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RESUMO

A biomassa sólida residual de dendê, subproduto da extração do óleo de dendê para obtenção do biodiesel, caracteriza-se como um dos materiais 
lignocelulósicos com potencial para produção de etanol e outros produtos de interesse, sendo constituída por celulose, por hemicelulose e pela 
lignina.  A Lignina é um material estrutural da planta, responsável pela rigidez, impermeabilidade e resistência a ataques microbiológicos, 
dificultando o acesso à 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 celulose3. Os pré-tratamentos físico-químicos são 
utilizados para aumentar a suscetibilidade do material lignocelulósico ao ataque enzimático, adequando a matéria-prima às condições de 
biotransformação. Neste contexto, foram utilizados, para remoção da lignina e extrativos, métodos hidrotérmicos e no processo de 
biotransformação dos resíduos, a levedura Saccharomyces cerevisiae. Com os novos percentuais de adição de biodiesel ao óleo diesel 
comercializado no território nacional, a partir de março de 2017, que passou a B8 (8%). E chegará em 2020 com o B15, tendo como consequência 
o aumento da produção de biomassa residual, subproduto da extração do óleo para obtenção do biodiesel. Desta forma, o objetivo deste 
trabalho foi o aproveitamento da biomassa residual do biodiesel de dendê, para obtenção de etanol e produtos de interesse para Bioenergia, de 
modo a agregar valor à cadeia produtiva. METODOLOGIA: 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 100 °C, tempo de reação entre 5 min e 60 min e razão massa: volume entre 5% e 10%.  O pré-tratamento 
hidrotérmico a amostra foi filtrada, a fase líquida separada e o resíduo de biomassa seco e submetido à biotransformação por Saccharomyces 
cerevisiae em erlenmeyers de 250 mL, em duplicata, nas seguintes condições: 100mL de água destilada, razão levedura/ biomassa 10:4 e agitação 
de 120 rpm.  Após a biotransformação a amostra foi destilada para a obtenção do etanol de segunda geração. Os produtos gerados foram 
analisados por métodos físico-químicos e espectroscópicos. As análises foram realizadas no Instituto Militar de Engenharia, no Rio de Janeiro. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Em cada extração foram obtidas frações liquidas que variaram em sua coloração do castanho escuro até o amarelo 
claro. Com os dados obtidos foi possível verificar a saída de grupos cromóforos da lignina e parte da lignina solúvel. Através das análises pontuais 
feitas por EDS nas amostras, verificou-se a presença de 55,83% carbono, 41,56% de oxigênio, de 0,1% de magnésio, 0,2% de alumínio, 0,23% de 
potássio e 0,47% de silício, além de impurezas.  As amostras levadas ao MEV in natura, sem deposição de ouro nem de carbono, com a finalidade 
de realizar uma análise qualitativa e morfológica. A produção de etanol a partir de materiais celulósicos se dá através da biotransformação da 
glicose produzida pela hidrólise da celulose. CONCLUSÕES: A metodologia utilizada mostrou-se efetiva para a obtenção de etanol de 2ª geração. A 
biomassa residual de dendê constitui-se em uma fonte abundante, renovável, de tecnologia limpa e com mínimas emissões de gases de efeito 
estufa, trazendo novas oportunidades ao mercado da Bioenergia. Os resultados obtidos foram promissores e o conhecimento gerado no 
aproveitamento da biomassa residual de dendê poderá ser aplicado para outros resíduos de biomassa existentes no país.
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