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RESUMO

A biomassa sólida residual de dendê apresenta-se como um dos materiais lignocelulósicos com potencial para produção de etanol e outros 
produtos de interesse. A biomassa de dendê é constituída por celulose, por hemicelulose e pela lignina. A Lignina é um material estrutural da 
planta, associado à parede vegetal celular, responsável pela rigidez, impermeabilidade e resistência a ataques microbiológicos e mecânicos aos 
tecidos vegetais, dificultando a acessibilidade a celulose da fibra. A produção de etanol a partir de materiais celulósicos se dá através da 
fermentação da glicose produzida pela hidrólise da celulose. No entanto, como a lignina e a hemicelulose se associam à celulose, formando uma 
camada protetora em torno desta, são necessários pré-tratamentos que removam essa camada antes que se possa hidrolisar a celulose. O pré-
tratamento é um processo que tem como objetivo clivar seletivamente as ligações que unem as macroestruturas, separando assim, as frações 
lignocelulósicas, adequando a matéria-prima às condições de biotransformação. Dentre os tratamentos químicos relatados na literatura 
destacam-se o uso de hidróxido de sódio, peróxido de hidrogênio, perácidos e métodos hidrotérmicos para remoção de lignina e extrativos. Os 
pré-tratamentos físico-químicos são utilizados para aumentar a suscetibilidade do material lignocelulósico ao ataque enzimático.   Nesse 
contexto, o objetivo deste projeto é a biotransformação da biomassa residual do biodiesel de dendê, para geração de etanol e novos produtos, de 
modo a agregar valor à cadeia produtiva. As amostras de fibras da interseção cacho/caule de dendê foram finamente pulverizadas com auxílio de 
pistilo e almofariz. Para a deslignificação, como pré-tratamento, utilizou-se métodos hidrotérmicos nas seguintes condições:  temperatura entre 
50 °C e 150 °C, tempo de reação entre 5 min e 60 min e razão massa: volume entre 5% e 10%. Após o pré-tratamento hidrotérmico a amostra foi 
filtrada, a fase líquida separada e o resíduo de biomassa seco e submetido a biotransformação por leveduras Saccharomyces cerevisiae. Para o 
processo de biotransformação utilizou-se erlenmeyers de 250 mL, em duplicata, nas seguintes condições: 100mL de água destilada, razão 
levedura / biomassa 10:4 e agitação de 120 rpm. Os resultados, nesta etapa do projeto, foram tratados de forma qualitativa. Em cada extração do 
resíduo de biomassa foram obtidas frações liquidas que variaram em sua coloração do castanho escuro até o amarelo claro. Com os dados 
obtidos até o momento foi possível verificar a saída de grupos cromóforos da lignina e parte da lignina solúvel. Na levedura a obtenção do etanol 
é pela rota glicolítica (rota Embden-Meyerhof-Parnas ou EMP), onde a glicose é oxidada em piruvato, que é convertido em etanol em condições 
anaeróbias. Após a biotransformação a amostra será destilada para a obtenção do etanol de segunda geração. O etanol de segunda geração é 
aquele que necessita de hidrólise para liberação de açúcares passiveis de redução biológica. As amostras serão analisadas por métodos físico-
químicos e espectroscópicos, tratados de forma qualitativa e quantitativa, para a confirmação dos produtos gerados. A biomassa residual de 
dendê, dentro do conceito de Biorrefinaria, é promissora, podendo ser convertida em uma variedade de produtos e de tecnologia limpa, com 
pouco desperdício e mínimas emissões, trazendo novas oportunidades ao mercado da Bioenergia.
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