
que se destacam pelo seu elevado custo operacional.
A fermentabilidade dos hidrolisados demonstra a não necessidade
de

sofisticação

do

processo,

sem

necessidade

de

suplementos

nutricionais ou controles drásticos de assepsia. Possivelmente a própria
composição mineral e protéica da torta de mamona e a ausência de
concentrações críticas de hidroximetil-furfural no hidrolisado favorecem
as elevadas taxas de bioconversão sem necessidade de suplementação
nutricional do meio.
Todas essas informações permitem pensar em um modelo
industrial onde estejam integrados processos de extração de óleo de
mamona, esterificação etílica com o álcool produzido a partir do resíduo
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da extração do óleo de mamona e a destinação do resíduo sólido do
processo de sacarificação química da torta de mamona para o fabrico de
ração.
Se considerarmos a crescente geração do resíduo associado à
produção de óleo de semente de mamona para geração de biodiesel, o
estudo do aproveitamento da torta de mamona, com co-geração de
etanol, poderá se integrar ao processo de extração / transesterificação
(Figura 8.1) reduzindo custos e dando solução à destinação do resíduo
da semente da mamona. A Figura 8.1 apresenta o processo de hidrólise
e fermentação da TM associado a um exemplo de processo Biodiesel.

30 L H2SO4
0,1 mol/L

Mamona
em bagas
Secagem
60ºC12h

Pré-limpeza

Moagem

PTA/
Destoxificação
121°C 40 min

19 Kg sementes

30 L 8,5 g
H2O CaCl2(s

150 L
αmilase

H2SO4(

150 L
Glucoamila
se

Hidrólise
enzimática
60°C 4h pH5

Hidrólise
enzimática
90°C 2h pH6

10 Kg
Torta

Cozimento

estágios

225 g
S. cerevisiae

Prensagem

ativada

2,70 L
Etanol*

8,3KgÓle
o

Destilação

Esterificação
Biodiesel
(etilésteres)

Glicerol

Fermentação
33ºC 100rpm 8 h

Filtração

H2SO4
0,0001M

Etanol
excedente

Resíduo Sólido
(adubo/ração)

Trat. leveduras

* São necessários 1,33L de etanol para transesterificar 8,33 kg de óleo de mamona.

Figura 8.1: Esquema da integração da produção de Bioetanol da TM com um
processo

de

produção

de

Biodiesel,

no

contexto

da

valoração

e

aproveitamento da biomassa residual de forma sustentável quanto ao etanol.

Ainda em relação à produção de ração a partir do resíduode
hidrólise, pode ser realizado um estudo da contribuição de sua adição
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na formulação de rações sob o ponto de vista nutricional, através de
avaliação da digestibilidade e ganho de massa do animal.
No que se refere ao aumento da concentração de açúcares
fermentáveis no meio hidrolisado, é possível, além da suplementação
com melaço, sugerir uma avaliação de métodos de concentração por
evaporação ou por membranas.
O vinhoto do processo pode ser utilizado como diluente para a
preparação da solução ácida ou na etapa de hidrólise enzimática. Dada
a escasses de água potável no semi-árido, essa alternativa se torna
muito promissora para o processo gerar menos resíduo líquido.

O processo de destoxificação/hidrólise da TM para produção de
etanol, proposto pelo presente estudo, foi escalonado e uma unidade
piloto de bioetanol da torta de mamona foi construída (dados não
publicados) e se encontra em operação no CENPES/Petrobras. A
operacionalização do processo nesta planta é pré-requisito para o
desenvolvimento de uma unidade demonstrativa, em que a concepção
tende a seguir o processo desenvolvido (Figura 8.2 e Tabela 8.1).
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C1

E1

A2

A1

C2

A3

E7
E5

C7

E8

E9

E6

E2

C8
C 10

C9

C6

C3
E3

C11
C !5

C4

E11
E4

C 13
E10

C 17
C 16
E14

C 14

E12

C 12

C5
A4
E13

C 18

Figura 8.2: Esquema da concepção de um processo de integração da produção
de Bioetanol da TM com o processo de produção de Biodiesel.
Tabela 8.1: Correntes (C), Adições (A) e Etapas (E) do processo de
integração da produção de Bioetanol da TM com o processo de produção de
Biodiesel (Figura 7.2).
C1: Mamona em bagas
C2: Sementes
C3: Sementes
C4: Óleo de mamona
C5: Biodiesel + Glicerol
C6: Torta de mamona
C7: Torta seca
C8: Torta cominuída
A1: H2SO4 0,1 mol/L
C9: Torta do PTA
A2: α-amilase 150 µL/g
C10: Torta liquefeita
A3: Glicoamilase 150 µL/g
C11: Hidrolisado
C12: Resíduo sólido de torta de mamona
C13: Fase aquosa do hidrolisado
C14: Meio fermentado
C15: Levedura
C16: Vinho
A4: H2SO4 0,0001 mol/L
C17: Etanol anidro
C18: Vinhoto

E1: Pré-limpeza
E2: Cozimento em estágios
E3: Prensagem
E4: Transesterificação
E5: Secagem
E6: Moagem
E7: Pré-tratamento ácido
E8: Liquefação
E9: Hidrólise
E10: Filtração
E11: Fermentação
E12: Filtração
E13: Tratamento de levedura
E14: Destilação
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Os maiores entraves à agregação de valor a TM são a inexistência
de processos industriais estabelecidos, com viabilidade operacional e
comprovadamente eficazes na destoxificação. Quando tais tecnologias
existirem, mais um obstáculo em uma cadeia produtiva do emergente
setor de biocombustíveis pode ser dado como ultrapassado.
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